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1. Johdanto   
Käsitellyllä jätteenpolton kuonalla (myöhemmin kuona) tarkoitetaan yhdyskuntajätteen polttolaitok-

sella syntyvää käsiteltyä kuonaa, joka koostuu merkittäviltä osin mineraaliaineksesta. Käsittely on 

tehty rauta- ja muiden metallien poistamiseksi raakakuonasta. Metallien erottaminen parantaa kuo-

nan hyötykäyttökelpoisuutta.    

Käsittelyssä erikokoisiksi lajitteiksi jaoteltu kuona sisältää karkeiden rakeiden lisäksi myös hienoai-

nesta. Käsitellyn jätteenpolton kuonan käyttö on sallittua MARA-asetuksen (VNa 843/2017) sovelta-

misalaan kuuluvissa väylä- ja kenttärakenteissa sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjaraken-

teissa, mikäli kuona täyttää kohteelle asetetut tekniset- sekä ympäristökelpoisuutta koskevat laatu-

vaatimukset.  

Yhdyskuntajätteen polttaminen on yleistynyt Suomessa viime vuosina, mikä on johtanut poltossa 

muodostuvien kuonien ja tuhkien vuosittaisten muodostumismäärien kasvuun. Käsittelemätön jät-

teenpolton tuhka sisältää paljon metalleja ja on sellaisenaan hyödyntämiskelvotonta maarakentami-

seen MARA-asetuksen mukaisissa kohteissa. Käsiteltyä yhdyskuntajätteenpolton pohjakuonaa on hyö-

dynnetty aiemmin pääasiassa kaatopaikkarakentamisessa Suomessa.  

Infrarakentamisessa käytetään vuosittain runsaasti luonnon kiviaineksia. Rakentamisessa on noussut 

aikaisempaa voimakkaammin esille kiertotalouden mukaisten toimintamallien edistäminen, kuten uu-

siomateriaalien käyttö sekä erilaiset tavoitteet mm. hiilineutraalisuudesta. Kuonien hyötykäyttöä voi-

daan edistää tuottamalla materiaalista tarvittavat tiedot suunnittelua, rakennuttamista ja rakenta-

mista varten sekä tekemällä yhteistyötä tuottajien kesken.  

Tässä ohjeessa esitellään yhdyskuntajätteen arinapoltossa muodostuvan pohjakuonan maarakennus-

teknisiä ominaisuuksia, ohjetyön yhteydessä kuonille määritettyjä infrarakentamisen käyttöluokkia 

sekä tietoa kuonien käyttämiseen maarakentamisessa.  

Ohjeessa kuvataan kuonan käyttöluokkia ja soveltuvuutta rakennusosissa, joihin ei kohdistu voima-

kasta liikennekuormitusta ja jotka ovat voimassa olevan ympäristölainsäädännön ja MARA-asetuksen 

(VNa 843/2017) mukaisia. Kuonan mineraaliaineksen tavanomaiseen kiviainekseen verrattuna hei-

kompi raelujuus rajoittaa materiaalin käyttöä kuormitettujen rakenteiden, kuten teiden, katujen, rau-

tateiden ja kenttien päällysrakenteen yläosassa, erityisesti kantavassa kerroksessa. Ohjeessa ei esitellä 

vaaralliseksi jätteeksi luokiteltujen jätteenpolton tuhkien eikä kaasutus- tai leijupetipoltossa muodos-

tuvien pohjakuonien hyödyntämistä.     

Julkisissa hankkeissa noudatetaan hankintalakia, jolloin rakennusmateriaalit merkitään suunnitelmiin 

yleisten vaatimusten sekä toimivuuden mukaan. Tämän johdosta esimerkiksi tuotenimiä tai käsittely-

menetelmän mukaan yksilöityjä materiaaleja ei julkisen hankinnan suunnitelmissa käytetä. Urakoitsija 

tai tilaaja valitsee hankkeessa käytettävät rakennusmateriaalit markkinoilla olevista, vaatimukset täyt-

tävistä materiaaleista tai tuotteista. Rakennuttaja tai kohteen omistaja päättää kuonien käyttämisestä 

hankekohtaisesti. 

Ohje palvelee kaikkia maarakentamishankkeisiin osallistuvia tahoja hankkeiden eri vaiheissa suunnit-

telusta kunnossapitoon. Ohje ei korvaa materiaalikohtaisia, eri rakennekerrosten suunnittelussa tar-

vittavia käyttö- ja suunnitteluohjeita. Suunnittelussa ja rakentamisessa kuonien käyttömahdollisuuk-

sien arviointi perustuu materiaalitoimittajan toimittamaan tuoteinformaatioon materiaalin teknisistä 

ja ympäristökelpoisuusominaisuuksista sekä työ- ja laadunvarmistusmenetelmistä. Ohjetta voidaan 

hyödyntää julkisissa hankinnoissa, tuotekehityksessä ja Väyläviraston ohjeessa Uusiomateriaalien 

käyttö väylärakentamisessa (VO 6/2020) esitetyssä teknisen soveltuvuuden arvioinnissa.  
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2.Jätteenpolton kuona  

2.1 Jätteenpoltto   
Suomessa muodostuu vuosittain yhdyskuntajätettä noin 3 miljoonaa tonnia, mikä on noin 565 kg jä-

tettä asukasta kohden. Vuonna 2019 jätteen energiahyödyntämisen osuus oli 56 %. (SVT 2020)  

Ympäristölupien perusteella Suomen jätteenpolttolaitosten polttokapasiteetti on vuoden 2021 alussa 

yhteensä noin 1,8 Mt/a ja n. 2,1 Mt/a Salon laitoksen ja Vantaan laajennuksen valmistumisen jälkeen 

v. 2022. Jätteenpolttolaitosten ympäristöraporttien perusteella polttokapasiteetin käyttöaste on noin 

90 %. Suomen jätteenpolttolaitokset ja niiden ympäristöluvan mukaiset polttoluvat ohjetta laaditta-

essa on esitetty taulukossa 2.1. (Bröckl et al. 2021)  

Yhdyskuntajätteen energiahyödyntämisen myötä vuosittain muodostuvan yhdyskuntajätteenpolton 

pohjakuonan määrä on arviolta yli 300 000 tonnia perustuen ohjeen ohjausryhmän arvioon. Suomessa 

poltetaan jätettä nykyisellään kymmenessä eri voimalaitoksessa, joista kahdeksassa on käytössä 

arinapolttotekniikka. Muut kaksi polttolaitosta käyttävät kaasutuspoltto- tai leijupetipolttotekniikkaa, 

joissa muodostuvien pohjakuonien tekniset ominaisuudet poikkeavat arinakuonan teknisistä ominai-

suuksista, eikä niitä esitellä tässä ohjeessa.  

 

  

Kuva 2.1. Yhdyskuntajätteet käsittelytavoittain vuosina 2002-2019 (Suomen virallinen tilasto SVT 2020).  
 
Taulukko 2.1. Jätteenpolttolaitokset Suomessa vuonna 2021 (Bröckl et al. 2021, muokattu).    

Laitos Ympäristöluvan mukainen polttolupa 
vuodessa (jätteen määrä)  

Fortum Waste Solutions Oy, Jätevoimalat 1 ja 2, Riihimäki jätevoimala 1: 175 000 t/a   

jätevoimala 2: 160 000 t/a  

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos  100 000 t/a 

Oulun Energia Oy, Laanilan ekovoimalaitos  175 000 t/a 

Westenergy Oy, Jätevoimala, Vaasa  200 000 t/a 

Vantaan Energia Oy, Jätevoimala (laajennus valmistuu 2022)  420 000 t/a (laajennus n. 180 tt/a)  

Lahti Energia Oy, Kymijärvi II kaasutusvoimalaitos 200 000-300 000 t/a 

Tammervoima Oy, Hyötyvoimalaitos, Tampere  180 000 t/a  

Riikinvoima Oy, Ekovoimalaitos, Leppävirta  170 000 t/a 

Lounavoima Oy, Korvenmäen ekovoimalaitos, Salo  120 000 t/a 
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2.2 Arinapolton raakakuona  
Arinapolttotekniikka (kuva 2.2) on yleisesti käytetty menetelmä yhdyskuntajätteen polttamiseen, 

koska arinapolttoon syötettävä jäte ei vaadi merkittävää esikäsittelyä ennen polttoa eikä jätteen koos-

tumuksella ole merkittävää vaikutusta prosessin toimintaan. Arinapoltossa muodostuu raakakuonaa 

noin 20-30 % poltettavan jätteen painosta.  

Arinapolton pohjakuonan maarakennusteknisiin ominaisuuksiin vaikuttavat polttoon syötettävän jät-

teen koostumus ja poltto-olosuhteet. Käsittelyssä metallit erotetaan mineraaliaineksen seasta ja mi-

neraaliaines jaetaan eri lajitteiksi raekoon perusteella. Suhteuttamalla eri lajitekokoja saadaan maa-

rakentamisen eri rakennusosiin soveltuvia kuonaseoksia. Tämän ohjeen ohjausryhmän kokemuksen 

mukaan arinakuonat ovat käsittelyn jälkeen ominaisuuksiltaan riittävän tasalaatuisia hyödyntämisen 

kannalta.  

Kuonassa on 15-45 % palamatonta materiaalia, kuten esimerkiksi lasia ja laattoja. Muu osuus kuonasta 

on palamisessa muodostuvia sulamistuotteita, mineraaleja sekä rautapitoisia ja muita rautaa sisältä-

mättömiä metalleja.  

 

 

Kuva 2.2. Arinapolton periaatekuva (Riihimaa 2013).  

2.3 Raakakuonan käsittely  
Arinapolton pohjakuonaa kutsutaan ennen käsittelyä raakakuonaksi, joka on karkeaa kiviainesta ulko-

näöltään muistuttavaa materiaalia. Poltossa muodostuvan raakakuonan kemiallista reaktiivisuutta 

voidaan tarvittaessa rajoittaa ikäännyttämisellä, jonka aikana kuonan pH laskee. Ikääntymisen vaiku-

tuksia raskasmetallien liukoisuuteen on tutkittu ja todettu, että pH:n laskiessa esimerkiksi kuparin 
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liukoisuus vähenee, mutta molybdeenin ja antimonin liukoisuus voi kasvaa jonkin verran (Kaartinen et 

al. 2010).  

Ennen käsittelyä raakakuonassa on silmämääräisesti havaittavissa materiaalin seassa olevia metalli-

kappaleita. Raakakuonan käsittelyn (kuva 2.3) päätavoitteena on erotella mekaanisesti materiaalin si-

sältämät magneettiset ja ei-magneettiset metallit, jotta ne voidaan kierrättää edelleen metallien jat-

kojalostuksen kautta uuden metallin raaka-aineiksi. Jotta metallit pystytään erottelemaan mahdolli-

simman tarkasti, raakakuona seulotaan erikokokoisiksi lajitteiksi. Lajitteista metallit erotetaan mekaa-

nisesti joko kuiva- tai märkäerottelumenetelmän avulla.  Metallien talteenoton jälkeen jäljelle jäävät 

pääosin mineraalista materiaalia sisältävät lajikkeet, jotka ovat tässä ohjeessa tarkoitettuja kuonaki-

viaineksia. Kuonakiviainekset varastoidaan tyypillisesti ulkona peittämättömänä, jolloin ikääntyminen 

jatkuu. (Kaartinen et al. 2010) Peittämättömänä varastoitu kuona alkaa sadeveden vaikutuksen ja il-

mankosteuden seurauksena kovettua kasan pintaosasta (Suomen Erityisjäte 2018). Tarkempia tietoja 

kuonien eri käsittelymenetelmistä on esitetty esimerkiksi julkaisussa Knuters (2019).  

 

 

Kuva 2.3. Yhdyskuntajätteenpoltossa muodostuvan pohjakuonan käsittelyprosessi Fortum Waste Solutions Oy:n 
Riihimäen jätteenpolttolaitoksella (Söderholm 2020). Erotteluvaiheet ja muodostuvat lajitteet saattavat vaih-
della eri käsittelijöillä.  



8 

 

3. Kuonan ominaisuudet  

3.1 Raekokolajitteet  
Kun raakakuonasta on erotettu metallit, jäljelle jääneet mineraaliset kuonakiviaineslajitteet koostuvat 

pääosin lasin, laattojen, klinkkerin, betonin ja tiilen kappaleista, kiviaineksesta sekä polttoprosessissa 

syntyneistä kuonarakeista. Metallinerottamisesta huolimatta huokoisiin mineraalilajikkeisiin jää myös 

jonkin verran magneettisia ja ei-magneettisia metallipartikkeleita. Lisäksi mineraalilajikkeissa on ra-

keita, joissa voi olla toisiinsa kiinnittyneinä edellä mainittuja materiaaleja. Eri rakeisuusalueiden lajit-

teiden koostumus voi vaihdella jonkin verran.  

Kuonalajitteiden hienorakeisin osuus (hieno kiviaines) on tyypillisesti rakeisuudeltaan 0/2 mm (0-2 

mm). Tämä hienorakeinen aines pyritään poistamaan karkeimmista lajitteista esim. seulomalla. Kuo-

nien hienoaines sisältää myös runsaasti metalleja, joista iso osa ei kuitenkaan ole metallisessa muo-

dossa, jolloin niiden erottaminen perinteisillä mekaanisilla menetelmillä ei ole mahdollista. Hienoai-

neksen erottaminen edistää kuitenkin metallien talteenottoa muista jakeista sekä parantaa kuonala-

jitteiden teknisiä ominaisuuksia useimpia maarakentamisen hyötykäyttökohteita ajatellen.  

Kuonan rakeisuuden määrittäminen pesuseulonnalla on haasteellista, koska kuonat sisältävät luonnon 

kiviainekseen verrattuna huomattavasti enemmän sellaista materiaalia, joka joko hienontuu pesussa 

tai liukenee sen aikana. Tämä havaittiin myös tämän ohjetyön yhteydessä tehdyissä vertailukokeissa. 

Pesuseulonnalla ja kuivaseulonnalla saatujen tulosten ero 0,063 mm:n seulan läpäisyssä on hienora-

keisimmissa lajitteissa usein huomattavan suuri. Tätä on tarkastelu lähemmin kohdassa 3.3.  

Hienorakeisen aineksen (d/D = 0/2) lisäksi käsittelyssä syntyy laitteistosta riippuen kolmesta viiteen 

rakeisuudeltaan erilaista katkaistua lajitetta (d>1 ja D ≤ 50). Kuonista on käytetty myös nimityksiä hie-

nokuona, keskikarkea ja karkea kuona. Raakakuonassa on jonkin verran yli 50 mm kappaleita, jotka 

yleensä murskataan käsittelyn yhteydessä. Kuonakiviainesten maksimiraekoko on 50 mm, mikä on 

myös MARA-asetuksen mukainen maksimiraekoko kuonille. Kuvassa 3.1 on esimerkki käsittelyssä syn-

tyvästä 32/50 mm kuonalajitteesta.   

 

Kuva 3.1. Esimerkki käsitellystä 32/50 mm yhdyskuntajätteenpolton kuonalajitteesta (Lehtonen 2020).  
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3.2 Koostekiviaines  
Katkaistuja kuonalajitteita voidaan käyttää maarakentamisessa sellaisenaan soveltuvissa käyttötarkoi-

tuksissa tai niistä voidaan sekoittaa koostekiviaineslajitteita halutuissa seossuhteissa. Koostekiviaines-

lajitteisiin (d=0, esim. 0/32 mm) seostetaan tyypillisesti kaikkia käsittelyssä syntyviä lajitteita, jolloin 

saadaan melko hyvin tiivistyvää materiaalia käytettäväksi esimerkiksi jakavissa kerroksissa.  

Tässä ohjeessa ei käsitellä kuonalajitteita ja muita materiaaleja sekoittamalla saatuja seoksia. Niiden 

ominaisuuksiin vaikuttavat sekä sekoitettavien materiaalien ominaisuudet että niiden muodostaman 

seoksen ominaisuudet. Eri materiaalien sekoittamista suunniteltaessa tulee ottaa huomioon ympäris-

tölainsäädännön asettamat vaatimukset toiminnalle sekä koostekiviainekselle, ja jos sekoittamista 

tehdään, tulee seoksen ominaisuudet ja pitkäaikaiskestävyys tutkia tapauskohtaisesti.  

3.3 Kuonakiviainesten tekniset ominaisuudet  
Raakakuonan käsittelytekniikat vaikuttavat mineraalisen aineksen koostumukseen, kuten esimerkiksi 

käsiteltyyn kuonaan jäävien metallikappaleiden määriin, eri lajitteiden raekokoalueeseen ja hienoai-

nespitoisuuteen. Kuonakiviainesten ominaisuudet voivat vaihdella niin teknisten (geometriset, fysi-

kaaliset ja kemialliset) kuin ympäristökelpoisuusominaisuuksienkin osalta. Tässä luvussa käsitellään 

teknisiä ominaisuuksia. Ympäristökelpoisuuden arviointi perustuu pääasiassa haitallisten aineiden eli 

raskasmetallien ja suolojen liukoisuuksiin. Liukoisten haitta-aineiden määrään vaikuttaa mm. lajit-

teessa olevan hienoaineksen määrä, sillä hienorakeisessa lajitteessa liukoisuudet ovat tyypillisesti suu-

rempia. Tarkemmin ympäristökelpoisuuden osoittamista käsitellään luvussa 5.2.  

Kuonakiviainesten teknisiä ominaisuuksia on tutkittu useissa tutkimuksissa Suomessa ja ulkomailla. 

Tähän ohjeeseen on koottu suomalaisten kuonakiviainesten ominaisuustietoja Suomessa tehdyistä 

tutkimuksista. Tähän selvitykseen on saatu tutkimustietoja ohjetyöhön osallistuneilta jätteenpoltto-

laitoksilta ja niissä syntyvien jätteenpolton kuonien käsittelijöiltä.  

Kuonakiviaineksen tekniset ja mekaaniset ominaisuudet poikkeavat jonkin verran luonnonkiviainesten 

ominaisuuksista. Kuonakiviaines on luonnonkiviainesta kevyempää ja huokoisempaa. Kuonakiviaines 

on herkempi hienontumiselle kuin luonnon kiviainekset, vaikka luonnon kiviainestenkin hienontumis-

herkkyys (kovuus) vaihtelee. Maarakentamisen kannalta keskeisiä ominaisuuksia ovat optimivesipitoi-

suus, tiivistyvyys ja maksimitilavuuspaino sekä raelujuus. Vastaavasti rakenteiden suunnittelun kan-

nalta keskeisimpiä mitoitusparametrejä ovat jäykkyysmoduuli (E-moduuli), vedenläpäisevyys sekä 

lämmönjohtavuus ja routivuus. Kuonakiviainesten tekniset ominaisuudet riippuvat luonnonkiviaines-

ten tapaan lajitteen raekoosta. Taulukossa 3.1 on esitetty yhteenveto kuonien eri lajitteiden sekä 

koostekiviainesten laboratoriotutkimusten tuloksista. Tulokset ovat 2010- ja 2020-luvuilta.  

Kuonakiviaineksen pH on korkeampi kuin luonnon kiviaineksella, minkä seurauksena kuonakerroksen 

läpi suotautuvan huleveden pH nousee jonkin verran. Tämä on huomioitava arvioitaessa kuonan yh-

teensopivuutta muiden rakenteiden ja rakennusmateriaalien kanssa. Korkeampi pH on tarpeen huo-

mioida, jos rakennekerroksen läpi suotautuvan veden määrä on merkittävä tai korkea pH vaikuttaa 

viereisten tai alapuoleisten rakenteiden kestävyyteen. Tätä asiaa on käsitelty tarkemmin luvussa 3.5.  

Kuonakiviainesten laboratorio- ja kenttätutkimuksissa on huomioitava, että suurin osa käytetyistä tut-

kimusmenetelmistä on alun perin suunniteltu luonnonkiviaineksille tai murskatuille kiviaineksille. Tä-

män ohjetyön yhteydessä on pyritty tunnistamaan ne kuonakiviaineksen ominaisuudet, joiden osalta 

vakiintuneet tai standardisoidut testimenetelmät eivät täysin sellaisenaan sovellu maarakentamisen 

kannalta olennaisten ominaisuuksien tutkimiseen tai näiden standardimenetelmillä saatujen tutki-

mustulosten perusteella ei voida arvioida kuonakiviainesten soveltuvuutta rakentamiseen samoilla 

periaatteilla kuin luonnon kiviaineksilla. Esimerkiksi kuonakiviainesten tunnistettu 
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sitoutumisominaisuus voi jossain määrin kompensoida sen luonnon kiviaineksia heikompaa raelu-

juutta ja routimisherkkyyttä, jolloin rakenteen kestävyys ei välttämättä heikenny testituloksia vastaa-

vasti.   

Tämän ohjeen laatimisen yhteydessä tehtiin koesarjoja, joissa tutkittiin kuormituksen rakenteessa ai-

heuttamaa hienonemista. Kokeet on tehty Tampereen yliopiston tutkimuslaboratorio GeoLassa ke-

väällä 2021. Kokeessa hienontumista tutkittiin standardia EN 1097-11 mukailevalla testillä (liite 2) ja 

tutkimustulokset on esitetty tämän ohjeen taustaraportissa. Tulosten perusteella staattisesta purista-

vasta kuormituksesta aiheutuva hienoneminen ei kasvata merkittävästi tutkittavan koostekiviainek-

sen hienoainespitoisuutta eikä näin ollen merkittävästi lisää lajitteen routimisherkkyyttä.  

Kuonakiviainesten rakeisuuden määrityksessä erityisesti paljon hienoainesta (0/2 mm) sisältävissä la-

jitteissa on havaittu, että käytetty seulontamenetelmä voi vaikuttaa rakeisuustulokseen ja sen yhtey-

dessä määritettävään hienoainespitoisuuteen. Kuonien rakeisuusmäärityksen referenssimenetel-

mänä käytetään standardin 933-1 mukaista pesuseulontamenetelmää. Ohjeen taustaraportissa esi-

tettyjen vertailukokeiden tulosten perusteella pesu voidaan lopettaa, kun paakkuuntuneet rakeet 

ovat hajonneet. Tuotannon laadunvalvontamenetelmänä voidaan käyttää myös kuivaseulontamene-

telmää tai standardista poikkeavaa pesuseulontamenetelmää (”kevytpesu”), jos seulontamenetel-

mien välinen korrelaatio on selvitetty ja dokumentoitu luotettavasti (vrt. SFS EN 933-1, 1 Soveltamis-

ala). 

Eri menetelmien välisen korrelaation selvittämiseksi valmistaja teettää tuotannon alkuvaiheessa sa-

masta materiaalista rinnakkaiset rakeisuusmääritykset sekä standardin 933-1 mukaisella pesuseulon-

tamenetelmällä että valitsemallaan seulontamenetelmällä (kuivaseulonta tai ”kevytpesu”). Tulokset 

tulee dokumentoida selkeästi. Laadunvalvonnassa voidaan käyttää sen jälkeen esim. kuivaseulonta-

menetelmää silloin, kun menetelmällä määritetty hienoainespitoisuus (f) jää korrelaatio huomioiden 

alle CE-merkinnässä ilmoitetun arvon esimerkeissä 1 ja 2 esitettyjen periaatteiden mukaisesti.  

Esimerkki 1, katkaistu lajite, jolla  

- CE-merkissä ilmoitettu hienoainespitoisuus f on f7  

- pesuseulontamenetelmällä määritetty hienoainespitoisuus on 3 %  

- kuivaseulontamenetelmällä määritetty hienoainespitoisuus on 1 %  

=> lajitteen laadunvalvonnassa voidaan käyttää kuivaseulontamenetelmää silloin, kun kuivaseulon-

nassa hienoainespitoisuus ei ylitä arvoa 2,3 %, jolloin korrelaation perusteella voidaan arvioida, että 

pesumenetelmällä määritettynäkään hienoainespitoisuus ei ylitä CE-merkissä ilmoitettua arvoa,          

2,3 %kuivas. x (3 %pesus. / 1 %kuivas.) = 6,9 %pesus..  

 

Esimerkki 2, 0-pohjainen lajite, jolla  

- CE-merkissä ilmoitettu hienoainespitoisuus f = f7  

- pesuseulontamenetelmällä määritetty hienoainespitoisuus on 6 %  

- kuivaseulontamenetelmällä määritetty hienoainespitoisuus on 3 %  

=> lajitteen laadunvalvonnassa voidaan käyttää kuivaseulontamenetelmää silloin, kun kuivaseulon-

nassa hienoainespitoisuus ei ylitä arvoa 3,5 %, jolloin korrelaation perusteella voidaan arvioida, että 

pesumenetelmällä määritettynäkään hienoainespitoisuus ei ylitä CE-merkissä ilmoitettua arvoa,        

3,5 %kuivas. x (6 %pesus. / 3 %kuivas.) = 7 %pesus.  

Ilmoitettava luokka on siis kaikissa tapauksissa valittava pesuseulontamenetelmällä saadun tuloksen 

perusteella. Jos pesuseulonnalla saatu hienoainespitoisuus on yli 7 %, mutta kuivaseulonnalla saatu 

arvo esim. 5 %, CE-merkinnässä ei voida ilmoittaa luokaksi f7, mikäli laadunvalvonta tehdään kuiva-

menetelmällä.  
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Huom. Korrelaatio voi vaihdella eri käsittelylaitteistoilla valmistetussa materiaalissa, joten se tulee sel-

vittää aina tuotantopaikka- ja käsittelylaitteistokohtaisesti. Mikäli esimerkiksi lajitteen 0/2 mm hie-

noainespitoisuus jää taulukossa 3.1 esitettyä vaihteluväliä pienemmäksi, on seulontatulos suositelta-

vaa tarkastaa vertailukokeen avulla.   

Taulukko 3.1. Yhteenveto. Käsiteltyjen yhdyskuntajätteenpolton pohjakuonamateriaalien laboratoriotutkimuk-
sissa havaittuja teknisiä ominaisuuksia.  

                                                  Lajite (mm) 

    Tutkimus 

d=0  

D=2-10   

d=0 

D=11-50  

Hienoainespitoisuus [%] 1) 4,2-14,7 0,2-2,1 

Vesipitoisuus [%] 15-35 3-21 

Kiintotiheys [Mg/m3] 2,36-2,61 2,45-2,62 

Kuivairtotiheys [kg/m3] 1285-1693 1388-1834 

Maksimikuivairtotiheys [kg/m3] 1250-1665 1628-1950 

Optimivesipitoisuus [%] 21-32 9,8-18,5 

Vedenläpäisevyys [m/s] 6x10-5-8x10-8 3-8x10-6 

Vedenimeytymiskorkeus [m] 0,25-1,06 0,06-0,49 

Segregaatiopotentiaali [mm2/Kh] 1,1-2,8 0,3-3,5 

Lämmönjohtavuus [W/Km] 0,53-1,25 0,4-0,92 

Pakkasrapautumiskestävyys [%] 10-13,5 6,4-10,8 

Kitkakulma [] 34-40 33-48 

Koheesio [kPa]  72-108 35-110 

Resilient-moduuli [MPa]  80-190 113-259 

LA-luku [%]  ei tutkittu 43-49 

pH  > 9  > 9  

Hehkutushäviö [%] 2)  4,6-7,1 

1) Tutkimukset tehty standardista poikkeavalla ”kevytpesumenetelmällä” ks. liite 2 

2) Hehkutushäviön tulos riippuvainen hehkutuslämpötilasta 

 

3.4 Ominaisuuksien pysyvyys ja olosuhteiden vaikutus  

Toteutetut kohteet:  

Suomessa ensimmäiset kuonakiviaineksilla toteutetut rakenteet ovat olleet kaatopaikkarakenteita, 

mutta rakenteet, joista on olemassa seurantatutkimustuloksia, on tehty pääasiassa 2010-luvulla. Osaa 

rakenteista on seurattu rakentamisen jälkeen, ja niistä saatujen tulosten avulla voidaan arvioida kuo-

narakenteiden toimivuutta ja pitkäaikaiskestävyyttä. Rakenteista, joissa kuonakiviainesta on käytetty, 

ei ole raportoitu sellaisia muodonmuutoksia tai muita havaintoja, joiden perusteella kuonakiviainek-

sen pitkäaikaiskestävyyttä Suomen olosuhteissa olisi syytä epäillä. Toteutettujen rakenteiden havain-

nointiaika on toistaiseksi merkittävästi maarakenteiden mitoitusikää lyhyempi, joten kokemusperäi-

nen tieto kuonan ominaisuuksien pitkäaikaispysyvyydestä kertyy pidemmän ajan kuluessa.  

Koerakentamiskohteet:  

Tässä ohjeessa esitetään viimeisimpään saatavilla olevaan tutkimustietoon perustuva suositus kuona-

rakentamista edeltävistä tutkimuksista sekä niistä saatavien tietojen soveltamisesta rakenteiden 
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suunnitteluun, mitoitukseen ja rakentamisen laadunvalvontaan. Ohjeen laatimistyön yhteydessä 

koottiin tietoja kuonakoerakentamisen laboratorio- ja kenttätutkimuksista, jotka on koottu tämän oh-

jeen taustaraporttiin. Taulukkoon 3.2 on koottu mittaustuloksia kolmesta toteutetusta kohteesta.  

Koerakentamishankkeiden raporteissa on todettu, että kuonakerrosten toteutuneet tiiviysasteet tai 

rakennekerroksen tiheys eivät ole aina vastanneet tavoitteita. Sekä kuonakerroksen että valmiin ra-

kenteen päältä mitatut kantavuudet ovat osassa kohteista olleet heti rakentamisen jälkeen pienempiä 

kuin on arvioitu suunnitteluvaiheessa käytössä olleen tiedon ja kokemuksen perusteella. Näissäkin 

kohteissa kantavuus on kehittynyt kuonan rakenteessa lujittumisen myötä ja vaatimukset ovat täytty-

neet.  

Taulukko 3.2 Yhteenveto. Koerakentamiskohteista K1, K2 ja K3 mitatut tai mittaustuloksista takaisinlasketut 
tekniset ominaisuudet erilaisille kuonalajitteille.   

                      Kohde ja lajite 
Ominaisuus 

K1. 0/2 K2. 0/2  K1. 0/16 K1. 0/32 K2. 0/32 K3. 0/32 

Kantavuus E2 [MPa] * 76-94 - 72-94 96-104 - 68-150 

E-moduuli (takaisin las-
kettu) [MPa]  

85-110 50 90-160 100-120 100-150 - 

Tiiviyssuhde [ - ] 2,65-3,35 - 2,3-2,9 2,2-2,55 - 1,8-4,3 

Rakennetiheys [kg/m3] ** - 1216-1226 - - 1820 1604-1784 

Resilient-moduuli [MPa]  126 - 95 195 - - 

Hienoneminen tiivistettä-
essä 

Ei havaittu merkittävää hienonemista Ei tutkittu 

* mitattu pudotuspainolaitteella (PPL)              ** mitattu volymetrillä  

 

Laboratoriotutkimukset:  

Laboratoriokokeilla pyritään simuloimaan materiaalin käyttäytymistä rakenteissa ja käyttökohdetta 

vastaavissa olosuhteissa. Kuonakiviainesten mahdollinen hienontuminen on ominaisuus, jota voi ta-

pahtua voimakkaan syklisen kuormituksen alaisissa rakenteissa. Hienontumisherkkyyttä on tutkittu 

Tampereen yliopiston tutkimuslaboratorio GeoLassa yksiaksiaalisella puristuskokeella. Tällä kokeella 

tutkitaan vain mineraaliaineksen hienontumista kuormitettuna eikä se huomioi hienoaineksen todet-

tua sitoutumiskykyä, jonka vaikutuksesta hienontuminen ei vaikuttaisi kovin merkittävästi rakenteen 

kestävyyteen. Hienonemisen lisäksi tärkeä laboratoriossa simuloitava testi on kuonan tiivistäminen ja 

tiivistämisen kannalta tarkoituksenmukainen vesipitoisuus.  

Tiivistystyötä sekä tiivistämistyön vertailuarvoja koskevia tutkimuksia ohjeistetaan InfraRYL liitteessä 

2. Ohjeistuksen mukaisesti tiivistyskokeet tehdään laboratoriossa ensisijaisesti parannetulla Proctor-

kokeella, jossa näyte tiivistetään sylinteriin osakerroksissa vakiotyömäärällä. Vertailuarvojen määrit-

tämisessä voidaan käyttää myös kiertotiivistintä, mutta saadut tulokset on varmistettava Proctor-ko-

keen avulla ja tunnettava korrelaatio Proctor-kokeen tulosten kanssa. Yleisesti maarakennusmateri-

aalien tiivistymistä tutkitaan parannetun Proctor-kokeen avulla. Tämän ohjeen taustaraportissa esite-

tyn kohteen tutkimuksissa Proctor- ja kiertotiivistyskokeen välillä havaittiin olevan johdonmukainen 

korrelaatio.  

Aika ja rakenteen läpi suotautuva vesi vaikuttavat tiettyihin ympäristö- ja kemiallisiin ominaisuuksiin. 

Tyypillisesti suolat, kuten kloridi ja sulfaatti, liukenevat nopeasti, ja niiden liukoisuus pienenee ajan 

funktiona. Raskasmetallien liukoisuuteen vaikuttaa rakenteen läpi suotautuva vesimäärä ja sen lisäksi 

myös pH, joka myös ajan myötä jonkin verran laskee.  
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3.5 Yhteensopivuus muiden materiaalien kanssa  
Kuonasta liukenevien aineiden mahdollisia korroosiovaikutuksia kunnallistekniikan laitteisiin ja varus-

teisiin ei ole tiettävästi vielä tutkittu riittävästi, eikä jätteenpolton kuonaa ole Suomessa käytetty run-

saasti putkia tai johtoja sisältävissä rakenteissa (Räsänen 2018). Kuona on emäksinen materiaali, joten 

se voi kosteissa olosuhteissa aiheuttaa esim. alumiinin korroosiota.  

Joistakin hienommista kuonalajitteista (0/2 ja 2/5) on laboratoriokokeissa ja kentällä lysimetritutki-

muksessa havaittu liukenevan kloridia selvästi vähemmän kuin MARA-asetuksessa on sallittu liukene-

van päällystetyssä väylärakenteessa käytettävästä materiaalista, mutta enemmän kuin sallitaan pääl-

lystetyssä kenttärakenteessa käytettävästä jätemateriaalista liukenevan. Tutkimuksessa havaittiin la-

boratoriossa ja kentällä mitattujen liukoisuuksien vastaavan hyvin toisiaan, vaikka testiolosuhteet la-

boratorio- ja kenttämittausten välillä ovat erilaiset. (Suomen Erityisjäte 2018).  

InfraRYL:ssä vesihuollon kaivantojen täyttömateriaaleille (InfraRYL 18 300) esitetyt vaatimukset koh-

distuvat pääasiassa materiaalien fyysisiin ominaisuuksiin ja toimintatapoihin, jotka suojaavat vesihuol-

lon rakenteita vahingoilta rakentamisen ja käytön aikana. Rakentamistyön toteutuksella ja laadulla voi 

olla suuri vaikutus verkoston käyttöikään. Täyttöjen vaikutuksesta maaperän kemiallisiin olosuhteisiin 

ei ole InfraRYLlissä tarkempia vaatimuksia, mutta lähtökohtaisesti valittu täyttömateriaali ei saa ai-

heuttaa korroosioriskiä vesihuollon rakenteisiin. InfraRYLissä putkien ympärillä on luonnon kiviainek-

sesta rakennettu alkutäyttö.  

3.5.1 Kuonan vaikutus vesihuoltoverkoston materiaaleihin  

Kuonan vaikutus valmistusmateriaaleihin:  

Muoviputkien rakentamisessa korostuu fyysiset ominaisuudet ja erityisesti hyvin tiivistetyt alku- ja 

lopputäytöt, jotka vähentävät muodonmuutosta. Muoviputket kestävät hyvin erilaisia kemiallisia olo-

suhteita. On kuitenkin huomioitava, että liittimet, laipat ja muut liitososat voivat sisältää metallisia 

komponentteja, jotka ovat alttiita korroosiolle, vaikka vesihuoltoverkosto olisi muutoin muovia. Sinkin 

ja alumiinin korroosio voimistuu pH asteikon molemmissa ääripäissä, joten niiden soveltuvuus on tar-

kasteltava tarkemmin emäksisiä materiaaleja, kuten esimerkiksi jätteenpolton kuonaa käytettäessä.  

Valurautaisten putkien korroosiokestävyys perustuu putken ulkopuolella käytettäviin pinnoitteisiin. 

EN 545 (2010) määrittelee kolme eri pinnoitekategoriaa maaperän aggressiivisuuden mukaan. Stan-

dardin mukaan perus- ja lisäpinnoitteet eivät ole soveltuvia maaperiin, jotka sisältävät jätettä, kuonaa, 

tuhkaa tai pilaantuneita materiaaleja (huom! tämän ohjeen kirjoittajien käsitys on, että ko. kohdassa 

tarkoitetaan maatäytöksi läjitettyä sekalaista tuhkaa tai kuonaa, joten sitä ei tule soveltaa suoraviivai-

sesti esim. lopputäytössä suunnitelmallisesti käytettävälle kuonalle). Tyypillisesti samaan kaivantoon 

asennetaan useita putkia, jolloin alkutäytön rakeisuus tulee valita rajoittavan materiaalin mukaan.  

Nykyisissä teräsputkissa yhdistyvät teräksen lujuus ja muovipinnoitteen korroosiokestävyys. Teräsput-

kien hitsisaumojen korroosion suojaukseen tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota.  

Betoni kestää hyvin ympäristön ja maaperän erilaisia kemiallisia ja fyysisiä kuormituksia. Kloridit, ha-

pot ja sulfaatit ovat kuitenkin riskitekijä betonin kemialliselle kestävyydelle. Betonin eri rasitusluokille 

on esitetty raja-arvot kemiallisesti korrodoiville aineille pohjavedessä ja maaperässä (BY65). Yhdys-

kuntajätteen palamistuotteet voivat sisältää rikkiyhdisteitä, mikä tulee huomioida, jos jätteenpoltto-

laitosten kuonia käytetään betonirakenteiden läheisyydessä. Betonin sementtikivessä voi tapahtua 

sulfaattimineraalien kemiallinen reaktio, johon liittyy voimakas tilavuudenkasvu. (Pyy 2019). Toisaalta 

jätteenpolton kuonan karkeampia jakeita käytetään myös joidenkin betonien runkoaineena.  

Vesijohdon seinämän läpäisy (kulkeutuminen seinämän läpi):  
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Vesijohtojen osalta on tarkasteltava myös riskiä, että haitalliset aineet kulkeutuvat vesijohdon seinä-

män läpi (haju-/makumolekyylit).  

Muoviset PE-materiaalit eivät ole täysin diffuusiotiiviitä. Läpäisevyys vaihtelee eri PE-laaduilla ja se 

kasvaa lämpötilan nousun myötä. Suomen Muoviteollisuus ry:n laatiman julkaisun nro 42 mukaan ve-

dessä on erittäin harvoin havaittu haju- ja makuvaikutuksia, kun on käytetty pienihalkaisijaisia PE-put-

kia pilaantuneessa maaperässä (huom! käsitelty jätteenpolton kuona ei ole pilaantunutta maata). Pi-

laantuneeseen maaperään asennettujen putkien yhteydessä raportoidut ongelmat ovat koskeneet 

vanhoja matalatiheyksisiä PEL-putkia. PE100 -materiaalilla on huomattavasti korkeampi vastustuskyky 

diffuusiolle kuin PEL-materiaalilla.  

Diffuusiosuojatulla PE-putkella ei ole kuonasta mahdollisesti liukenevien kemikaalien läpäisyriskiä. Dif-

fuusiosuojaus toteutetaan läpäisemättömällä polymeerilla tai alumiinikerroksella.  

Muilla yleisesti käytetyillä vesijohtojen materiaaleilla ei ole tunnistettu seinämän läpäisyriskiä MARA-

asetuksen mukaisilla haitta-ainepitoisuuksilla. SG-valurautaputkilla käytettävien EPDM- ja NBR-kumi-

tiivisteiden kestävyys tulisi vielä varmistaa. Kuonat eivät sisällä orgaanisia eikä kaasumaisia haitta-ai-

neita, jotka voivat diffuntoitua muoviputkien (esim. PEL) seinämän läpi.  

Metallinilmaisin ja kaapelinhakulaite:  

Kuona saattaa sisältää metallijakeita, joka estää metalliesineiden (esim. putket) löytämisen metallin-

ilmaisimella kuonakerroksesta tai sen alapuolelta. HSY:n tekemillä kenttäkokeilla on kaapelihakulait-

teiden todettu toimivan betonimurskerakenteilla, jotka sisältävät myös metallia (HSY 2014).  

3.5.2 Kuonan vaikutukset muihin maarakennusmateriaaleihin  

Vaikutus geosynteetteihin:  

Liikenneviraston käsikirjassa ”Geolujitetut maarakenteet” (2012) on todettu, että synteettisissä geo-

lujitteissa käytettävät polymeerit, lukuun ottamatta polyesteriä, sietävät hyvin emäksisiä materiaa-

leja. Mikäli uusiomateriaalin pH on korkea (yleensä yli 9), tulee se huomioida sitä vasten tai alapuolelle 

asennettavan geolujitteen tai suodatinkankaan raaka-ainevalinnassa. Polyesteriä ei käytetä yleensä 

suodatinkankaiden valmistuksessa.  

Kuonan mahdolliset vaikutukset pohjavedensuojausrakenteissa käytettyyn bentoniittimattoon, suoja-

geotekstiiliin ja salojamattoon tai eroosiosuojatuotteisiin tulee huomioida.  

Vaikutus lujitteina käytettäviin teräsverkkoihin ja liikennemerkkien, kaiteiden, yms. tolppiin: 

Kuonasta liukenevien aineiden mahdollisia korroosiovaikutuksia teräsrakenteisiin ei ole tiettävästi 

vielä tutkittu riittävästi.  
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4. Käyttöluokat maarakentamiseen  

4.1 Yleiset luokitteluperiaatteet  
Jätteenpolton kuonan ominaisuuksiin vaikuttavat tuotantolaitosten ja poltettavan jätteen laadun sekä 

käsittelyn ja ikäännyttämisen lisäksi lajitekohtaiset erot, kuten esimerkiksi kiinteiden ja huokoisten 

rakeiden suhteelliset osuudet. Karkeimmat kuonalajitteet sisältävät tyypillisesti silmämääräisesti ha-

vaittuna muita lajitteita enemmän rakennusjätteestä peräisin olevaa mineraalista ainesta, kuten be-

tonia ja tiiltä sekä metalleja. Keskikarkeat lajitteet (esim. 5/16 mm) sisältävät pääasiassa lasia ja vas-

taavasti hienorakeisimmat kuonalajitteet (esim. 0/5 mm) pääasiassa huokoista mineraaliainesta. Hie-

norakeiset kuonalajitteet 0/5 mm ovat raemuodoltaan hyvin epäsäännöllisiä. (Izquierdo et al. 2001)  

Taulukossa 4.1 on esitetty käsitellystä jätteenpolton pohjakuonasta jalostettujen keinokiviainesten 

käyttöluokittelu maarakennuskäyttöön. Rakennussuunnitelmassa kuonan vaatimukset voidaan esit-

tää pelkän käyttöluokan ja tarvittaessa täsmentävän rakeisuuden avulla (esim. JpKu II 5/32 tai JpKu III 

0/32). Käyttöluokan määrittävät kuonan ominaisuudet on esitetty taulukossa 4.1. Rakeisuuskäyrän 

muodon tulee vastata ao. rakennusosalle InfraRYLissä esitettyjä vaatimuksia. Jakavassa kerroksessa 

kuonien tulee noudattaa luonnonsoralle asetettuja rakeisuusvaatimuksia (InfraRYL 21210.1.2).  

Kuvissa 4.1 on esitetty valokuvia käsitellystä kuonasta. Kuvat toimivat apuna tehtäessä taulukossa 4.1 

esitettyä visuaalista arviointia kellumattomille epäpuhtauksille.  

Kuonan tekniset ominaisuudet ja rakenteiden mitoituksessa käytettävät parametrit on esitetty taulu-

kossa 4.2. Taulukossa 4.3 on esitetty arvio eri käyttöluokkia vastaavien kuonien soveltuvuudesta eri 

rakennusosiin.  

 

Taulukko 4.1. Käsitellyn yhdyskuntajätteenpolton pohjakuonasta jalostettujen keinokiviainesten käyttöluokan 
määrittävät ominaisuudet.  

                                          Käyttöluokka 
Ominaisuus 

JpKu I JpKu II JpKu III JpKu IV 

D [mm]  ** 32-50 8-50 2-50 

d [mm]  ** 0-5 0-8 - 

Raekokosuhde (Cu) d60/d10 [ - ]  ** >10 >4 - 

Hienoainespitoisuus [%], enintään  ** 7 7 - 

Kelluvat epäpuhtaudet [cm3/kg]  
** enintään 10 cm3/kg vettä kevyempiä materiaaleja kuo-

nassa (ks. kuva 4.1)  

Kellumattomat epäpuhtaudet [%-p], 
enintään   

** 10  - 

** teräviä metallikappaleita ei saa esiintyä haitallisessa 
määrin *  

Routivuus (käyttöluokituksen sovel-
lusalueen mukaisessa rakenteessa) 

** routimaton / 
lievästi routiva 

routimaton / 
lievästi routiva 

lievästi routiva / 
routiva 

 *  perustuu visuaaliseen arvioon              

** määritellään myöhemmin kokemusten ja kehitystyön perusteella 

 -   ominaisuudelle ei ole vaatimusta ko. käyttöluokassa 
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Kuva 4.1. Valokuvia käsitellystä kuonasta. Vasemmalla liikaa rautametallia ja ruostumatonta terästä sisältävää 
mineraaliainesta (ei hyväksytty) ja oikealla riittävän puhdas mineraaliaines. Kuvat toimivat apuna tehtäessä 
taulukossa 4.1 esitettyä visuaalista arviointia kellumattomille epäpuhtauksille. (Valokuvat, HSY)  
 

 

Taulukko 4.2. Kuonien käyttöluokkakohtaiset mitoitusparametrit (a) hyvin kuivatetuissa olosuhteissa, jotka on 
kuvailtu ennen taulukkoa 4.1 ja kuonien ominaisuuksia (b). E-moduuli, kitkakulma, koheesio ja E50-moduuli ovat 
ominaisarvoja.   

a)                                          Käyttöluokka 
Ominaisuus 

JpKu II JpKu III JpKu IV 

E-moduuli [MPa]  100 70 50 

Routaturpoama [%]  ≤ 3    ≤ 3  -  

Materiaalin vastaavuus eristävyyden 

kannalta, ai [-] (1  
1,25-1,5 1,25-1,5 1,0 

Kitkakulma []  35 35 35 

Koheesio [kPa]  70 60 60 

Vedenläpäisevyys tiivistettynä [m/s]  1x10-6  - 1x10-8  

Kuivairtotiheys [kg/m3] rakenteeseen 
tiivistettynä  

1400-1700 1300-1700 1200-1700 

Märkäirtotiheys [kg/m3] 1500-1850 1500-1850 1400-1850 

E50-moduuli [MPa] (2 250 150 100 

(1 Esitetyistä kertoimista 1,25 perustuu laboratoriotutkimustuloksiin ja kerroin 1,5 lyhyen aikavä-
lin kenttämittaustuloksiin (Lahtinen 2021). 

(2 E50-moduulit ovat jännitystilasta riippuvaisia 

 

b)                                         Käyttöluokka 
Ominaisuus 

JpKu II JpKu III JpKu IV 

pH  > 9 

Sähkönjohtavuus [ mS/m ]  70-1230  

Tiivistysvesipitoisuusalue [%]  10-15 10-20 10-25 

Vedenimeytymiskorkeus [m]  0,5 1 1 

Kapillaarinen nousukorkeus [m] 1) 0,05-0,5 0,25-1,1 

Sulfaatti (mg/kg, L/S 10) 210-6500 

Kloridi (mg/kg, L/S 10) 48-3200 
1) Kokeen tulos riippuvainen mm. käytettävästä menetelmästä ja testausajan pituudesta 
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Taulukko 4.3. Käsiteltyjen jätteenpolton pohjakuonien hyödyntämismahdollisuudet InfraRYL ja MaaRYL-raken-
nusosissa. Osa ratkaisuista on MARA-asetuksen mukaisia. Kaikissa rakennusosissa on huomioitava mahdollinen 
kemiallinen vaikutus muihin materiaaleihin (tolpat, lujitteet, yms.).  

InfraRYL 
luku 

Rakennusosa Soveltuva JpKu Huom! 

21210 Jakavat kerrokset JpKu II 1) - 

21110 Suodatinkerrokset JpKu II, III 2) - 

18360 Massanvaihtoon kuuluvat täytöt JpKu II, III, IV 4) vain pohjavesipinnan yläpuo-
lella  

18330 Kaivantojen lopputäytöt  JpKu II, III, IV 3) 
mahdollinen korroosiovaiku-
tus verkostoon huomioitava   

18150 Vastapenkereet JpKu II, III, IV - 

18110 
Maapenkereet – liikennekuormitettu  

(väylät, yms.)  
JpKu II, III, IV 4) - 

18110 
Maapenkereet – ei liikennekuormitettu 

(meluvallit, liikuntapaikat, yms.)  
JpKu II, III, IV - 

142500 Kaatopaikan rakenteet  
käyttö suunniteltava 
rakennusosakohtai-

sesti  

ei sisälly tähän ohjeeseen, ks. 
Infra 15-710106 Kaatopaikka-

rakenteet 
 

1) Voidaan käyttää ko. kerroksessa, kun tien kuormitusluokka on enintään 2,0. Veden kapillaarinen nousu pohja-
maasta kuonakerrokseen estetään kapillaarikatkokerroksella. Veden nousu sivuojista kuonarakenteeseen este-
tään suunnittelemalla sivuojalle riittävä syvyys ja viettokaltevuus. (vrt. Tierakenteen suunnittelu 2018, kohta 
4.6.3 lievästi routivan moreenin käyttö päällysrakenteessa).  

2)  usein yhdistetty suodatin- ja jakava kerros tai jakavan kerroksen alaosa  
3)  käyttö mahdollista vain hyvin kuivatetuissa rakenteissa  
4)  rakenteen tulee olla hyvin kuivatettu ja mikäli kuona hyödynnetään routasyvyyden yläpuolella, tulee kuonaker-

roksen kuivatus varmistaa kohdan 1) periaatteiden mukaisesti  
 

On huomattava, että taulukossa 4.2 esitetyt ominaisuudet ovat viitteellisiä vähimmäisarvoja ja vaih-

teluvälejä. Kuonien käyttöluokat ja mitoitusparametrit on määritetty niitä koskevaan sovellusaluee-

seen. Sovellusalueena tässä ohjeessa ovat hyvin kuivatettuihin olosuhteisiin rakennetut rakenneker-

ros-, täyttö- ja pengerrakenteet, jotka ovat tiivistetty rakennusosakohtaisten laatuvaatimusten mukai-

sesti. Hyvin kuivatetuilla olosuhteilla tarkoitetaan olosuhteita, joissa kuonakerrokseen ei pääse kul-

keutumaan valumavesiä ja kapillaarisen veden nousu pohjamaasta tai alusrakenteesta kuonakerrok-

seen estetään kapillaarisen vedennousun katkaisevan kerroksen avulla. Kapillaarisen nousun katkai-

seva kerros on erityisen tarpeellinen, kun kuonakerros suunnitellaan rakennettavan olosuhteisiin, 

joissa kuonakerroksen alapuolella on märät olosuhteet.  

Kuonien käyttöluokat on määritetty ja arvio eri kuonien soveltuvuudesta käyttöluokkiin on tehty tä-

män ohjeen kirjoitustyön yhteydessä, ja ne voivat jatkossa tarkentua käyttökokemusten perusteella. 

Käyttöluokkaa JpKu I ei ole määritetty, vaan se on jätetty vapaaksi siltä ajatellen, että kuonan käsittely 

kehittyy ja käsitellystä kuonasta jalostetaan jatkossa materiaalia, jolla on maarakentamisen kannalta 

JpKu II -luokkaa paremmat tekniset ominaisuudet, kuten esimerkiksi suurempi E-moduuli.  

4.2 Laboratoriotutkimukset  
Kuonalajitteiden ja -seosten maarakennustekniset ominaisuudet määritetään laboratoriotutkimusten 

avulla. Teknisistä laboratoriossa tutkittavista ominaisuuksista keskeisimpiä ovat vesipitoisuus, rakei-

suus, optimivesipitoisuus, maksimikuivatilavuuspaino, routivuus, kapillaarinen nousukorkeus / vedeni-

meytymiskorkeus, lämmönjohtavuus ja jäädytys-sulatuskestävyys. Tämän ohjetyön yhteydessä on 
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lisäksi tunnistettu tarpeelliseksi selvittää kuonien raelujuus sekä sen vaikutukset kuonien kuormitus-

kestävyyteen, käyttömahdollisuuksiin ja mekaanisiin ominaisuuksiin maarakentamisessa. Taulukkoon 

4.4 on koottu suositeltuja laboratoriotutkimusmenetelmiä.  

Ohjetyön taustaraportissa on esitetty laboratorio- ja kenttätutkimustuloksiin perustuva tarkastelu 

kuonaseosten teknisistä ominaisuuksista sekä kuonien luokittelu niiden perusteella (Taustaraportti 1, 

2020).  

Metallien tehokas erottaminen kuonasta ennen kuonatuotteiden päätymistä hyötykäyttöön on tär-

keää metallien kierrätyksen kannalta. Siksi käsittelyprosessin onnistumista seurataan tutkimalla mine-

raaliaineksen metallipitoisuutta jatkuvan laadunvalvonnan yhteydessä. Mineraaliainekseen jäävällä 

metallilla voi käytännössä olla haittavaikutuksia päällys- ja pengerrakenteiden rakentamisessa lähinnä 

siksi, että metallikappaleet saattavat aiheuttaa rengasrikkoja työkoneissa rakentamisen aikana, kun 

levitettävän ja tiivistettävän kerroksen päällä liikutaan. Lisäksi suuri rautametallien pitoisuus haittaa 

metallinilmaisen käyttöä ja saattaa haitata kaapelinhakulaitteen käyttöä.  

4.3 Kenttätutkimukset  

Kuonalajitteista ja -seoksista laboratoriossa määritettyjen ominaisuuksien toteutumista rakentami-

sessa on tutkittu useissa tämän ohjeen referenssikohdelistauksessa esitetyssä rakentamishankkeessa. 

Tehdyissä tutkimuksissa on tehty havaintoja sekä rakentamisen aikana että seurantatutkimuksien ai-

kana.  

Vesipitoisuus:  

Kuonarakentamisen koekohteissa on kirjattu havaintoja kuonan vesipitoisuuden vaikutuksista kuona-

kerroksen tiivistämiseen sekä kantavuuteen. Ennen rakentamista, kuonaseosten vesipitoisuus tulee 

kuitenkin olla kaikissa tapauksessa säädettynä kyseisen seoksen optimivesipitoisuusalueelle tiivistä-

mistyön onnistumiseksi. Peittämättömänä kasavarastoidut kuonaseokset pidättävät sadevettä siten, 

että pitkäaikaisesti ulkona kasavarastoitujen kuonien vesipitoisuus voi joissakin tapauksissa olla jo val-

miiksi lähellä kyseisen seoksen optimivesipitoisuutta.  Kasavarastoidun kuonan vesipitoisuus tulee kui-

tenkin määrittää tapauskohtaisesti. Vesipitoisuuden tasalaatuisen lopputuloksen saavuttamiseksi, ve-

sipitoisuuden säätö on suositeltavaa tehdä kuonien varastointi/-käsittelyalueella, ennen materiaalin 

toimittamista työmaalle. Työmaalla tehtävä vesipitoisuuden kohottaminen voidaan tehdä InfraRYL:n 

Liitteessä 2 ”Kerrosrakenteiden tiivistystyön ja tiiviydentarkkailumenetelmät” esitetyn ohjeistuksen 

mukaisesti.  

Hienontuminen:  

Tämän ohjeen tausta-aineistoksi saatujen Proctor-koevertailujen tuloksissa on havaittu kuonarakei-

den hienonemista kokeessa käytettävän vasaran iskevän vaikutuksen seurauksena. Lisäksi eräissä ken-

tille tehdyissä koerakennuskohteissa on tehty havaintoja kuonien hienontumisesta levykuormitusko-

keiden (Envitop 2014) ja jyräyksen (Ramboll 2019, Vahanen 2020) vaikutuksesta. Kyseisissä hankkeissa 

kuonien hienontuminen oli havaittu rakenteen pintaosasta (max 30 cm syvyydeltä) otetuista näyt-

teistä.  
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Taulukko 4.4. Kuonien a) käyttöluokitusominaisuuksien ja b) muiden ominaisuuksien määrittämiseen suositellut 
testimenetelmät.  

a) Ominaisuus Menetelmä Huomautukset 

Maksimiraekoko SFS-EN ISO 17892-4 - 

Rakeisuus 1) SFS-EN 933-1  - 

Hienoainespitoisuus SFS-EN 933-1 - 

Epäpuhtaudet SFS-EN 933-11 - 

Metallipitoisuus SFS-EN 1744-8 - 

   

b) Ominaisuus Menetelmä Huomautukset 

E-moduuli (Odermark) 
levykuormituskokeista tai PPL-mit-
tauksista takaisinlaskettu moduuli 

Takaisinlaskenta tehdään Väyläviraston oh-
jeen Uusiomateriaalien käyttö väylärakenta-
misessa (VO6/2020) mukaisella vertailupari-

menettelyllä  

Routivuus  
useita menetelmiä (routanousu-

koe, kenttämittaukset, …)  

TPPT Menetelmäkuvaus 6 Routanousukoe 

TPPT Menetelmäkuvaus 7 Routimiskertoimen 
määritys 

Jäädytys-sulatuskestä-
vyys  

SFS-EN 1367-6  
Luonnonkiviaineksen testi 1367-6 (1 % suola-

liuos)  

Lämmönjohtavuus Menetelmäkuvaus TPPT 8  lämmönjohtavuuden määrittäminen 2001 

Kitkakulma SFS-EN 17892-9  - 

Koheesio SFS-EN 17892-9  - 

pH  SFS-EN 15933 - 

Vedenläpäisevyys SFS-EN 17892-11 - 

Optimivesipitoisuus SFS-EN 13286-2  - 

Maksimikuivatilavuus-
paino  

SFS-EN 13286-2  - 

Kiintotiheys  SFS-EN 1097-6  - 

Kapillaarinen veden-
nousu 

SFS-EN 1097-10 
vedenimeytymiskorkeus, rakeisuus huomioi-

tava laboratoriokokeissa   

Jäykkyys  SFS-EN 17892-9  
kolmiaksiaalikokeella määritetään E50-mo-

duuli 

Radioaktiivisuusindeksi STUK S/3/2019 §12  - 

Hehkutushäviö SFS-EN 1744-7 - 

Murskautuvuus / hie-
noneminen  

EN 1097-11  rasiapuristuskoe  

Metallipitoisuus  SFS-EN 1744-8 - 

1) InfraRYL taulukko 21210:T1 ja kuva 21110:K1    
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Viimeisimmistä kuonakoerakentamiskohteissa Fortum, Riihimäki (Söderholm, 2020) ja HSY, Ämmäs-

suo (Ramboll, 2021) kuonien hienonemisherkkyyttä tiivistämisen seurauksena on tarkasteltu. HSY:n 

kohteessa hienonemisherkkyyttä tarkasteltiin määrittämällä rakeisuudet rakenteeseen noin 10-15 

cm:n syvyydelle asennetuista näytepusseista tiivistystyön jälkeen sekä vertaamalla tuloksia tiivistä-

mättömään näytteeseen. Rakeisuudet määritettiin pussien sisällöstä näytteenoton edustavuutta kos-

kevien epävarmuustekijöiden ehkäisemiseksi. Fortumin kohteella rakennenäytteenotto tehtiin koko 

rakennekerroksen paksuudelta.  Näiden hankkeiden rakeisuusmäärityksien perusteella on havaittu, 

että merkittävää hienonemista tiivistystyön seurauksena ei ole tapahtunut. Näiden havaintojen joh-

topäätöksenä voidaan todeta, että kuona voi hienontua pintaosastaan tiivistystyön seurauksena, 

mutta hienontumista ei rakenteessa tapahdu koko tiivistettävän kerroksen syvyydeltä. Tästä voidaan 

todeta, että mikäli rakennuskohteella alusrakenteen heikosta kantavuudesta tai muusta syystä joh-

tuen ei saavuteta kuonakerroksen tiivistämisessä asetettuja tavoitteita ja kuonakerrosta on tarpeen 

tiivistää lisää tai suuremmalla iskevällä kuormituksella, on suositeltavaa, että kuonakerroksen lopulli-

nen tiivistäminen tehdään kerroksen päälle rakennettavan suojakerroksen päältä.  

Kantavuus: 

Kuonarakenteen kantavuusmittaukset voidaan tehdä tavanomaisilla kantavuuden mittausmenetel-

millä. Kuonarakenteiden kantavuusmittauksia varten on huolehdittava siitä, että mitattavan kuona-

kerroksen yläosa on tiivistystyön jälkeen tasainen ja tiivis (esimerkki kuva 4.2), eikä siinä esiinny irto-

naisia rakeita. Löyhä pintakerros on haitallinen kuonakerroksen kantavuuden mittausmenetelmänä 

käytettävän levykuormituskokeen kannalta. Rakentamisesta saatujen kokemuksien perusteella kuo-

nakerroksen yläosa voi jäädä irtonaiseksi / löyhäksi erityisesti silloin kun tiivistettävän kuonaseoksen 

vesipitoisuus on alle optimivesipitoisuustason ja/tai silloin, kun kuonakerroksen tiivistystyön viimei-

simpiä yliajokertoja tehdään täryä käyttäen. Löyhäksi jäänyt pintaosa tulee tiivistää jyrän valssilla il-

man täryä.    
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Kuva 4.2. Esimerkki tiiviistä kuonakerroksen pintaosasta (Valokuva: Anniina Määttänen 13.9.2021).  
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5. Lainsäädäntö ja kelpoisuuden osoittaminen  
 

5.1. Hyödyntämisen lupa- ja ilmoitusmenettelyt  
Yhdyskuntajätteenpolton kuonasta valmistetut kuonakiviainekset ovat CE-merkittyinäkin edelleen jä-

telainsäädännön näkökulmasta jätteitä, joiden hyödyntämiselle tulee olla ympäristölupa. Jalostetut 

yhdyskuntajätteenpolton kuonat lisättiin uuteen MARA-asetukseen (VNa 843/2017), joka astui voi-

maan vuoden 2018 alussa. Näin ollen niitä voidaan hyödyntää rekisteröintimenettelyllä silloin, kun 

asetuksen vaatimukset hyödyntämiskohteelle ja kuonalle täyttyvät.   

MARA-asetuksen mukaisesti asetuksen vaatimukset täyttäviä yhdyskuntajätteenpolton pohjakuonia 

voidaan hyödyntää enintään 1,5 metrin paksuisissa rakenteissa väylissä, kentissä sekä teollisuus- ja 

varastorakennusten pohjarakenteissa. Hyödyntämisen pitää olla suunnitelmallista ja käyttökohteen 

tulee täyttää asetuksen vaatimukset. Esimerkiksi 1- tai 2-luokan pohjavesialueilla tai tulvavaara-alu-

eilla hyödyntäminen ei ole mahdollista rekisteröintimenettelyllä.  

MARA-asetuksella ei siis voida hyödyntää kuonakiviaineksia esimerkiksi meluvalleissa, vaan sille on 

haettava edelleen ympäristölupa. Kuonakiviaineksille teknisesti soveltuvia käyttökohteita on esitelty 

luvussa 6 ja joissakin niistä hyödyntäminen on mahdollista MARA-asetuksen mukaisella rekisteröinti-

ilmoituksella, kun taas joihinkin vaaditaan ympäristölupa.  

Ympäristöluvan hakeminen mahdollistaa myös muutoin MARA-asetuksesta poikkeavat käyttökohteet 

ja rakenteet sekä hyödynnettävän kuonakiviaineksen MARA-asetuksesta poikkeavat ympäristökelpoi-

suusominaisuudet. Ympäristölupahakemuksessa voidaan ja tulisi laskennallisesti ja muutoinkin riski-

perusteisesti arvioida rakenteen ympäristövaikutukset, joilla voidaan perustella MARA-asetuksesta 

poikkeavat raja-arvot. MARA-asetuksessa esitetyt raja-arvot eivät ole sellaisenaan tarkoitettu käytet-

täväksi ympäristöluvissa lupamääräyksinä tai materiaalin laatuvaatimuksina.   

Koetoimintamenettelystä säädetään ympäristönsuojelulain 31 §:ssä. Sen mukaisesti ympäristölupaa 

ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, 

raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä 

laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rin-

nastettavan seikan selvittämiseksi. Tällaisesta toiminnasta tehtävästä ilmoituksesta säädetään YSL 119 

§:ssä. Lähtökohtaisesti koetoimintamenettelyn käyttö edellyttää, että kyseessä on jokin uusi toiminta 

tai esimerkiksi uudella tavalla jalostettu jäte, jonka toimivuutta halutaan kokeilla. Koetoiminnan kesto 

tai hyödynnettävän jätteen määrä voi vaihdella ja koetoiminnan mahdollisuus on aina käytävä läpi 

käyttökohteen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tai aluehallintoviranomaisen kanssa riippuen 

toiminnan luonteesta.  

5.2. Ympäristökelpoisuuden osoittaminen  
Kuonakiviainesten ympäristökelpoisuus osoitetaan jalostetusta kuonasta, jota aiotaan hyödyntää. 

Näytteet ympäristökelpoisuuden tutkimista varten voidaan ottaa määrävälein joko suoraan tuotan-

nosta tai myöhemmin varastokasalta. Jos esimerkiksi eri lajitteista valmistetaan sekoittamalla kooste-

kiviainesta, ympäristökelpoisuusnäytteet on otettava koostekiviaineksen varastokasalta. Näytteet on 

otettava niin, että ne edustavat aina koko tutkittavaa näyte-erää. MARA-asetuksen mukaisesti yhdellä 

tutkittavalla näytteellä voidaan osoittaa enintään 5000 tonnin valmistuserän ympäristökelpoisuus ja 

tutkittava näyte on muodostettava vähintään 50 osanäytteestä.  

Raakakuonan käsittelyprosessissa syntyvistä lajitteista voi olla tarkoituksenmukaista tutkia myös laji-

tekohtaiset ympäristökelpoisuusominaisuudet ennen niiden sekoittamista toisiinsa, jotta voidaan 
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varmistua, että koostekiviaineksen ympäristökelpoisuus täyttää käyttökohteen vaatimukset. Hienoim-

missa kuonalajitteissa raskasmetallien ja erityisesti suolojen liukoisuus on suurempaa kuin karkeam-

missa, joka on hyvä huomioida, jos valmistetaan koostekiviainesta. 

MARA-asetuksen liitteessä 3 on kuvattu kuonakiviaineksen valmistajan laadunhallintajärjestelmän si-

sältövaatimukset sekä vaatimukset hyödynnettävästä materiaalista tehtäville laadunvalvontatutki-

muksille. Vaatimukset kuonakiviaineksen laadulle ympäristökelpoisuuden näkökulmasta on esitetty 

liitteessä 2. Ympäristökelpoisuuden tutkimiseen liittyvät laatuasiat ovat tarkoituksenmukaista yhdis-

tää kuonakiviaineksen tuottajan laadunvarmistusjärjestelmään, joka vaaditaan kuonakiviaineksen CE-

merkitsemiseksi.  

5.3 Teknisen kelpoisuuden osoittaminen  
Jätteenpolton pohjakuonasta jalostetut kiviainekset ovat maa- ja vesirakentamisen kiviaineksia kos-

kevassa standardissa tarkoitettuja keinokiviaineksia, joten ne voidaan ja pitää CE-merkitä, kun niitä 

käytetään rakentamisessa. CE-merkintää ei kuitenkaan edellytetä joissakin erityistapauksissa, kuten 

esimerkiksi silloin, kun kuonatuottaja käyttää kuonan omassa rakentamisessaan. CE-merkintä tehdään 

standardin SFS-EN 13242+A1 maa- ja vesirakentamisessa sekä tierakenteissa käytettävät sitomatto-

mat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset mukaisesti samalla tavoin kuin luonnon kiviaineksille ja esi-

merkiksi betonimurskeille. Maarakentamisessa käytettävissä kiviaineksissa vaatimustenmukaisuuden 

osoittamisluokka (AVCP-luokka) on 4, joka tarkoittaa sitä, että valmistaja tekee tuotannon laadunvar-

mistusjärjestelmän kuvauksen, tuotteen alkutestaukset, minkä jälkeen valmistaja tekee suoritustasoil-

moituksen sekä CE-merkin tuotteelle. Tuotannon aikana valmistaja tekee jatkuvaa laadunvalvontaa, 

jolla osoitetaan tuotteen tasalaatuisuus ja ilmoitettujen ominaisuuksien pysyvyys. AVCP-luokassa 4 ei 

edellytetä kolmannen osapuolen varmennusta.  

Kuonakiviaineksen valmistaja toimittaa kuonan käyttäjälle suoritustasoilmoituksen, CE-merkin sekä 

rakeisuuden tutkimustulokset. Suoritustasoilmoitus on valmistajan allekirjoittama vaatimustenmukai-

suuden vakuutus, joka voi olla esimerkiksi yrityksen nettisivuilla (toimitettava silti aina kuonan käyttä-

jälle).  

CE-merkinnän tarkoituksena on antaa tuotteen ominaisuuksista tiedot käyttäjälle, jotta hän voi valita 

tarjolla olevista materiaaleista käyttötarkoitukseen soveltuvat ja suunnitelmissa esitettyjen vaatimus-

ten mukaiset tuotteet.  

CE-merkintä ei poista materiaalin jätestatusta, vaikka materiaali onkin CE-merkittynä rakennustuote-

asetuksen ((EU) N:o 305/2011) näkökulmasta rakennustuote. Näin ollen maarakennuskohteissa kuo-

nakiviaineksen tulee siis olla sekä CE-merkitty että täyttää myös jätelainsäädännöstä johtuvat jätteen 

hyödyntämiselle asetetut vaatimukset, kuten käyttökohteen rekisteröintivaatimuksen ns. MARA-il-

moituksella.  

5.3.1. Valmistajan laadunvarmistusjärjestelmä  
Kiviainesten valmistajalla tulee olla tuotannon laadunvarmistusjärjestelmä, jossa kuvataan kaikki 

oleelliset asiat, joilla varmistetaan tuotannon tasalaatuisuus. Tähän kuuluu olennaisena osana mm.:  

• Tuotannon johtaminen ja johdon katselmus  

• Organisaation vastuut ja valtuudet  

• Henkilöstön koulutus  

• Resurssit ja aliurakoitsijoiden palvelu  

• Tiedot raaka-aineesta  

• Tuotannon kuvaus  

• Käsittely, varastointi ja kuljetus  
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• Asiakirjojen, tallenteiden ja dokumenttien hallinta ja säilytys  

• Näytteenottomenettelyiden määrittäminen  

• Tuotannon aikaisen laadunvalvonnan sekä vuositestausten testaustiheyksien ja -menettelyi-
den määrittäminen sekä laadunvalvontaan käytettävien laitteiden kalibrointi ja huolto  

• Poikkeamien käsittely ja korjaus sekä vaatimusten vastaisten tuotteiden käsittely  

• Laatujärjestelmän toimivuuden ja ajantasaisuuden varmistaminen  
 

Kuonakiviaineksen valmistajan on tarkoituksenmukaista huomioida tuotannon laadunvarmistusjärjes-

telmässä myös MARA-asetuksen vaatimukset. MARA-asetuksen mukainen rekisteröintimenettely 

edellyttää, että kuonakiviaineksen valmistajalla on laadunvarmistusjärjestelmä, jolla varmistetaan, 

että kuona, jota rekisteröintimenettelyllä aiotaan hyödyntää, kuuluu asetuksen soveltamisalaan ja 

että se on tutkittu asetuksen vaatimusten mukaisesti. MARA-asetuksessa esitettyjä vaatimuksina kuo-

nan laadunvarmistusjärjestelmälle on:  

• Hyödynnettävän pohjakuonan kuvaus (jätenimike, vuosittain syntyvä määrä)  

• Näytteenottomenettelyjen kuvaus, näytteenoton laadunvarmistus sekä näytteistä tehtävät 
laadunvarmistustutkimukset  

• Ohjeet pohjakuonan varastoinnille ja käsittelylle  

• Vastuuhenkilöt ja heidän pätevyysvaatimukset  

• Laadunvarmistusjärjestelmän arviointi- ja auditointisuunnitelma  

• Tutkimustulosten ja asiakirjojen dokumentointi ja raportointi  
 

Jotta voidaan varmistaa, että MARA-asetuksessa esitetyt pohjakuonan ympäristökelpoisuusvaatimuk-

set täyttyvät, on siitä liukenevien haitta-aineiden pitoisuudet tutkittava. Kuonan tekniset ominaisuu-

det selvitetään kiviainestandardin mukaisesti. Eri tarkoitusta varten tehtävä näytteenotto voi olla eri-

lainen ja menettelyt sen osalta tulee kuvata laadunvarmistusjärjestelmässä.  

5.3.2. Suoritustasoilmoituksessa ilmoitettavat ominaisuudet  
Uusiokiviaineksilla, joihin pohjakuona luetaan, raaka-aineen esiintymänä voidaan pitää yhdellä jät-

teenpolttolaitoksella tuotettua raakakuonaa, jonka laatu säilyy samanlaisena ja joka varastoidaan sen 

käsittelypaikkaan.  

Alkutestaukset tulee kohdentaa jokaiseen esiintymään ja tuotannon aikainen laadunvalvonta tulee 

aina tehdä käsittelyeräkohtaisesti testaustiheystaulukossa määritellyn mukaisesti. Käsittelyeränä voi-

daan pitää yhdellä kertaa yhtäjaksoisesti tai lähes yhtäjaksoisesti pohjakuonasta valmistettua kuona-

kiviainesta. Käsittelyerän aikana käsittelylaitoskokoonpanon tulee säilyä samanlaisena. Jos käsittely-

laitteistoon tai sen osiin tai käsittelytapaan tehdään muutoksia, jotka voivat vaikuttaa lopputuotteiden 

laatuun, tulee alkutestaus tehdä muutosten jälkeen uudelleen.  
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Taulukko 5.1. Jätteenpolton pohjakuonasta tutkittavat ja suoritustasoilmoituksessa ilmoitettavat ominaisuudet. 

Ominaisuus alkutestaus 
jatkuva  

laadunvalvonta 
ominaisuuden    
ilmoitustapa 

ilmoitustapa ja  
esimerkki luokasta 

Raekoko x x d/D 0/32 

Rakeisuusluokka x x luokka GA 80 

Raemuoto - - ei vaatimusta (NR) FINR 

Hienoainespitoisuus x x luokka f7 

Kiintotiheys x x 
ilmoitettu arvo / vaihte-

luväli 
2,4 - 2,55 

Iskunkestävyys (x) (x) ei vaatimusta (NR) NR 

Happoliukoiset sulfaatit - - ei vaatimusta (NR) NR 

Vesiliukoiset sulfaatit x x ei vaatimusta (NR) NR 

Kokonaisrikki x - ei vaatimusta (NR) NR 

Vedenimeytyminen - - ei vaatimusta (NR) NR 

Jäädytys-sulatuskestävyys (x) (x) ei vaatimusta (NR) NR 

Rapautumisen kestävyys - - ei vaatimusta (NR) NR 

Radioaktiivinen säteily x - luokka I2<1 

Vaarallisten aineiden vapautuminen x x käyttötarkoitus 843/2017 päällystetty kenttä 
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6. Käyttökohteet  

6.1 Rakenteet    
Rakenteita (sovelluksia), joissa käsiteltyjä jätteenpolton pohjakuonia voidaan käyttää ovat mm. tei-

den, katujen, pihojen, kevyenliikenteen väylien, kenttien ja pysäköintialueiden penkereet ja päällysra-

kenteet. Kuonia voidaan hyödyntää myös erilaisissa valleissa, mm. meluvallit, maisemavallit, maise-

mointitäytöt, maavallikatsomot, ampumaratojen melu- ja suojavallit. Käyttö on tietyin rajauksin mah-

dollista myös putki- ja rumpukaivantojen lopputäytössä, jolloin on varmistuttava mahdolliset vaiku-

tukset verkoston materiaaleihin. Kuonia ei käytetä putkien alkutäytössä (ko. rakennusosassa ei käy-

tetä muitakaan uusiomateriaaleja).  

Tierakenteella tarkoitetaan tässä ohjeessa mm. väylistä, silloista, tunneleista, liittymistä, poikkeavista, 

rinnakkaisista ja kevyen liikenteen väylistä sekä kuivatusjärjestelmistä, melusuojauksesta ja pohjave-

densuojauksesta koostuvia rakenteita. Tierakenteen ajoradan toimivuusvaatimuksena on, että liiken-

nöintiä varten tien pinnan tulee olla tasainen ja säilyttää tasaisuutensa ja ehjyytensä suunnitellun käyt-

töiän.  

Kadulla tarkoitetaan tässä ohjeessa ajorataa, jalkakäytävää, erillistä kevyen liikenteen väylää sekä to-

ria ja aukiota. Toimivuusvaatimuksena on, että liikennöintiä varten pinnan tulee olla tasainen ja säi-

lyttää tasaisuutensa ja ehjyytensä suunnitellun käyttöiän. Katurakenteen toimivuusvaatimuksena on 

lisäksi se, että siihen voidaan sijoittaa vesihuollon, energiansiirron ja tietoliikenteen johdot, kaapelit 

yms. laitteet, ja se on mahdollista varustaa liikennettä ohjaavilla ja tukevilla varusteilla ja laitteilla.  

Kenttäalueita on paljon erilaisia, kuten teollisuuden ja kaupan piha-alueet, tapahtumakentät yleisöta-

pahtumille, urheilukentät sekä erilaiset viherpintaiset virkistys- ja ulkoilualueet. Teollisuuden ja kau-

pan piha-alueet ovat usein laajoja kenttä-, varasto- tai pysäköintialueita. Kenttärakenteiden toimi-

vuusvaatimukset vaihtelevat niiden käyttötarkoituksesta riippuen. Liikennöidyillä kenttäalueilla niiden 

rakennusosien tekniset vaatimukset ovat yleensä samat tai lähes samat kuin vastaavasti kuormite-

tuissa katujen rakennusosissa. Toisaalta joissakin kenttärakenteissa rakennusosien vaatimukset voivat 

olla huomattavasti pienempiä (esim. päällystämättömät epätasaisesti painuvat varastokentät). Kent-

tärakenteelta voidaan edellyttää hulevesien keräysjärjestelmää, jolloin siihen ei käytännössä imeydy 

vettä lähes lainkaan. Toisaalta kenttä voi olla myös sorapäällysteinen ilman hulevesien hallintaa, jol-

loin suurin osa sade- ja sulamisvesistä imeytyy kentän rakennekerroksiin.  

Meluesteiden tulee alentaa ympäristöön leviävää liikennemelua suunnitellusti hyväksyttävälle tasolle, 

ja niiden tulee olla visuaalisesti maastoon sopivia. Melueste ei saa siirtyä tai deformoitua riittämättö-

män vakavuuden, painumisen tai routimisen johdosta haitallisesti (ulkonäkö, eristävyys jne.) käyttöiän 

aikana.  

Maisemavalli: Viheralueilla voidaan toteuttaa katu- ja tiealueita vaihtelevampaa maastonmuotoilua, 

mikä mahdollistaa uusiomateriaalien monipuolisen käytön. Viheralueiden hoitoluokasta riippuen pie-

niä painumia ja routanousuja voidaan yleensä sallia. Viheralueiden täytöissä, kiinnitetään huomiota 

maaston muotoiluun, kuivatuksen toimivuuteen, täyttökerroksen veden läpäisevyyteen, pH-arvoon 

sekä päälle tuleviin kasvualustakerroksiin. Maisema- ja viherrakentamisessa täyttömateriaalien vaati-

muksiksi yleensä riittää, että materiaali on levitettävissä, muotoiltavissa ja tiivistettävissä rakentee-

seen.  

Maavallikatsomon pengerrungon rakentamiseen soveltuvat suuren kitkakulman omaavat materiaalit 

(louhe, sora, karkea hiekka, karkeat moreenit) sekä pehmeämmät materiaalit (savi, siltti, hieno 

hiekka), joita voidaan hyödyntää rakentamalla ensin mainituista materiaaleista altaita, jotka täytetään 

pehmeämmillä materiaaleilla. Luonnon materiaaleja voidaan korvata uusiomateriaaleilla. (RTS 2014)  
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Ampumaradat suunnitellaan noudattaen ohjetta ”Ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinta” 

(Kajander & Parri 2014). Ohje sisältää ohjeet vallin ympäristönsuojausrakenteille eli vallien korkeuk-

sille meluntorjunnan ja pintarakenteille pohjaveden suojauksen kannalta, mutta ohjeessa ei ole muu-

toin esitetty miten ja millaisella materiaalilla vallirakenteet toteutetaan. Vallien täytöt toteutetaan 

noudattaen InfraRYLiä. Muuta ohjeistusta ampumaratojen rakentamiseen löytyy lisäksi ohjeesta ”Am-

pumarata-opas” (Suomen Ampumaurheiluliitto 2005) sekä puolustusvoimien ampumaratoja koske-

vista määräyksistä.   

Täytöillä tarkoitetaan maa- ja infrarakentamisessa syntyvien kaivantojen täyttämistä sekä suunnitel-

mien mukaista maapinnan muotoilua ja korottamista. Täytöt voivat olla mm. massanvaihtoja väylien, 

kenttien, talojen ja johtokaivantojen rakentamisessa, massanvaihtoon sisältyviä pengerryksiä, maa-

ainesten ottoalueiden maisemointia sekä maanpinnan muotoiluja ja korotuksia puistoissa. Tämä ohje 

sisältää viimeksi mainitun (ks. kohta maisemavalli).  

Lopputäytön (johtokaivantojen eli putkien, johtojen, salaojien, kaivojen yms. lopputäytöt) täyttöma-

teriaali ei sisällä aineita, jotka voivat vahingoittaa putkia tai liitosmateriaalia. Lopputäyttö tehdään 

täyttömateriaalilla, joka on tiivistämiskelpoista ja vastaa routimisominaisuuksiltaan kaivannosta pois-

tettua materiaalia. Liikennöitävällä alueella lopputäyttö ulotetaan liikennealueen rakennekerrosten 

alapintaan. Osa kunnallistekniikan ja verkostojen linjoista sijaitsee viheralueilla, pelloilla ja metsissä, 

jolloin kaivantojen lopputäytöissä voidaan hyödyntää mm. heikompilaatuisia maa-aineksia.  

6.2 Kuonan hyötykäytössä huomioitavaa  
Kuonan mineraaliainespartikkelit ovat tavanomaista kiviainesta hauraampia, mikä asettaa niiden hyö-

tykäyttöön vaikuttavia rajoituksia ja reunaehtoja, joita ovat mm. kuonakerrokseen kohdistuva kuor-

mitus, kuivatus sekä kuonakerroksen ylä- ja alapuoliset kerrokset.  

Kuonaa ei voi sellaisenaan käyttää kantavassa kerroksessa, jossa kuormitus on suurempaa ja materi-

aalivaatimukset tiukempia. Kantavassa kerroksessa käyttö saattaa olla mahdollista esim. stabiloituna, 

mitä ei käsitellä tässä ohjeessa.  

Kuonien hyötykäyttöä suunniteltaessa on huomioitava niiden käyttöä ohjaava ympäristölainsäädäntö, 

johon kuuluvassa MARA-asetuksessa on esitetty vaatimuksia mm. jätekerroksen kerrospaksuudelle, 

etäisyydelle pohjavesipinnasta, etäisyydelle vesistöstä, yms.   

Infra- ja talonrakentamisen maarakenteiden rakenteet ja rakennusosat sekä niille asetetut tekniset 

laatuvaatimukset on esitelty Infra- ja MaaRYL -julkaisuissa. Jätteenpolton pohjakuona on soveltuvaa 

hyötykäytettäväksi em. julkaisuissa esitetyissä penger- ja päällysrakenteissa. Taulukossa 4.3 on esi-

tetty eri käyttöluokan kuonien hyödyntämismahdollisuuksia eri rakennusosissa. Jätteenpolton käsitel-

tyjä kuonia ei ole kuitenkaan toistaiseksi sisällytetty julkisten rakennuttajien suunnitteluohjeisiin tai 

yleisiin työselostuksiin.  

Ennen kuin uusiomateriaalia voidaan käyttää maantiehankkeilla, niiden tekninen soveltuvuus tulee 
olla arvioitu Väyläviraston toimesta. Uusiomateriaalit, joiden tekninen soveltuvuus on arvioitu, esite-
tään Väyläviraston verkkosivustolla: https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/uusiomateriaalit/lista.pdf. Sovel-
tuvuuden arvioinnissa materiaalitoimittajan tehtävänä on osoittaa testien ja koerakentamisen perus-
teella materiaalin täyttävän laatuvaatimukset suunnitellussa rakennusosassa sekä laatia suunnittelu- 
ja käyttöohjeet materiaalin käytölle. Väyläviraston teknisen soveltuvuuden arviointityöryhmä arvioi 
nämä materiaalitoimittajan esityksen pohjalta.  
 
Maantiehankkeissa on noudatettava hankekohtaisia suunnitelmia sekä Väyläviraston hankkeiden 

suunnittelua ja rakentamista sekä uusiomateriaaleja ja niiden käyttö koskevia ohjeita, erityisesti 

https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/uusiomateriaalit/lista.pdf
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Tierakenteen suunnittelu (Liikennevirasto 2018). Erikseen sovittavissa koerakenteissa voidaan mah-

dollisesti joiltakin osin poiketa edellä esitetystä.    

6.3 Päällysrakenteet 
Tien ja kadun päällysrakenteeseen kuuluvat sidotut ja sitomattomat rakennekerrokset sekä siirtymä-
rakenteet. Pohjamaa ja pengertäyte eivät kuulu päällysrakenteeseen.  

Päällysrakenteen suunnittelun lähtökohtana on rakenteen käyttöikävaatimus. Vaurioittavat rasitukset 
ovat liikenneperäisiä, ympäristöolosuhdeperäisiä tai painumisesta ja vakavuuden puutteesta johtuvia 
tai näiden yhdistelmiä. Alemman kerroksen kestoikävaatimus on aina suurempi kuin ylemmän kerrok-
sen. Suodatinkerroksen, jakavan kerroksen ja kantavan kerroksen tekniset vaatimukset on esitetty Inf-
raRYLissä. Kerrosten tulee täyttää suunnitelmassa ja/tai InfraRYLissä esitetyt mitta-, tarkkuus- ja kan-
tavuusvaatimukset. Lisäksi materiaaleille esitetyt vaatimukset tulee täyttyä. Siirtymärakenteita käyte-
tään tasaamaan pituussuuntaisia painumaeroja, joita syntyy, kun perustamistapa tai pohjasuhteet 
muuttuvat. Siirtymäkiiloja käytetään kantavuus- ja routivuuserojen tasaamiseen.  

Tierakenteiden mitoitusohjeet on esitetty Väyläviraston ohjeissa, joista oleellisin on Tierakenteen 
suunnittelu LO 38/2018 (Väylävirasto 2018). Uusiomateriaalien hyödyntämistä on ohjeistettu ja esit-
tely ohjeessa Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa VO 6/2020 (Väylävirasto 2020), oppaassa 
Uusiomateriaalit tierakenteissa (Väylävirasto 2022) ja tutkimuksessa Kokemuksia uusiomateriaaleista 
tierakenteissa (Väylävirasto 2019).  

Katurakenteiden mitoitusohjeet on esitetty Katu 2020-julkaisussa. Päällysrakenteiden materiaalivaa-

timukset on esitetty InfraRYL:ssä. Kuonien käyttö ratojen tai raitioteiden päällysrakenteissa ei ole 

mahdollista, mutta niiden hyötykäyttö rata- tai vesiväylähankkeiden huoltoteissä on teknisesti mah-

dollista. Teiden ja katujen päällysrakenteessa kuonia voidaan käyttää jakavassa- ja suodatinkerrok-

sessa. Päällysrakenteissa voidaan käyttää lievästi routivia materiaaleja, mutta niiden käytön suunnit-

telu tulee tehdä ohjeen Tierakenteen suunnittelu mukaisesti. Kuonien soveltuvuus päällysrakenteen 

eri osiin luokitellaan käyttöluokkien perusteella (taulukko 4.1). Vain käyttöluokkien II ja III kuonien 

käyttäminen on mahdollista päällysrakenteessa, koska alemman käyttöluokan kuonat eivät täytä tek-

nisiä vaatimuksia routivuuden osalta.  

Katurakenteiden suunnittelussa kunnallistekniikka asettaa erityisvaatimuksia jätteenpolton kuonien 

hyödyntämismahdollisuuksille, sillä kuonien emäksisyys voi aiheuttaa alumiinin ja polyesterin korroo-

siota. Jätteenpolton kuonat voivat lujittua rakenteessa, mutta lujittuminen on merkittävästi vähäisem-

pää kuin esim. betonimurskeella ja masuunihiekalla. Kuonakerros on auki kaivettavissa kuten luonnon 

kiviaineksista rakennetut rakennekerrokset.  

Jalankulku- ja pyöräteiden rakenteisiin ei kohdistu vastaavaa liikenteestä aiheutuvaa kuormitusta kuin 
ajoneuvoliikenteelle suunnitelluille teille. Vaatimukset jalankulku- ja pyöräteiden kuormituskestävyys- 
ja routamitoitukselle on esitetty ohjeen Tierakenteen suunnittelu taulukoissa 8 ja 24. Erityistapauk-
sessa jalankulku- ja pyörätiet voidaan mitoittaa myös kuormitusluokan 0,3 mukaisesti, esimerkiksi sil-
loin, kun tonteille tapahtuva ajoneuvoliikenne kulkee niitä pitkin. (Liikennevirasto 2018) Katurakenta-
misessa vastaavat kuormitusluokat ovat tyypillisesti K6 katuluokan rakenteita.    

Kuvassa 6.1 on kehyksellä korotettu rakennusosat, joissa voidaan käyttää erilaisia kuonia taulukossa 

4.3 esitetyn mukaisesti. Arvio kuonaluokkien soveltuvuudesta on tehty tämän ohjeen kirjoitustyön yh-

teydessä.  

Kentät, puistot, pihat, huoltotiet, henkilöautoliikenteen levähdys- ja liityntäpysäköintialueet sekä 

muut kevyesti kuormitetut alueet. Näihin rakenteisiin ei kohdistu vastaavia liikennekuormituksia 

kuin tie- ja katurakenteisiin, jolloin ne ovat erityisen soveltuvia kuonien päällysrakennekäyttöä var-

ten. Rakenteiden kuormituskestävyys- ja routamitoitusvaatimukset määritetään hankekohtaisesti, 
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käyttäen kulloinkin vaatimuksena olevaa suunnitteluohjeistusta. Erityistapauksissa, kuten esimerkiksi 

vähän kuormitetuilla puistoraiteilla kuonat voivat soveltua käytettäväksi jopa kantavassa kerrok-

sessa.  

 

Kuva 6.1. Tie-, katu- ja kenttärakenne. Päällysrakenteen ja penkereen rakennusosat (Väylävirasto 2018, muo-
kattu). Kuvaan on korostettu kehyksellä rakennusosat, joissa kuonien käyttäminen on mahdollista tämän ohjeen 
mukaisesti.  

6.4 Penkereet ja täytöt  
Suunnittelussa tulee määrittää käytettävä kuonaluokka ja roudansyvyys rakenteessa. Siirtymäkii-

lasyvyyden alapuolisissa täytöissä on mahdollista käyttää käyttöluokan JpKu IV -kuonaa, joka ei ole 

teknisiltä ominaisuuksiltaan osoitettu routimattomaksi tai lievästi routivaksi materiaaliksi. Tällaista 

materiaalia käytettäessä on varmistuttava siitä, ettei materiaali pääse jäätymään ennen sen tiivistä-

mistä rakenteeseen tai rakenteeseen tiivistämisen jälkeen.  

Penger- ja täyttörakenteita suunniteltaessa tulee varmistaa, ettei kuonakerros nosta kapillaarisesti 

vettä pohjamaasta yläpuolisiin rakennekerroksiin. Tämä voidaan varmistaa rakentamalla kuonaker-

roksen alle kapillaarikatkokerros tai rakentamalla kuonakerros materiaalissa tapahtuvaa kapillaarista 

nousukorkeutta paksummaksi. Kuonarakenteiden kuivatus tulee suunnitella vastaavalla tavalla kuin 

tavanomaisia materiaalejakin käytettäessä. Sivukaltevassa maastossa virtaavan veden kulkeutuminen 

kuonapenkereen läpi on estettävä.  

6.4.1 Vallit  
Meluvallien yleisenä suunnitteluperiaatteena on niiden sovittaminen osaksi muuta ympäristöä. Melu-
vallin suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota oikeanlaisen kasvualustan ja sen paksuuden valitsemi-
seen, luiskakaltevuuteen, kuivatukseen ja eroosiosuojaukseen, sekä vallin päätyjen muotoon että yh-
teensopivuuteen meluvallirakenteeseen asennettavien rakenteiden, kuten esimerkiksi meluseinien 
kanssa. Kuonien käyttäminen meluvallirakentamisessa ei ole mahdollista MARA-rekisteröinti-ilmoi-
tuksella, vaan käyttö edellyttää ympäristölupaa.  

Kuonien käyttöä suunniteltaessa tulee varmistua siitä, että meluvallin kasvillisuudelle rakennetaan 
riittävän paksu kasvualusta perusmaasta (metsitys 50 cm ja nurmikko 20 cm) (Väylävirasto 2021). 
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Meluvallin viitteellinen luiskakaltevuus kuonaa käytettäessä voi tapauksesta riippuen olla luokkaa 
1:1,5 - 1:2.   

6.4.2 Putki- ja johtokaivantojen täytöt 
Kuonat voivat soveltua putki- ja johtokaivantojen lopputäyttömateriaaliksi, mutta se edellyttää koh-

dassa 3.5 esitetyn huomioimisen.   

 

6.5 Teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet  
Teollisuus- ja varastokiinteistöjen rakentaminen voi edellyttää rakennuspohjan maaperäolosuhteista 

sekä suunnitellusta tasauksesta riippuen mittaviakin maarakennustöitä. Kuonien ympäristökelpoista 

rakentamiskäyttöä ohjaava MARA-asetus (VNa 843/2017) mahdollistaa siinä esitetyt vaatimukset 

täyttävän kuonan hyödyntämisen teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa, useassa eri ra-

kennusosassa (kuva 6.2). Teollisuus- ja varastorakennuksilla tarkoitetaan asetuksessa rakennuksia, 

jota käytetään esineiden tai aineiden varastointiin tai teolliseen toimintaan, joita ei käytetä asumiseen 

(Ympäristöministeriö, 2019).  

Niin MARA-asetus, kuin rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (MaaRYL) edellyttävät, että raken-

nusten pohjarakenteissa käytettävät materiaalit ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan käyttökohteeseen 

soveltuvia. Talorakentamisen pohjarakenteissa käytettäviltä materiaaleilta edellytetään vastaavia tek-

nisiä ominaisuuksia kuin tien- tai kadun päällysrakenteissa käytettäviltä materiaaleiltakin, kuten rou-

timattomuutta, hyvää tiivistettävyyttä, riittäviä mekaanisia ominaisuuksia, pakkasrapautumiskestä-

vyyttä, kemiallista yhteensopivuutta ympäröivien rakenteiden kanssa, riittäviä hydraulisia ominai-

suuksia esimerkiksi veden kapillaarisen nousun osalta sekä ominaisuuksien säilymistä rakenteessa.  

Kuonille tehtyjen teknisten laboratoriotutkimuksien perusteella kapillaarisen veden nousu kaikissa 

kuonalajitteissa ja seoksissa on yleisesti luonnon materiaaleja suurempaa. Tämä tarkoittaa sitä, että 

kuonat eivät ole lähtökohtaisesti soveltuvia käytettäväksi pohjarakenteiden kuivatuskerrokseen, jossa 

käytettävältä materiaalilta edellytetään hyvää vedenjohtavuutta sekä kykyä katkaista alapuolisesta 

kerroksesta kapillaarisesti nousevan veden eteneminen yläpuolisiin rakenteisiin. Kuonakerroksen ala-

puolella on oltava kapillaarisen vedennousun katkaiseva kerros, tai kuonakerroksen paksuus esimer-

kiksi täyttörakenteessa on oltava materiaalissa tapahtuvaa kapillaarista vedennousukorkeutta suu-

rempi. Kaikissa tapauksissa on huolehdittava kuonakerroksen riittävästä kuivatuksesta.  

Tarkoituksenmukaisia käyttökohteita kuonille teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa ovat 

erityisesti rakennusten ulko- tai sisäpuoliset täytöt.  
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Kuva 6.2. Teollisuus- ja varastorakennuksen pohjarakenne. Sinisellä on esitetty rakennusosat, joissa kuonia voi-
daan käyttää MARA-rekisteröinti-ilmoituksella (Ympäristöministeriö, 2019).   
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7. Suunnittelu ja mitoitus  

7.1 Yleistä  
Jätteenpolton käsiteltyjä kuonia ei ole toistaiseksi sisällytetty yleisiin työselostuksiin. Kuonia voidaan 

hyödyntää maarakentamisessa InfraRYL mukaisesti, mikäli ne soveltuvat ominaisuuksiltaan käyttötar-

koitukseen (taulukko 4.3).  

Lainsäädännöstä peräisin olevien vaatimusten lisäksi kuonien hyödyntämistä koskevat eri hankintaor-

ganisaatioiden määrittelemät vaatimukset ja ohjeet, kuten esimerkiksi Väyläviraston vaatimus maan-

teillä käytettävien uusiomateriaalien teknisen soveltuvuuden arvioimisesta (Väylävirasto 06/2020), 

mikä on esitelty kohdassa 6.2. Myös kunnilla ja kaupungeilla voi olla omia uusiomateriaalien käyttöä 

koskeva ohjeistuksia hankkeissaan.  

Jotta uusiomateriaalirakentaminen, kuten myös jätteenpolton kuonalla rakentaminen on mahdolli-

simman sujuvaa, tulee hankkeen kaikkien osapuolten huolehtia tehtävistään ja/tai velvollisuuksistaan, 

joita on esitetty taulukossa 7.1.  

7.2 Suunnittelu  
Infrarakenteiden suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot ovat kuonarakenteilla lähes samat kuin tavan-

omaisilla luonnon kiviainesrakenteilla. Erot lähtötiedoissa liittyvät ympäristöasioihin (lähinnä pohja- 

ja/tai orsiveden pinta, etäisyys vesistöstä sekä muut MARA-asetuksessa esitetyt rajoitukset).  

Suunnittelija määrittää rakennusosissa käytettävän kuonan käyttöluokan ja tarvittaessa rakeisuuden 

sekä muut mahdolliset kohdekohtaiset vaatimukset. Jo suunnitteluvaiheessa on syytä selvittää, miten 

ko. luokan kuonaa on saatavissa suunniteltuna rakentamisajankohtana. Kuonien saatavuutta rajoitta-

vina tekijöinä voivat olla alueellisesti muodostuvan raakakuonan määrä ja raakakuonan käsittelykapa-

siteetti (Räsänen, 2018). Materiaalin toimittajan tehtävä on varmistaa, että luokitellut kuonamateri-

aalit täyttävät kyseiselle käyttöluokalle asetetut vaatimukset. Lisäksi on sovittava, kenen vastuulla on 

ympäristöluvan hakeminen tai ilmoitusmenettelyn (MARA) toteutus.  

Kuonan käyttökohteita, joita tämä ohje käsittelee, ovat päällys- ja pengerrakenteet sekä täytöt. Suun-

niteltaessa kuonarakenteita on huomioitava, rakenteesta riippuen, kantavuus-, routa-, stabiliteetti- ja 

painumamitoituksen lisäksi ainakin seuraavat asiat:  

• kuonan soveltuvuus rakennuskohteeseen ja sen ympäristöön (mm. etäisyys pohjaveden pintaan, 
pohjamaan laatu, kuivatus, pölyäminen, liettyminen, herkät kohteet)   

• työn- ja käytönaikaiset riskit   

• käyttökohteen tavoitetason määrittely (käyttöikä ja muut toiminnalliset vaatimukset)  

• kuonan tekniset ominaisuudet ja niiden säilyvyys kohteen olosuhteissa  

• muiden rakennusosien materiaalien kemiallinen (esim. pH) ja toiminnallinen (esim. kuivatus) yh-
teensopivuus kuonien kanssa  

• kuonarakenteen pinnan kaltevuus  

• Väyläviraston teknisen soveltuvuuden arviointi ao. kohteissa (onko ao. käyttökohteeseen hyväk-
syttyjä materiaaleja saatavilla)  

Suunnitelma-asiakirjat sisältävät työselostuksen, jossa huomioidaan ainakin seuraavat kohdat:  

• kuonien käyttöluokat ja mahdolliset täydentävät laatuvaatimukset   

• kuonan määrä  

• työmenetelmät  

• valmistelevat työt  
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• liikennejärjestelyt (mm. vaiheittain rakentaminen ja kuonakerroksen päälle rakennettavan suoja-
kerroksen paksuus ennen työmaaliikenne tai muuta dynaamista kuormitusta)  

• laadunvarmistus (laadunvarmistuksen tehtävälista)  

• valmiin rakenteen laatuvaatimukset  

• toteutuneen kohteen dokumentointitavat (mm. määrät, sijainnit, …).  
 

Hankkeisiin muutoinkin sisältyvässä turvallisuusasiakirjassa huomioidaan työsuojelu. 

Taulukko 7.1 Rakentamishankkeen eri osapuolien tehtävät ja/tai velvollisuudet toteutuksen eri vaiheissa jätteen-
polton kuonien käytön mahdollistamiseksi (urakkamuodosta riippuen osapuolet voivat poiketa tässä esitetystä).  

Osapuoli  Tehtävä / velvollisuus  Vaihe 

Tilaaja  Tahtotilan / tavoitteiden jalkauttaminen suunnittelun malliasiakirjoissa   Suunnittelu 

Tilaaja  Tahtotilan / tavoitteiden jalkauttaminen hankinnan malliasiakirjoissa   Hankinta 

Tilaaja  Teknisten materiaalivaatimusten esittäminen kuonamateriaalin toimitta-
jille (tilaaja voi olla myös maanalaisen verkoston omistajia)  

Hankinta  
Tuotteistaminen  

Tilaaja  Ympäristöluvan hakeminen kuonamateriaalille (tarvittaessa) 1)  Suunnittelu 

Tilaaja  MARA-ilmoituksen tekeminen (materiaalitoimittaja avustaa tarvittaessa) 1) Suunnittelu  

Suunnittelija  Suunnitelmien laatiminen kuonamateriaalien ominaisuudet ja erityispiir-
teet huomioiden ja ratkaisujen esittäminen suunnitelmassa 

Suunnittelu 

Suunnittelija  Kohteen MARA-kelpoisuuden selvittäminen  Suunnittelu 

Suunnittelija  Kuonan käsittely kunnossapitovaiheessa  Suunnittelu 

Urakoitsija  Rakentaminen kuonan ominaisuudet ja erityispiirteet huomioiden  Rakentaminen 

Urakoitsija  Rakenteen toteuttamiseksi vaadittujen laadunvalvontatoimenpiteiden to-
teuttaminen  

Laadunvalvonta 

Urakoitsija  Rakenteen tarketietojen mittaaminen ja niiden toimittaminen tilaajalle ja 
ympäristöviranomaiselle oikeassa formaatissa  

Rakentaminen 
Laadunvalvonta 

Urakoitsija  Kuonan dokumenttien tallentaminen ja toimittaminen tilaajalle  Laadunvalvonta 

Urakoitsija ja Tilaaja  Kohteen toteutuksen tarke- ja massamäärätietojen vastaanottaminen ja 
raportoiminen kohdekohtaisessa ympäristöluvassa esitettyjen vaatimusten 
mukaisesti tai MARA-ilmoitusmenettelyn edellyttämässä loppuraportissa 

Rakentaminen 

Tilaaja  Kohteen toteutuksen tarke- ja materiaalitietojen vastaanottaminen ja tal-
lentaminen paikkatietojärjestelmään   

Rakentaminen 

Kunnossapito 

Tilaaja  Paikkatietojen hyödyntäminen kohteen auki kaivujen ja materiaalien uu-
delleen hyödyntämisen mahdollistamiseksi 

Kunnossapito 

Materiaalitoimittaja  Kuonan tuotteistaminen (laadunhallinta, ohjeistus, parametrit, yms.)  Tuotteistaminen 

Materiaalitoimittaja  Kuonan MARA-kelpoisuuden osoittaminen  Tuotteistaminen 

Materiaalitoimittaja  Tuotteen tasalaatuisuuden varmistaminen  Laadunvalvonta 

1) Hankemuodosta ja sopimusmallista riippuen on sovittava, että onko ympäristöluvan hakeminen tai 
MARA-ilmoitusmenettelyn toteutus tilaajan vai urakoitsijan vastuulla 
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7.3 Mitoitus   
Valmiiden kuonarakenteiden toiminnalliset vaatimukset eivät poikkea luonnon kiviainesrakenteiden 

vaatimuksista.  

Päällysrakenteen kantavuusmitoitus tehdään pääsääntöisesti Odemarkin mitoituskaavalla. Kantavuu-

den mitoittaminen Odemarkin menetelmällä edellyttää, että tunnetaan sekä pohjamaan että raken-

nekerrosten E-moduulit. Kantavuuskaavan avulla voidaan laskea kerroksen päältä saavutettava kan-

tavuus (EY-arvo), kun tunnetaan kerrospaksuus h, kerrosmateriaalin E-moduuli ja kerroksen alla ole-

van kerroksen kantavuus (EA-arvo). Vastaavasti voidaan laskea, kuinka paljon rakenteen kantavuus 

paranee, kun rakenteen paksuutta lisätään tai rakennemateriaaleja muutetaan. Päällysrakenteiden 

analyyttinen mitoitus on myös mahdollista, mikäli periaatteista sovitaan tilaajan kanssa ja mitoituk-

seen on käytettävissä riittävät parametritiedot rakenteessa käytettävistä materiaaleista.  

Routimisen rajoittamisella pyritään routanousuerojen ja näistä aiheutuvien kadun tai tien pinnan epä-

tasaisuuksien ja halkeamien vähentämiseen sekä kaduilla kunnallistekniikan vaurioiden minimoimi-

seen. Katujen yms. kaupunkikohteiden routamitoitus tehdään yleensä Katusuunnittelu ja -rakentami-

nen ohjeen (SKTY 2020) mukaisesti, jolloin routanousun laskenta perustuu routimiskertoimeen (seg-

regaatiopotentiaaliin). Vaihtoehtoisesti katujen routamitoitus voidaan tehdä Väyläviraston ohjeen 

Tierakenteen suunnittelu (2018) routaturpoamamenettelyn mukaisesti, mikäli menettely on kohtee-

seen soveltuva ja asiakas hyväksyy ko. menettelyn. Teiden routamitoitus tehdään Tierakenteen suun-

nittelu (2018) mukaisesti.  

Routanousun laskennassa lähtökohtana on mitoituspaikkakunnalla pakkasmäärän perusteella mää-

räytyvää mitoitusroudansyvyys. Routimista ei yleensä pyritä kokonaan estämään, vaan se pyritään ra-

joittamaan niin pieneksi, että ongelmia ei pääse syntymään (tähän voi olla tarkennuksia kaupunkien 

suunnitteluperusteissa tai hankekohtaisissa ohjeissa).  

Päällysrakenteessa käytettävien materiaalien vedenläpäisevyydellä on erityistä merkitystä silloin, kun 

rakenteen, esim. urheilukenttä, kuivatus perustuu siihen, että vesi kulkeutuu päällysrakenteen läpi 

alempana olevaan kuivatusjärjestelmään tai paremmin vettä johtavaan pohjamaahan. Mikäli käyte-

tään heikosti vettä läpäisevää runsaasti hienoainesta sisältävää kuonaa, on kuivatukseen kiinnitettävä 

erityistä huomiota.  
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8. Rakennuttaminen 

8.1 Hankinta    
Tässä hankinnan kuvauksessa keskitytään julkiseen rakentamiseen, jossa hyödynnettävät kuonat tu-

levat kuonan jalostajilta tai jätehuoltolaitoksilta ja eivät ole rakennuttajan hallussa hankkeen suunnit-

telu- ja hankintavaiheessa. Näin ollen esim. kuonan jalostajien tai jätehuoltolaitosten omissa rakenta-

mishankkeissa käytännöt voivat poiketa tässä hankinnan osalta esitetystä.  

Julkisen puolen tilaajien kaikki kynnysarvon ylittävät hankinnat toteutetaan julkisen hankintalainsää-

dännön mukaisesti. Hankintojen toteutusta ohjaa lisäksi kaikki muu hankintaan liittyvä lainsäädäntö, 

säädökset, normit ja viranomaisohjeet sekä tilaajan omat strategiset linjaukset ja ohjeet. Hankinnoissa 

tulisi ottaa huomioon ympäristönäkökulmat ja kestävän kehityksen periaatteet. Hankinnoissa tulisi 

suosia innovatiivisuuteen kannustavia hankintamenettelyitä ja sopimusmalleja, jotka antavat vapaus-

asteita uusien ratkaisujen kehittämiselle sekä niiden hyödyntämiselle.  

Vuonna 2017 voimaan tullut ns. uusi hankintalaki (1397/2016) toi Suomen lainsäädäntöön hankinta-

direktiivin (2014/24/EU) edellyttämät mahdollisuudet huomioida ympäristötekijät hankinnoissa. Han-

kintalain nojalla voidaan vaikuttaa hankinnan ympäristövaikutuksiin monin tavoin, mm. (ympä-

ristö)merkkien käyttö hankinnan kohteen kuvauksessa (72 §) sekä ympäristöasioiden hallinta- ja laa-

dunvarmistustoimenpiteet (90 §). Hankkeelle voidaan myös määrittää kierrätetyn tai uusiutuvan ma-

teriaalin vähimmäismäärä sekä muita kriteerejä.  

Kuonien käyttömahdollisuuksien lisäämiseksi tulisi ne huomioida hankinnan eri vaiheissa suunnitte-

lusta kunnossapitoon. Uusiomateriaalien käyttömahdollisuuksien lisäämiseksi on esimerkiksi Väylävi-

rasto ohjeistanut, että hyötykäyttömahdollisuudet tulee selvittää kaikilla väylä- ja ratahankkeilla (Väy-

lävirasto 2020a ja 2021a). Kuonien hyödyntämisen edistämisessä tulee hankinnassa huolehtia lisäksi 

mm. se, että:   

• sallitaan kuonien käyttö, mikäli sille ei ole oikeaa estettä  

• kannustetaan suunnittelijoilta esittämään oma-aloitteisesti ratkaisuja, joissa hyödyntäminen 
on mahdollista    

• edellytetään suunnittelijaa huomioimaan kuonien hyödyntämisestä mahdollisesti johtuvat 
erityispiirteet   

• ilmaistaan suunnitelma-asiakirjoissa, mitä kuonien käyttöluokkia suunnittelija on todennut 
voitavan käyttää ja määritetään, mitä mahdollisia muita vaatimuksia kuonien on täytettävä, 
jotta niitä voidaan tarjota eri rakennusosiin  

• varataan hankintaan ja rakennuttamiseen riittävät asiantuntijaresurssit  

• huolehditaan, että rakentamisen hankinnan asiakirjat ohjaavat käyttämään mm. kuonamate-
riaaleja ja niissä on vastuut esitetty mielekkäästi ja selkeästi 

 

8.2 Riskit   
Kuonarakentamiseen liittyy yleisesti vastaavat tekniset riskit, kuin minkä tahansa muunkin maaraken-

nusmateriaalin käyttöön. Riskit liittyvät yleisesti huolimattomiin työskentelytapoihin sekä puutteelli-

seen laadunvalvontaan tiivistystyön yhteydessä.  

Aiemmin tässä ohjeessa sekä ohjeen taustaraportissa 1 on esitetty, kuinka kuonien optimivesipitoi-

suusalue poikkeaa luonnon materiaaleista, ollen vastaavan rakeisuuden omaavaa kiviainesta korke-

ampi ja korkeilla tiiveysasteilla vaihteluväliltään kapeampi. Tämä tarkoittaa sitä, että työmaalle saa-

puvan kuonaseoksen vesipitoisuuden tulee olla mahdollisimman tarkasti optimivesipitoisuusalueella, 

jotta kuonakerros on mahdollista tiivistää vaadittuun tiiveysasteeseen. Optimivesipitoisuutta 
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korkeampi vesipitoisuus johtaa kuonakerroksen liettymiseen tai häiriintymiseen tiivistystyön aikana ja 

vastaavasti liian kuiva kuona ei tiivisty riittävän hyvin.  

Optimivesipitoisuudessa tiivistetty kuonakerros lujittuu rakenteessa ajan myötä, mikäli lujittuminen 

ei häiriinny ilmastorasitusten tai suunniteltua voimakkaamman dynaamisen kuormituksen johdosta. 

Lujittumisen vaikutus kuonarakenteen kantavuuteen on havaittu kuonarakentamisen tutkimushank-

keissa, kuten myös toisaalta se, että tavoiteltua kantavuutta ei ole saavutettu heti tuoreeltaan kuona-

kerroksen päältä. Vuonna 2020 toteutetussa koerakennuskohteen kantavuustutkimuksissa kuonaker-

roksen mitoitettu kantavuus osoitettiin tehdyissä mittauksissa heti tuoreeltaan, mikä kuvastaa onnis-

tunutta tiivistystyötä sekä mitoituksessa käytettyjen parametrien oikeaa suuruusluokkaa (Söderholm, 

2020).  

Kuonien käyttöä rakentamisessa arvioidaan riskientarkastelun näkökulmasta seuraavilla periaatteilla 
ja näistä muodostuvalla riskiarviointimatriisilla:  

- vahinkolajeittain (henkilö-, liikenne, omaisuus- tai ympäristövahinko tai toiminnallinen 
haitta)  

- tapahtuman seurausten vakavuus  

- tapahtuman todennäköisyys (Väylävirasto 2020b, Väylävirasto 2020c).  
 
Riskienhallinnan tarkastelussa huomioitavia hankkeen toteuttamiseen ja prosesseihin, toimeksian-
toon, suunnitteluun sekä rakentamiseen ja käytön aikaisiin riskeihin liittyviä riskejä ja niihin vaikuttavia 
toimenpiteitä, jotka alentavat riskiä tai poistavat sen mahdollisuuden kokonaan on koottu taulukkoon 
8.1. Tässä esimerkissä on annettu viitteitä siitä, mitä riskejä tämän ohjeen soveltamisalan hankkeissa 
tulee tarkastella, miten merkittäviä ne ovat ja toimenpiteitä riskin minimoimiseksi yleisesti. Käytän-
nössä taulukon esimerkissä annetut useimmat ”oranssit” riskit ovat ”vihreitä”, mikäli ne otetaan huo-
mioon suunnittelussa ja suunnitelmia noudatetaan toteutuksessa. 
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Taulukko 8.1 Esimerkki riskienhallinnan toimenpiteistä. 

Riski Toimenpideluokat 
punainen: vaatii toimenpi-
teitä 
oranssi: riski huomioitu, 
mutta hallinnassa 
vihreä: ei toimenpiteitä 

Toimenpiteitä riskin minimoimiseksi 

Hankkeen toteuttamiseen ja prosesseihin liittyvät riskit 

Hankinnan valmistelun 
aikataulu 

punainen: vaatii toimenpi-
teitä  

Suunnittelu, sopimukset, yhteydenpito ja tiedonjakaminen kaik-
kien osapuolen kanssa  

Ympäristölupa  oranssi: riski huomioitu, 
mutta hallinnassa  

Ympäristölupaprosessi aloittaminen ajoissa ja sen keston huomioi-
minen  

Imagovaikutus  oranssi: riski huomioitu, 
mutta hallinnassa 

Asiallinen tiedottaminen hankkeesta, jotta ei muodostu pelkoja 
hankkeessa käytettävien materiaalien jäteluonteesta 

Ympäristövaikutukset 
(sis. pohjavesi)  

oranssi: riski huomioitu, 
mutta hallinnassa  

Materiaalin ominaisuudet, pitoisuudet ja liukoisuudet tuodaan ym-
päristölupaviranomaisten tietoon. Tehdään tarvittaessa ympäristö-
riskien tarkastelu. Huomioidaan pohjaveden korkeusasema sekä 
etäisyys mahdollisiin luokiteltuihin pohjavesialueisiin, vesistöihin 
tai kaivoihin. Noudatetaan lupaviranomaisen seurantavaatimuksia.  

Toimeksiantoihin liittyvät riski 

Aikataulun yhteensovit-
taminen eri toimijoiden 
kesken 

punainen: vaatii toimenpi-
teitä  

Suunnittelu, sopimukset, huolellisesti laaditut asiakirjat vastuista  

Laatuvaatimukset, eri 
asiakirjojen pätevyysvaa-
timukset 

oranssi: riski huomioitu, 
mutta hallinnassa 

Tarjouspyyntöasiakirjojen yhdenmukaisuus, selkeys ja virheettö-
myys ja niiden tarkastaminen  

Materiaalin saatavuus oranssi: riski huomioitu, 
mutta hallinnassa 

Saatavuus tulee olla varmistettu hankinnan sopimusasiakirjoin  

Suunnitteluun liittyvät riskit 

Vaikutus muihin materi-
aaleihin  

oranssi: riski huomioitu, 
mutta hallinnassa 

Valitaan geolujite, suodatinkangas ja putkimateriaalit siten, että ne 
kestävät kuonan korkean pH-arvon (riskimateriaaleja ovat mm. po-
lyesteri ja alumiini)  

Materiaalivaihtelut oranssi: riski huomioitu, 
mutta hallinnassa 

Seurataan materiaalin laatua ja tunnistetaan muutokset ja muu-
tosten vaikutukset polttoprosessissa ja kuonan käsittelyssä  

Rakentamisen ja käytön aikaiset riskit 

Rakenteen auki kaivun 
tarpeet 

oranssi: riski huomioitu, 
mutta hallinnassa 

Ohjeistetaan mahdollisen auki kaivun varalta korjaustoimenpiteet 
samalla tai uudella mahdollisimman samanlaisella materiaalilla ja 
mahdollisen poistetun materiaalin sijoitustoimenpiteet ja -luvat. 

Rakentamisen aikaiset 
sääolosuhteet, eroosio, 
kuivuminen, pölyäminen 

oranssi: riski huomioitu, 
mutta hallinnassa 

Huomioidaan suunnittelussa mahdolliset sään ääri-ilmiöt ja niiden 
vaikutus sekä vuodenaikarajoitukset. Varaudutaan pölyämiseen 
kastelemalla. Varaudutaan kuljetusautojen renkaiden puhdistami-
seen, ettei kuonaa kulkeudu rakentamisalueen ulkopuolelle. 

Työturvallisuus oranssi: riski huomioitu, 
mutta hallinnassa 

Ohjeistetaan vaadittavat suojaimet: hengityssuojaimet, suojavaa-
tetus 

Varastointiajan ja -tavan 
vaikutus materiaalin 
ominaisuuksiin 

oranssi: riski huomioitu, 
mutta hallinnassa 

Suunnitellaan siten, että materiaali on tasalaatuista tai säilytysolo-
suhteet hallitaan tai sekoitetaan siten, että se saadaan muutettua 
tasalaatuiseksi 

Kunnossapito oranssi: riski huomioitu, 
mutta hallinnassa 

Ohjeistetaan suunnittelun yhteydessä poikkeavat toimenpiteet 
esim. kasvien istutukset (vrt. auki kaivun tarpeet) 
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9. Rakentaminen  

9.1 Varastointi ja logistiikka  
Kuonien varastointi on luvanvaraista toimintaa. Rakennushankkeella tehtävä välivarastointi tehdään 

MARA-rekisteröinti-ilmoituksella (VNa 843/2017). MARA-asetuksessa on annettu määräyksiä väliva-

rastoinnista. Kuonan välivarastoinnista voidaan säätää tapauskohtaisesti myös hyödyntämiskohteen 

ympäristöluvassa.  

Kasavarastoidulla kuonalla (kuva 9.1) ei useissa tapauksissa ole jäljellä lujittumisominaisuuksia, joilla 

olisi ratkaisevaa merkitystä rakenteen ominaisuuksien kannalta. Pitkiä varastointiaikoja on syytä vält-

tää. Pitkässä varastoinnissa kuonakasat kovettuvat pinnasta noin 100-200 mm syvyydeltä. Materiaalin 

toimitus suoraan rakenteeseen on suotavaa aina, kun se on mahdollista. Välivarastoitaessa kasat voi-

daan tarvittaessa peittää. Välivarastoidun kuonan päällä liikennöintiä työkoneilla tulee välttää.  

Kuonat tulee kuljettaa maarakentamiskohteeseen siten, etteivät ne pääse pölyämään kuljetuksen ai-

kana. Kuona on kuljetettava kohteeseen peitettynä esim. kiviaineksen kuljetukseen soveltuvalla ka-

lustolla, joka on varustettu kuormanpeittojärjestelmällä. Lisäksi kuljettajien tulee olla rekisteröitynä 

jätelain (646/ 2011) mukaiseen jätehuoltorekisteriin (jätteen ammattimainen keräystoiminta). Kuor-

makirjojen säilytyksessä noudatetaan lupapäätöksessä tms. annettuja viranomaismääräyksiä. Materi-

aalin vastaanotto kohteeseen voidaan tehdä samaan tapaan kuin luonnon kiviaineksella.  

  

Kuva 9.1. Käsitellyn jätteenpolton kuonan varastokasoja (Valokuvat: Harju, 2021 ja 2018).   

9.2 Työtavat  
Kuonat ovat maarakennusominaisuuksiltaan pääosin samankaltaisia kuin luonnonhiekka ja sora, 

mutta niillä on myös erityispiirteitä, jotka tulee ottaa huomioon rakentamisessa:   

• Kuonan rakeista osa on huokoisia ja osa kiinteitä (seassa mm. kivien, betonien, tiilten ja kera-
miikan palasia). 

• Kuonarakeet ovat huokoisempia kuin normaalit kiviainespartikkelit, joten materiaali imee 
vettä itseensä kapillaarisesti ja rakeet ovat myös vettä läpäiseviä.  

• Kuonan rakeiden muoto vaihtelee.  

• Kuona hienontuu jonkin verran tiivistettäessä, joten ylimääräistä tiivistämistä tulee välttää.  

• Kuonaa tiivistettäessä tulee välttää liikaa kastelua, koska liiaksi kastunut kuonakerros voi peh-
metä eikä tiivisty kunnolla. Toisaalta liian vähäinen vesimäärä voi estää riittävän tiivistymisen. 
Näin ollen kuona on syytä kastella hyvin lähelle sen optimivesipitoisuutta, jolloin myös tiivis-
täminen onnistuu parhaiten. Rakentamisessa käytettävän kuonaseoksen vesipitoisuuden sää-
täminen optimivesipitoisuusalueelle on suositeltavaa tehdä varastointi/-käsittelyalueella, mi-
käli kuljetusetäisyys rakennuskohteeseen ei ole pitkä. Veden on syytä antaa hetken imeytyä 
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materiaaliin ennen tiivistämistä. Materiaali ei sovellu käytettäväksi vedenpinnan alaisissa täyt-
tötöissä. Myöskään liian märällä alustalla materiaalin kunnollinen tiivistäminen ei ole mahdol-
lista.  

• Kuonan jäykkyys- ja lujuusominaisuudet paranevat ajan myötä kuivumisen ja ikääntymisen 
myötä. Ikääntymisellä tarkoitetaan kuonassa tapahtuvia kemiallisia reaktioita, joiden seurauk-
sena materiaalin kemiallinen koostumus ja ominaisuudet muuttuvat. Lujittuminen on kuiten-
kin vähäistä verrattuna esim. betonimurskeeseen ja lujittuminen ei vaikuta kuonakerroksen 
auki kaivuvastukseen.   

Rakentamisen aloitusvaiheessa tulee tarkistaa suunnitellun rakennekerroksen levitys- ja tiivistystyö-

tapa. Tiivistämistä koskeva ohjeistus esitetään hankekohtaisessa työselostuksessa InfraRYLlin liit-

teessä 2 (Kerrosrakenteiden tiivistystyön ja tiiviydentarkkailun menetelmät) esitettyä ohjeistusta täy-

dentäen. Tiivistystyö tehdään siten, että rakennekerros täyttää sille asetetut tiiveys- tai tiheystavoit-

teet. Tarvittaessa työmaalla tulee tehdä koetiivistys InfraRYLlin liitteessä 2 esitettyjä periaatteita so-

veltaen.  

Erityisesti hienorakeisilla kuonalajitteilla tulee varmistua siitä, että toimitettavat kuormat ovat ho-

mogeenisia (silmämääräisesti arvioituna paakkuuntumaton) ja vesipitoisuus on sellainen, että ne saa-

daan tiivistettyä rakenteeseen suunnitellulla tavalla.  

9.3 Dokumentointi ja laadunvarmistus  
Laadunvalvonnalla urakoitsija osoittaa rakennuttajalle, että työ on tehty suunnitelmien mukaan. Kuo-

narakenteiden laadunvalvonnassa käytetään pääsääntöisesti samoja menetelmiä ja laatuvaatimuksia 

kuin luonnon kiviaineksia käytettäessä. Lisäksi rakennuttaja voi valvoa rakentamista pistokoeluontoi-

sesti.  

Teollisuuden omissa kohteissa (esim. tehdas/tuotantolaitos) rakennuttaja palkkaa yleensä edustajak-

seen ulkopuolisen valvojan, joka valvoo rakentamista koko toteutuksen ajan. Julkisen rakentamisen 

kohteissa (kunnat, Väylävirasto, ELY, …) on usein rakennuttajakonsultti rakentamista valvomassa.  

Päällysrakenteiden laadunvalvonnasta on annettu ohjeet julkaisussa Infrarakentamisen yleiset laatu-

vaatimukset (InfraRYL, liite 2), jota noudatetaan myös kuonarakentamisessa huomioiden se, että siinä 

ei ole esitetty jätteenpolton kuonalla rakentamisen erityispiirteitä. Tässä ohjeessa on esitetty laadun-

valvonnan ja mittausten osalta ne kohdat, mitkä on erityisesti otettava huomioon kuonarakenteiden 

laatua valvottaessa, ja mitkä poikkeavat luonnonmateriaalien laadunvalvonnasta.  

Väylien ja kenttäalueiden rakenteissa erityisen tärkeitä ominaisuuksia ovat rakenteiden kantavuus 

sekä tiiviys. Taulukossa 9.1 on esitetty kuonarakenteille soveltuvat mittausmenetelmät näiden mit-

taussuureiden osalta sekä niissä huomioitavat erityispiirteet kuonarakenteiden laatua valvottaessa.  
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Taulukko 9.1 Tiiviydentarkkailumenetelmät sekä täydennykset ja/tai poikkeamat InfraRYLlin liite 2 (Kerrosraken-
teiden tiivistystyön ja tiiviydentarkkailun menetelmät) esitettyyn.  

Tiiveydentarkkailun menetelmä Täydennykset/poikkeamat InfraRYL liitteeseen 2  

1. Säteilylaitemittaus Säteilylaitemittauksia (esim. Troxler) on mahdollista hyödyn-
tää kuonan tiivistystapatarkkailussa siinä tapauksessa, että 
vesipitoisuus määritetään näytteestä uunikuivausmenetel-
mällä ja Troxlerilla mitatut tiheydet korjataan uunikuivauksen 
perusteella määritetyllä vesipitoisuudella. Kuonan sisältämät 
metallit saattavat häiritä mittausta.  

2. Levykuormitus- tai pudotuspai-
nolaitemittaus 

Kevyttä pudotuspainolaitetta (Loadman) tulisi käyttää ainoas-
taan ahtaissa olosuhteissa, joissa tavanomaisen levykuormi-
tus- tai pudotuspainokokeen tekeminen ei ole mahdollista  

3. Mittaava jyrä ja pistemäiset 
varmistusmittaukset 

Kuonien, kuten myös muidenkin materiaalien tiivistämis-
työssä on suositeltavaa käyttää itsemittaavaa jyrää. Itsemit-
taavat jyrät usein ilmoittavat kuljettajalle reaaliaikaisesti ra-
kenteen kantavuuden ja osa laitteista jopa säätää automaatti-
sesti rakenteeseen kohdistuvan iskun amplitudia tai iskun te-
hoa, jolloin voidaan välttää tiivistettävään kerrokseen kohdis-
tuvaa ylimääräistä kuormitusta.  

4. Vaaitus Huomioitava, että kuonakerros kokoonpuristuu tiivistettäessä 
poikkeavalla tavalla luonnon maa- ja kiviainesmateriaaleihin 
nähden. 

5. Jyräyskertamäärien seuranta Hankekohtaisesti kuonarakentaminen aloitetaan selvittämällä 
kuonakerroksen tiivistämisessä tarvittava jyräyskertamäärä / 
tiivistystyötapa. Laatuvaatimukset täyttävä koetiivistysosuus 
voi jäädä osaksi lopullista rakennetta.  

Mikäli käsittelyerän (ks. kpl 5.3) vastaavan rakeisuuden omaa-
van kuonan tiivistämistyöstä on aikaisempaa kokemusta vas-
taavissa olosuhteissa, koetiivistys ei ole välttämätön.  

Kerralla tiivistettävän löyhän kuonakerroksen paksuuden tu-
lisi olla enintään 300-400 mm.  

6. Volymetrimittaus Huomioitava, että kuonan sisältämät terävät metalli-, lasi- tai 
keramiikkakappaleet voivat aiheuttaa vesivolymetrin suojaku-
min vaurioitumisen.  

 

Säteilylaitemittaus: Säteilyyn perustuvaa mittauslaitetta (esim. Troxler) käytettäessä on huomioitava, 

että laite ei mittaa vesipitoisuutta oikein, koska kuonan kiviaineksesta poikkeava kemiallinen koostu-

mus häiritsee mittausta. Jokaisesta mittauspisteestä on aina otettava materiaalinäyte, josta määrite-

tään vesipitoisuus laboratoriossa. Tällä vesipitoisuudella korjataan sitten jälkikäteen säteilymittaus-

laitteella saadut tulokset oikeiksi.  

Levykuormitus- tai pudotuspainolaitemittaus: Levykuormituskoe ja pudotuspainokoe soveltuvat käy-

tettäväksi kuonan laatumittausmittauksiin. Kevyt pudotuspainolaite (Loadman) ei usein anna luotet-

tavaa tulosta kuonarakenteen kantavuudesta ja sen syvyysvaikutus on pieni, mutta sen käyttö voi olla 

perusteltua ahtaissa olosuhteissa, joissa levykuormitus- tai pudotuspainokokeita ei ole mahdollista 

tehdä. Kantavuuskokeiden tuloksia arvioitaessa on otettava huomioon kuonamateriaalin jäykkyys- ja 

lujuusominaisuuksien muuttuminen ajan myötä. Käytännössä tämä ilmenee siten, että rakentamisen 
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aikana mitattavat kantavuusarvot eivät vielä vastaa rakeisuudeltaan samanlaisia luonnonmateriaaleja 

tai kalliomurskeita. Rakennustyön aikana tehtävien laadunvalvontamittausten tavoitekantavuusarvo-

jen asettamisessa sovellettavaksi suositellut E-moduuli-arvot on esitetty taulukossa 4.2.  

Koska kuonamateriaaleista tehtyjen rakennekerrosten alempi rakentamisen aikainen kantavuus voi 

heikentää myös niiden päälle tavanomaisista kiviaineksista rakennettavien kerrosten tiivistymistä en-

nen alla olevan kuonakerroksen ”lujittumista”, on näidenkin kantavuustuloksia tulkittaessa huomioi-

tava kuonan lujittuminen ja sen vaatima aika.  

Proctor-menetelmä: Tiivistystarkkailun mittaustulosten lähtötiedoiksi vaaditaan materiaalin maksimi-

kuivatilavuuspaino, joka on määritetty laboratoriossa tietyllä työmäärällä, esim. parannetulla Proctor-

kokeella tai ICT-kokeella. Kuonapartikkelit ovat hauraita ja hienontuvat kovan ja/ tai iskevän kuormi-

tuksen alla. Näin ollen Proctor-tiivistyskokeissa saadaan yleisesti liian suuria maksimikuivatilavuuspai-

noja, jotka vaikuttavat tulosten perusteella laskettuihin tiiviysasteisiin (%). Käytännössä tämä tarkoit-

taa sitä, että kuonista tehdyillä rakenteilla ei ole mittausteknisistä syistä aina mahdollista saavuttaa 

samoja vaatimustasoja (ts. tiiviysasteita) kuin mitä luonnonkiviaineksille teiden ja kenttäalueiden suo-

datin- ja jakavalle kerrokselle on asetettu InfraRYLlissä. Tämä huomioidaan varmistamalla se, että kuo-

narakenteiden kantavuudet täyttävät niille asetetut vaatimukset.  

Jyräyskertamäärien seuranta: Kuonakerroksen rakentaminen tulee aloittaa kullakin rakennuskoh-

teella rakentamalla koetiivistyskenttä, jossa tehtävässä tiivistämisessä varmistutaan siitä, että koh-

teen rakentamisesta valitaan riittävä tiivistystyömäärä ja se, että kerralla tiivistettävän kerroksen 

paksuus on soveltuva kohteen olosuhteisiin. Mikäli kyseisen käsittelyerän (ks. kpl 5.3) vastaavan ra-

keisuuden omaavan kuonan tiivistämistyöstä on aikaisempaa kokemusta vastaavissa olosuhteissa, 

koetiivistys ei ole välttämätön. Kuonakerroksen tiivistämisessä tulee välttää ylitiivistämistä sekä tar-

peetonta tiivistämisestä peräisin olevaa iskevää kuormitusta. Suositeltava tapa on tiivistää kuonara-

kenne riittävän ohuina yksittäisinä kerroksina. Kokemuksiin perustuen kerralla tiivistettävän kerrok-

sen löyhä enimmäispaksuus tulisi kuonan rakeisuudesta riippuen olla 300-400 mm.  

Volymetrimittaus: Volymetrikuopan tulee olla riittävä suhteessa materiaalin maksimiraekokoon. Hiek-

kavolymetria käytettäessä tulee varmistua siitä, että mittaustapa ja erityisesti siinä käytettävä hiekka 

on kalibroitu huolellisesti. Vesivolymetria käytettäessä on varottava, etteivät kuonassa olevat mah-

dollisesti terävät metallikappaleet ja lasi- tai keramiikkarakeet aiheuta mittauslaitteen suojakumin 

vaurioitumista.  

Meluvallien ja muiden vallirakenteiden laadunvalvonnasta voidaan todeta:  

Meluvallit: Tavanomaisissa meluvallikohteissa laadunvalvontaa toteutetaan tyypillisesti työtapatark-

kailuna, jota täydennetään tarvittaessa muilla mittauksilla.  

Muut vallirakenteet: Teknisten vaatimusten ollessa tavanomaista suuremmat, laadunvalvontatoimet 

määritellään tapaus- ja kohdekohtaisesti suunnitteluvaiheessa. Mahdollisia laadunvalvontaan liittyviä 

seurantatoimia voivat olla esimerkiksi vesipitoisuuden seuranta ja rakenteessa toteutuvan tiheyden 

seuraaminen.  

Korjaavat toimenpiteet: Käytettävän materiaalin vesipitoisuus täytyy määrittää aina silloin, kun levi-

tettävän ja tiivistettävän kuonakerroksen käyttäytyminen työn aikana muuttuu, työssä esiintyy ongel-

mia tai seurantamittaustulokset poikkeavat oletusarvoista. Tiheyden toteaminen voidaan tehdä vo-

lymetrimittauksilla. Mitattua kuivairtotiheyttä verrataan Proctor-kokeella tai ICT-testillä määritettyyn 

maksimikuivairtotiheyteen. Mikäli saatu tulos alittaa tavoitetiiviystason, on mittausalueella suoritet-

tava lisätiivistystä ja tämän jälkeen uusittava mittaus. Mittausten perusteella ohjataan tiivistystyötä ja 
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tarvittavaa tiivistystyömäärää. Saavutettava tiiviysaste vaikuttaa merkittävästi valmiin rakenteen lu-

juuteen, joten huolellinen tiivistystyö onkin yksi tärkeimmistä kuonarakentamisen onnistumiseen vai-

kuttavista tekijöistä.  

9.4 Kunnossapito, aukikaivu ja korjaus  
Kuonarakenteiden kunnossapito ei pääsääntöisesti poikkea luonnonmateriaalirakenteen kunnossapi-

dosta.  

Peitto- tai päällystekerroksen kunnossapitoon on kuitenkin kiinnitettävä huomiota myös ympäristön-

suojelun kannalta siten, kuinka asiasta on määrätty ympäristöluvassa tai MARA-asetuksessa. Kuona-

kerroksen peittämistä ja peittokerroksen paksuutta koskevat vaatimukset ovat voimassa rakenteen 

koko elinkaaren ajan eli rakenteen valmistumisesta sen purkamiseen saakka. Rakenteen peittämisen 

suunnittelussa ja toteutuksessa tulee siten kiinnittää erityistä huomiota pintarakenteelle käytön ai-

kana aiheutuvaan kuormitukseen ja kulumiseen. Kuonasta rakennettujen vallien peittokerroksen 

mahdollista sadeveden aiheuttamaa eroosiota on syytä seurata vuosittain silmämääräisesti.  

Kuonarakenteita korjattaessa tai purettaessa on syytä pyrkiä pitämään erilaiset materiaalit erillään 

toisistaan lajittelevalla kaivulla. Materiaali luokitellaan jätteeksi, kun se kaivetaan pois rakenteesta, 

ellei sitä käytetä uudelleen kohteessa tai muussa tiedossa olevassa kohteessa. Kuonan uudelleen-

käyttö edellyttää yleensä huolellista ennakkosuunnittelua ja materiaalin ominaisuuksien varmista-

mista ennakkotutkimuksilla siten, että voidaan varmistua, että materiaali täyttää uuden rakenteen 

materiaalille esitetyt vaatimukset. Yleensä rakennuskohteissa edellytetään CE-merkityn materiaalin 

käyttämistä.  

Mikäli kuonaa ei uudelleen käytetä, se pitää toimittaa asianmukaiset luvat omaavaan vastaanotto-

paikkaan. Uudessa MARA-asetuksessa (VNa 843/ 2017) on mahdollistettu materiaalien jatkohyödyn-

täminen samassa tai toisessa maarakentamiskohteessa korjausrakentamisen yhteydessä MARA-ilmoi-

tuksella tietyin reunaehdoin. Lisätietoja tästä aiheesta on esitetty itse asetuksessa sekä sen sovelta-

misoppaassa.  

Mahdollisten kaivutöiden jälkeen kuonarakenteiden päällysrakenteet on uusittava siten, että päällys-

rakenteen kantavuudet vastaavat alkuperäisten rakenteiden kantavuutta (Suomen Erityisjäte 2018). 

Rakenteiden ylläpitoon kuuluu luonnollisesti myös kuivatusrakenteiden yms. kunnossapito.  

9.5 Uudelleenkäyttö ja käytöstä poistaminen 
Kuonan uudelleenkäyttö on mahdollista ja suositeltavaa. MARA-asetuksen mukaisella kuonalla ja koh-

teella uudelleen hyödyntäminen voidaan tehdä MARA-asetuksen mukaisella rekisteröinti-ilmoituk-

sella kuten ensimmäistä kertaa hyödynnettäessä, jolloin kuonan käyttökohteeseen asetetut ympäris-

tökelpoisuusvaatimukset ja tekniset vaatimukset tulee täyttyä. Vaatimusten täyttyminen voidaan pää-

sääntöisesti osoittaa käyttämällä rekisteröinti-ilmoituksessa aiemman rekisteröinti-ilmoituksen mu-

kana viranomaiselle toimitettuja tietoja.  

Mikäli kuonamateriaali tai hyödyntämiskohde ei ole MARA-asetuksen mukainen, tulee uudelleen hyö-

dyntäminen tehdä ympäristöluvalla. Mikäli uudelleen käytettävä kuona ei ominaisuuksiensa puolesta 

sovellu hyödynnettäväksi vastaavassa rakenteessa, josta se on kaivettu, se saattaa olla mahdollista 

hyödyntää muissa täytöissä tai valleissa ottaen huomioon käytön rajoitteet ja laadunvalvonta (huom! 

MARA-asetuksessa esitetyt rajoitteet).  

Mikäli kuonaan on sekoittunut muuta maa-ainesta tai muita jätteitä, se päätetään poistaa käytöstä 

kokonaan eikä sitä hyödynnetä muualla, voi sitä koskea jätelain mukaiset määritykset, jolloin sen jät-

teenä kaatopaikalle tehtävää sijoittamista varten tulee tarkastella ko. kuonaa koskevat 
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kaatopaikkamääräykset ja EU:n jätedirektiivi. Ennen kaatopaikalle toimittamista käytöstä poistettava 

kuona on etukäteen hyväksytettävä kaatopaikalle sijoitettavaksi.  

9.6 Työturvallisuus  
Kuonarakentamisen työturvallisuusasiat esitetään hankkeen turvallisuusasiakirjassa. Kuonien pH on 

korkea ja ne ovat haitallisia silmille sekä voivat ärsyttää ihoa ja hengitysteitä. Näiltä tekijöiltä suojau-

dutaan henkilökohtaisten suojavarusteiden avulla. Kuonia käsiteltäessä on aina huomioitava pölyä-

misriski. Mikäli kuonan pölyämistä ei voida riittävästi estää esimerkiksi kastelulla, käytetään pölyltä 

suojaavaa hengityssuojainta ja silmäsuojaimia.  
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Määritelmät  
Arinapoltto Pitkään käytössä ollut kiinteiden jätteiden polton tekniikka, jonka arinalla poltettavaa jätettä 

sekoitetaan polton aikana. Arinapoltossa palamislämpötila on useissa tapauksissa niin kor-
kea, että poltossa muodostuva pohjakuona on osittain sintraantunutta ja sulanutta. 

CE-merkintä Tierakenteissa käytettävät uusiomateriaalit, kuten muutkin tierakentamisen materiaalit, 
kuuluvat rakennustuoteasetuksen ((EU) No 305/2011) piiriin eli ne tulee CE-merkitä sovelta-
misalan mukaisen harmonisoidun tuotestandardin mukaan. CE-merkintävastuu on valmista-
jalla. Rakennustuoteasetuksessa on määritelty rakennustuotteille asetettavat keskeiset vaa-
timukset, joita ovat muun muassa mekaaninen lujuus, ympäristönäkökohdat ja pitkäaikais-
kestävyys. Niiden täyttyminen, eli rakennustuotteen kelpoisuus rakennustuotemarkkinoille, 
osoitetaan suoritustasoilmoituksella.  

d/D Kiviainesten raekoko ilmaistuna alemman (d) ja ylemmän seulakoon (D) avulla (esimerkiksi 
0/32 tai 2/5 mm) 

EoW (end of waste) 
EEJ (ei enää jätettä)  

Jätteeksi luokittelun päättymisellä tarkoitetaan sitä, että jäte on hyödyntämistoimien (mu-
kaan lukien kierrätys) seurauksena lakannut olemasta jätettä eikä siihen näin ollen enää so-
velleta jätelain säännöksiä. EoW -kriteerien kansallinen määrittelytyö ja asetusvalmistelu on 
käynnissä (2019) betonimurskeelle. 

Ikäännyttäminen Kuonan varastoiminen kostutettuna kasassa. Ikääntymisen aikana materiaalista liukenee 
metallisuoloja. 

Keinokiviaines Tuotestandardissa SFS-EN 13242 on esitetty määritelmät: luonnonkiviaines, keinokiviaines ja 
uusiokiviaines. Keinokiviaineksella tarkoitetaan mineraalisesta materiaalista lämpökäsittele-
mällä tai muulla tavalla muunnettua, teollisesti valmistettua kiviainesta. Keinokiviaineksia 
ovat esimerkiksi terästeollisuuden kuonista valmistetut murskeet ja hiekat, yhdyskuntajät-
teen polton pohjakuonasta jalostetut kiviainekset, vaahtolasimurske, tuhkarakeet ja muut 
mineraaliset materiaalit, joilla on käyttöhistoria. 

Koostekiviaines Hienosta ja karkeasta kiviaineslajitteesta sekoitettu kiviaines, joka koostuu karkeiden ja hie-
nojen kiviainesten seoksesta, kun D on > 4 mm 

Käsittely (treatment) Hyödyntämis- tai loppukäsittelytoimet, mukaan lukien hyödyntämisen tai loppukäsittelyn 
valmistelu (jätedirektiivi 2008/98/EY) 

Käyttöluokka Kuonien hyötykäyttö perustuu tässä ohjekortissa esitettyihin kuonien omaisuuksiin. Kuonille 
on esitetty käyttöluokat II, III ja IV. Käyttöluokkaa I ei ole esitetty, koska arvioidaan, että se 
on suunniteltu määriteltävän myöhemmin 

Lajike Käsittelyn yhteydessä seulomalla eroteltu yksittäinen osuus pohjakuonan mineraaliainesja-
kaumasta ylemmän(D) ja alemman(d) seulakoon mukaan ilmoitettuna, kuten esimerkiksi la-
jike 5-12 mm 

Pohjakuona Käsitelty yhdyskuntajätteenpolton pohjakuona 

Raakakuona Nimitys yhdyskuntajätteenpoltossa muodostuvasta kuonasta ennen kuonan käsittelyä 

Suoritustasoilmoitus 
DoP 

Suoritustasoilmoituksessa ilmoitetaan mm. tuotteen yksilöintiä ja valmistajaa koskevat tie-
dot sekä lisäksi CE-merkinnän kattamat tuotteen tekniset ominaisuustiedot. Tuotteen omi-
naisuuksista on ilmoitettava arvo tai luokka kaikille niille ominaisuuksille, joille sen markkina-
alueella (kotimaassa siis Suomessa) on voimassa viranomaisvaatimuksia. 

Teknisen soveltuvuu-
den arviointi 

Väylähankkeiden tilaajien (Väylävirasto ja ELY-keskukset) asettama vaatimus rakennustuot-
teiden hankintaa varten (aiemmin käytetty termiä materiaalihyväksyntä ohjeessa Uusioma-
teriaalien käyttö väylärakentamisessa LO 6/2020). 

Tuotteistaminen Uusiomateriaalin tuotteistamisella tarkoitetaan uusiomateriaalin kehittämistä kaupalliseksi 
tuotteeksi. Kaupallistettu rakennustuote voi olla jätelainsäädännön mukaisesti jätettä. Tuot-
teistamiseen kuuluu mm. materiaalin ominaisuuksien selvittäminen, suunnittelu- ja työoh-
jeiden laatiminen, tuote-esitteiden laatiminen sekä tarvittavien laadunvarmistuskäytäntöjen 
kehittäminen. Uusiomateriaalin valmistaja tai toimittaja vastaavat sen tuotteistamisesta. 

Uusiomateriaali Hyötyjätteestä peräisin olevasta raaka-aineesta valmistettu materiaali 

Uusiokiviaines Tuotestandardissa SFS-EN 13242 on esitetty määritelmät: luonnonkiviaines, keinokiviaines ja 
uusiokiviaines. Tuotestandardissa uusiokiviaineksella tarkoitetaan kiviainesta, joka on val-
mistettu aikaisemmin rakentamisessa käytetystä epäorgaanisesta aineesta, esimerkiksi be-
tonimurske. 
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Liitteet 

Liite 1. Tarkastuslista Väyläviraston teknisen soveltuvuuden arviointia 

varten 
Tämä on kooste ohjeessa Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa (6/2020) 

https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-06_uusiomateriaalien_kaytto_web.pdf  esite-
tyistä, yleiseen tai hankekohtaiseen arviointiin tarvittavista tiedoista.  

Huom! Tämä tarkastuslista on tarkoitettu vain avuksi tietojen keräämistä varten. Ensisijaisesti 
tulee tutustua ohjeeseen ja erityisesti sen lukuihin 4 (Väyläviraston uusiomateriaalihyväk-
syntä) ja 5.4 (Hankekohtainen materiaalihyväksyntä).  

Tarkastuslista  

Pvm / nimi  

Arvioinnin hakija, yritys ja 
yhteyshenkilö 

 

Uusiomateriaalit ja käyttö-
kohteet, joille soveltuvuu-
den arviointi tehdään 

 
 
 

Arviointiaineisto 1. Arviointipyyntö 
2. Liite x 

 
Arviointiaineisto sisältö on vapaamuotoinen ja siinä tulee esittää uusiomateriaalista alla lue-
tellut tiedot. Materiaalitoimittajaa pyydetään täydentämään alla oleviin taulukoihin, mistä ko. 
kohdan tieto on löydyttävissä ja toimittamaan täydennetty tarkastuslista arviointiaineiston 
mukana. 
 
Tiedot uusiomateriaalista 

Asia Arviointi-
pyynnön 
luku/sivu 

Liite 
nro 

Kommentti 

Materiaalitoimittajan ja vastuuhenkilön 
yhteystiedot 

   

Kuvaus uusiomateriaalitoimittajasta ja 
sen liiketoiminnasta 

   

Kuvaus uusiomateriaalista, raaka-ai-
neista ja valmistustavasta 

   

Rakennustuoteasetuksen (EU) No 
305/2011 mukainen suoritustasoilmoi-
tus, CE-merkintä 

   

Tekniset ominaisuudet ja ominaisuuk-
sien laadunvaihtelu 

   

Uusiomateriaalin mahdollinen 
laatuluokittelu 

   

https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-06_uusiomateriaalien_kaytto_web.pdf
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Saatavuus (tuotantomäärät, tuotanto-
paikat, saatavuuden vuodenaikaisvaih-
telut) 

   

Ympäristökelpoisuuden todentaminen    

Materiaalin valmistuksen ja varastoin-
nin aikainen laadunvarmistus   

   

    

Arviointi haetaan seokselle, lisätietoja    

Seoksen resepti ja raaka-aineet    

Kuvaus seoksen valmistamisesta    

Valmistuksen laadunvarmistus    

 
 
Uusiomateriaalin vaatimukset väylähankkeilla 

Asia Arvio-
inti-
pyynnön 
luku/sivu 

Liite 
nro 

Kommentti 

Ehdotus uusiomateriaalin materiaali-
vaatimuksista  

   

Ehdotus uusiomateriaalin rakentamisen 
aikaisesta testaustiheydestä 

   

Vaatimukset materiaalin ylä- tai ala-
puolisille rakennekerroksille 

   

Uusiomateriaalin kemiallinen yhteenso-
pivuus muiden materiaalien ja rakentei-
den kanssa 

   

 

Uusiomateriaalin ohjeet  

Asia Arvio-
inti-
pyynnön 
luku/sivu 

Liite 
nro 

Kommentti 

Rakenteiden suunnittelu- ja mitoi-
tusohjeet 

   

Uusiomateriaalin mitoitusparametrit    

Varastointiohjeet    

Käyttöturvallisuus (kuljetus, rakentami-
nen, kunnossapito, käytöstä poistami-
nen)   

   

Uusiomateriaalin tunnistamisohje ra-
kennustyömaata varten 

   

Rakentamisen työ- ja laadunvarmis-
tusohjeet 

   

Rakenteiden kunnossapito- ja käytöstä 
poisto-ohjeet 
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Hakemuksen perustelumuistio ja tutkimusraportit  

Asia Arviointi-
pyynnön 
luku/ sivu 

Liite 
nro 

Kommentti 

Yhteenveto käyttöhistoriasta ja käyt-
tökokemuksista 

   

Osoitus uusiomateriaalirakenteiden tek-
nisestä toimivuudesta ja pitkäaikaistoimi-
vuudesta  

   

Perustelut esitetyille mitoituspara-
metreille 

   

Uusiomateriaalin käyttöön liittyvien ris-
kien arviointi 

   

Laaditut tutkimusraportit liitteenä tai 
viite julkisiin tutkimusraportteihin ja mui-
hin vastaaviin julkaisuihin 

   

Väyläviraston teettämät mahdolliset lisä-
tutkimukset huomioitu 
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Liite 2. Kuvaukset standardeista poikkeavista tutkimusmenetelmistä  
 

Rakeisuus ja hienoainespitoisuus 
Standardissa SFS-EN 933-1 esitetty pesuseulontamenetelmä on kuonien rakeisuusmäärityksien refe-

renssimenetelmä. Tuotannon laadunvalvontamenetelmänä voidaan käyttää myös kuivaseulontame-

netelmää tai ns. ”kevytpesu” -menetelmää, mikäli käytettävän menetelmän korrelaatio referenssime-

netelmään nähden on tiedossa.  

Kuonaseosten hienoainespitoisuuden määrittämisessä on usein käytetty standardista SFS-EN 933-1 

poikkeavaa pesuseulonta-aikaa, koska em. standardin mukaisen pesutuloksen saavuttaminen kuonilla 

edellyttää usein pitkää pesuaikaa, jotta tutkittavan näytteen paakut ovat liuonneet ja testiseulan lä-

päissyt vesi on kirkasta. Poikkeavina pesuseulontatapoina on käytännössä käytetty lyhennettyjä pesu-

aikoja, jossa näytettä ensin säilytetään vedellä peitettynä astiassa standardissa esitetystä ajasta (24 h) 

poiketen lyhyempi aika esimerkiksi 1 h, jonka aikana näytettä sekoitetaan kevyesti. Pesua tehdään, 

kunnes testiseulan läpäissyt vesi ei ole aivan kirkasta. Myös koneellisen seulonnan ravistelu-/tärytys-

aikaa on varioitu esimerkiksi siten, että ravisteluaika on ollut 6 minuuttia.  

 

Murskautuvuus 
Tämän ohjeen laatimisen yhteydessä kuonaseoksien hienonemista, murskautuvuutta sekä dynaami-

sen kuormituksen kestävyyttä tutkittiin mukaillen standardissa EN 1097-11 esitettyä menetelmää. 

Standardista poiketen kokeessa käytettiin 150 mm halkaisijalta olevaa sylinteriä ja kokeen lopetuseh-

tona ei ollut näytteen kokoonpuristuma, vaan näytettä puristetaan portaittain kasvavalla voimalla si-

ten, että lopetustilanteessa maksimipuristusvoima on 3 MPa.  
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Liite 3. Suositus käyttöluokitusominaisuuksien testaamisesta  

 
Tämän ohjeen kappaleessa 4 on esitetty jätteenpolton kuonasta jalostettujen tuotteiden jaottelu nii-

den materiaaliominaisuuksien mukaisesti neljään (I-IV) eri luokkaan.   Käyttöluokitusominaisuuksien 

testaamiseen käytettävät menetelmät valitaan taulukosta 4.1 sen perusteella, minkä käyttöluokan 

kuonaseosta valmistuksessa tavoitellaan. Tämän ohjeen laatimisen yhteydessä tehtyjen johtopäätök-

sien perusteella kuonaseosten käyttöluokan määrittävien ominaisuuksien testaaminen on suositelta-

vaa tehdä taulukossa L 3.1 esitetyn mukaisesti.   

Taulukko L 3.1. Jätteenpolton kuonan käyttöluokan määrittävät ominaisuudet sekä suositus testaustiheydeksi 

Kuonan käyttö-
luokka 

Ominaisuus Testaustiheys 

JpKu II Raekokojakauma (D, d ja raekokosuhde) 
kerran viikossa tai 1/5000 tn 

Hienoainespitoisuus 

Kelluvat ja kellumattomat epäpuhtaudet kerran kuukaudessa 

Routivuus 1/10 000 tn tai 1/valmistuserä 

JpKu III Raekokojakauma (D, d ja raekokosuhde) 
kerran viikossa tai 1/5000 tn 

Hienoainespitoisuus 

Kelluvat ja kellumattomat epäpuhtaudet kerran kuukaudessa 

Routivuus 1/10 000 tn tai 1/valmistuserä 

JpKu IV Raekokojakauma (D, d ja raekokosuhde) 
1/10 000 tn 

Hienoainespitoisuus 

Kelluvat epäpuhtaudet kerran kuukaudessa 

Routivuus - 

 


