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Kohdekortti: Kehä 1 meluvalli                         KOHDEKORTTI (9-19) 

Avainsanat: meluvalli, kierrätys EPS, kokonaiset renkaat  

Kohteen sijainti ja kuvaus  Helsinki, Reimarla, Kehä I meluvalli välillä Vihdintie-Espoon raja 

Uusiomateriaalien hyödyntäminen  
Uusiomateriaaleja hyödynnettiin meluvallin ytimessä täyttömate-

riaalina. 

Kohteen erityispiirteitä  

Pohjamaa savea. Vallin vieressä maakaasuputki. Riittävän var-

muuden saavuttamiseksi kaasuputken suuntaan, pohjamaa pila-

ristabilointiin ja vallissa käytettiin kevennysmateriaalia. Keven-

nysmateriaalina käytettiin kokonaisia renkaita ja kierrätettyjä 

EPS-blokkeja.  

Kohteen laajuus  

Vallin pituus n. 500 m. Ympäristölupa käytetyille renkaille 270 m 

matkalle. Vallin korkeus enimmillään n. 3 m ja rengaskeventeen 

paksuus n. 2 m. Lisäksi noin 200 m meluvallia rakennettiin käyt-

täen keventeenä kierrätettyjä EPS-blokkeja.  

Toteutusajankohta  Rakentaminen 08/2016–2017.   

Lupatarve  

Ympäristölupa 9000 m3 kokonaisten käytettyjen autonrenkaiden 

käyttöön meluvallin ytimessä. Ympäristölupa salli lisäksi käytetty-

jen EPS-lohkojen käytön. Lupa HEL 2016-003319, myöntäjä Hel-

singin kaupungin ympäristölautakunta.  

Hyödynnetty uusiomateriaali 1  Kokonaiset autonrenkaat, trukkien renkaat ja räjäytysmatot.  

Hyödynnetty uusiomateriaali 2  

Kierrätetyt EPS-blokit Muurlasta (Salo). EPS-levyt kaivettiin väli-

aikaisen tien kevennyspenkereestä. EPS-levyt olivat maassa 

2002–2016, jona aikana tie oli raskaassa käytössä E18 tien tila-

päisenä liittymänä 2003–2008. 

Tutkimukset  

- ennakkoon  

EPS-blokkien profiilia ja rappeutumista tutkittiin alkuperäisessä 

käyttökohteessa. Levyjen vesipitoisuutta ja puristuslujuutta tut-

kittiin laboratoriossa. 

- rakentamisvaiheessa  -  

- rakentamisen jälkeen  
Rakenteeseen asennettiin 5 lysimetriä liukenevien ainesten moni-

torointiin ympäristöluvan vaatimusten mukaisesti. 

- jatkotutkimustarpeet  - 

UUMA-rakentamisen vaikutukset 

Rakennettiin meluvallin ydin UUMA-materiaaleista. Samalla sääs-

tettiin luonnon materiaaleja tai teollisesti valmistettuja primaari-

sia kevennysmateriaaleja.  

Havaintoja ja kokemuksia UUMA-

rakentamisesta 

Renkaat: Täyttö käytetyistä autonrenkaista kokoonpuristui enna-

koitua enemmän. Suurempi kokoonpuristuma kompensoitiin 

asentamalla osaan vallista kokoonpuristuneen rengaskevennyk-

sen päälle EPS-blokkeja. Vallissa käytettiin myös räjäytysmattoja, 

joita käytettäessä on huolehdittava, että niitä ei asenneta pääl-

lekkäin yhtä kerrosta enempää, koska räjäytysmaton tilavuus-

paino on oleellisesti suurempi kuin suuren tyhjätilan vallin täyt-

tönä omaavat autonrenkaat. Vallissa käytettiin myös suuria trukin 

renkaita. Niistä tehdyn täytön tilavuuspaino tulisi erikseen tarkis-

taa. Renkaista rakennettuun valliin asennettiin palokatkot 100 m 

välein.  

EPS: Kierrätetyt EPS-levyt soveltuvat hyvin meluvallin raken-

teeksi. Yli 99 % maisemavallia varten tuodusta EPS-materiaalista 

käytettiin rakenteessa. Käytettyjä EPS-levyjä on käsiteltävä varo-

vaisesti. Kastuneet EPS-levyt saattavat olla ennakoitua raskaam-

pia käsitellä työmaalla.  
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Organisaatio  

Tilaaja Liikennevirasto, suunnittelu Ramboll. Tutkimus Aalto yli-

opisto. EPS-blokkien kierrätykseen liittyvän tutkimuksen rahoitti 

Liikennevirasto, Finnish EPS Industry ja ThermiSol Oy. 

Liitetiedot  

Kuva 1: Kohteen sijaintikartta, kuva 2: kevennysten sijainti val-

lissa, kuvat 3 ja 4: meluvallin rakenne, kuva 5: EPS-vallin raken-

taminen, kuvat 6 ja 7: rengasvallin rakentaminen, kuva 8: pila-

ristabilointisuunnitelma ja kuvat 9–11: vallin rakentaminen    

Kohteen raportointi  

”UKI-koulutus. Uusiomateriaalien käyttö meluvalleissa.” M. Na-

pari, 2017. Ramboll Finland Oy.  

“EPS-lohkojen ominaisuudet 16 vuoden maakontaktin jälkeen. 

Case Muurla”. H. Gustavsson, Aalto-yliopisto, 2016. Saatavilla: 

https://docplayer.fi/42894393-Eps-lohkojen-ominaisuudet-16-

vuoden-maakontaktin-jalkeen-case-muurla.html  

“The experience of using EPS as lightweight fill: History of a 15-

year-old road embankment in Muurla, Finland”. Sinnathamby, 

Korkiala-Tanttu, Gustavsson & Napari, 2018. Artikkeliluonnos. 

”EPS-solumuovin käyttömahdollisuudet meluesterakenteissa”. J. 

Sassali. Diplomityö, 2011. Aalto-yliopisto.  

Kohdekortin laatija, pvm.   Peter Kolis, Ramboll Finland Oy, 6.6.2022 

 

 

 

 

Kuva 1. Kohteen sijaintikartta.  

https://docplayer.fi/42894393-Eps-lohkojen-ominaisuudet-16-vuoden-maakontaktin-jalkeen-case-muurla.html
https://docplayer.fi/42894393-Eps-lohkojen-ominaisuudet-16-vuoden-maakontaktin-jalkeen-case-muurla.html
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Kuva 2. Meluvallin rakenne. Nuoli vasemmalla merkitsee pelkällä EPS-ytimellä toteutetun osuuden vallista.  

 

 

Kuva 3. Kokonaisilla renkailla kevennetty osuus.  

 

Kuva 4. EPS-blokeilla kevennetty osuus.  
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Kuva 5. EPS-kevennyksen rakentaminen. a) Valmis muurin pinta hahmoteltu vihreällä. b) EPS-ytimen ylle asen-

nettiin suodatinkangas. (valokuva Napari 2017)  

 
 

 
Kuva 6. Kokonaisia renkaita ennen asennusta meluesteeseen. (valokuva Napari 2017) 

 

 

 
Kuva 7. Kokonaisilla renkailla toteutetun osuuden rakentaminen. Kohteeseen sijoitettiin myös räjäytysmattoja. 

(valokuva Napari 2017)   
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Kuva 8. Pohjatutkimusleikkaus, pilaristabilointi ja rengaskevennys (Ramboll Finland Oy 2015).  

 

 

 
Kuva 9. Pilaristabiloitu pohjamaa. (Kuva Jukka Tarkkala, Helsingin kaupunki) 
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Kuva 10. Vallin rakentaminen renkailla ja EPS-blokeilla. (Kuva Jukka Tarkkala, Helsingin kaupunki) 

 

 

 
Kuva 11. Valmis maisemoitu valli. (Kuva Jukka Tarkkala, Helsingin kaupunki)  

 


