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Uusiomateriaalien käyttö Seinäjoen 
kaupungin rakennuskohteissa

Vuosittain erikoisrakenteita tehdään erityisesti saneerauskohteisiin sekä 
pohjarakenteiltaan vaativiin kohteisiin

- Eniten käytetyt materiaalit ovat masuunihiekka (MaHk) sekä erilaiset 
tuhkat

- Näiden lisäksi rakenteita tehty myös 

• Fill-R –kevytkiviaineksesta, Naperokuja, 260 tn

• Vaahtolasista, Komia Korttelin raitin alkuosa



SSAB Europe Oy:
Masuunihiekka ja LD-masuunihiekka (sis. 

teräskuonaa)
- Terästeollisuuden mineeraalituote masuunihiekka (MaHk) luonnonvaroja 

korvaavana tuotteena 

- Käytetään tie- ja katuraketamisessa sekä talonrakennuksessa eristävänä 
maarakennusmateriaalina

- Ominaisuuksia hyödynnetään tie- ja katurakenteen kantavuus- ja 
routamitoituksessa

- Sitoutuva masuunihiekka muodostaa ajan kuluessa puolijäykän kantavan 
rakennekerroksen

- Masuunihiekkarakenteilla hyvä lämmöneristyskyky ja kantavuus, minkä 
vuoksi rakenteet voidaan tehdä normaalia ohuemmiksi

- Rakenteiden kantavuus lisääntyy ajan kuluessa sitoutumisen 
seurauksena



Masuunihiekkakohteet Seinäjoella

- Ensimmäinen masuunihiekkarakenne kaupungin toimesta on 
rakennettu vuonna 2004, Koskenalantien raitti

- Syyskuussa 2012 tehtiin koerakennuskohde Peräseinäjoelle, 
Keikulinkujan kevyen liikenteen väylä

• Kohteessa käytettiin LD-Masuunihiekkaa (seossuhde: 30% masuunikuona/70% 
teräskuona) 

• LD-MaHk 30/70 kerroksen vahvuus 500 mm (Keikulinkujan koepätkän 
rakenteen kerrokset yhteensä 640 mm)

• Vertailurakenne Hka + KaM rakenteen kerrokset 700 mm
• Kantavuusmittaukset 19.9. 2012 ja 11.10.2012
• LD-MaHk 30/70 nopeampi kantavuuden kehitys

- Vuosien 2012-2016 välisenä aikana masuunihiekkaa (MaHk) on 
käytetty yhteensä noin 54 000 tonnia



Paukkulan asuntoalue 1/3: ennen saneerausta



Paukkulan asuntoalue 2/3: ennen saneerausta



Paukkulan asuntoalue 3/3: 
murskeen levitys masuunihiekan päälle



Lakeudentie



1. Rekkaväylä

2. Routakallion 
monitoimikenttä

3. Rautatiekadun jatke



Routakallion monitoimikenttä
Monitoimikentän 
rakentaminen on toteutettu 
vuosina 2010-2012

Rakentamisessa käytetty 
Seinäjoen voimalaitoksen 
pohja- ja lentotuhkaa 
yhteensä 41 022,25 t



Routakallion 
monitoimikenttä

Rakenteissa hyödynnetty 
voimalaitostuhkia seuraavat määrät:

- Pohjatuhka 7 990,80 t (Mara-ilmoitus 9 000 tn)

- Lentotuhka 33 031,45 tn (ymp.lupa 34 000 tn)



Monitoimikentän rakentamista 2012



Vuoritien ja Rautatienkadun jatkeen 
tuhkarakenteiden poikkileikkaukset





Honkakylän maapankki
Ympäristölupahakemus heinäkuussa 2015 ja 
ympäristölupapäätös syyskuussa 2015

Luvanmukainen toiminta koskee

1. Puhtaiden ylijäämämaiden pysyvää läjitystä 
(maanläjitysalue)

2. Maanrakentamisessa hyödyntämiskelpoisten maa-ainesten 
ja jätteiden vastaanottoa sekä välivarastointia (maapankki)

3. Jätteen hyödyntämistä alueen pohjarakentamisessa



Alueen luvanmukainen toiminta

1. Pysyvä maanläjitys (50 000 t/vuodessa)
Hyödyntämiskelvottomille puhtaille maa- ja kiviaineksille

2. Materiaalien välivarastointi (maapankki, 50 000 t/vuodessa)
Tarkoitus koordinoida perinteisesti maankaatopaikoille toimitettujen 
maa-ainesten sekä hyötykäytettävien materiaalien massatasapainoa 
(vähennetään pysyvään läjitykseen päätyvän maa-aineksen määrää)

Pyritään ohjaamaan hyötykäyttöön kelpaava materiaali takaisin kiertoon

Välivarastoidaan puhtaita ylijäämämaita ja kiviä, betonia ja tiiltä, 
asfalttia sekä kantoja ja risuja

3. Jätteiden hyötykäyttö
Voidaan tarvittaessa hyödyntää jätemateriaaleja alueen tie- ja 
kenttärakenteiden rakentamisessa (20 000 t/vuodessa)



Uusiomateriaalien hyödyntäminen 
alueen rakentamisessa

Ympäristölupahakemuksessa 
on esitetty, että alueen 
kenttien rakennevaihto-
ehdoissa voidaan hyödyntää 
uusiomateriaaleja kuten

- Lento- ja pohjatuhkaa

- Stabiloitua lentotuhkaa 
(<20% jätekipsiä ja 
<7,5%Yseä)

- Betonimursketta



Maapankin kenttien 
rakennevaihtoehtoja



KIITOS


