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Morenia Oy 
 
 
 Infra - alan yksi Suomen suurimmista maa-ainesosaamiseen erikoistuneista toimijoista 
 
 Osa Andament  GROUP – konsernia 

 
 Tarjoamme infra - rakentamiseen käytettäviä CE –merkittyjä kiviaineksia  
 
 Palveluidemme raaka-ainetta ovat kierrättämällä tuotettujen kiviainesten (OKTO - tuotteet) 

ohella maa- ja kallioperän sekä merenpohjan kiviainekset 
 
 Työllistää reilut 20 kiviainesalan asiantuntijaa 
 
 Suomi, Suomenlahden ympäristö ja lähialueet ovat kotimarkkina-aluettamme 

 



Johdanto 
 
• Suomessa käytetään vuosittain  luonnon maa- aineksia n. 100 Mt/v 
  
• Luonnon maa-ainesvaroja voidaan korvata teollisilla 
  kiviainestuotteilla, kuten teräskuonilla ja FeCr-kuonilla 
 - Suomessa syntyy teollisia kiviainestuotteita noin 1,5 milj t /v. 
 
•  Pelkästään Outokummun kiviainestuotteiden raaka-aine on teräs- ja 
  ferrokromituotannon kuona ( n. 800 000 t /v) 
 
• Kuona on välttämätön metalli sulatuksessa 
 
• Kuona tehdään tarkan analyysin mukaan, tasalaatuisuus  
 
• Prosessoidaan jo sulafaasista lähtien CE-merkityksi, tekniset ja 
  kemialliset laatuominaisuudet täyttäväksi kiviainestuotteeksi 
 
• Rakennuttajan ja ympäristön kannalta kuonien käyttö luonnon 
  maa-ainesten korvaamisessa on kannattavaa 
 
• Paremmat tekniset ominaisuudet mahdollistavat ohuemmat 
  rakenteet, vähemmän työtä ja halvemman hinnan 
 
• Luonnon maa-aineksia säästyy, vähemmän ympäristökuormitusta 



Kuonatuotteiden markkinoille saannin 
haasteita 
 
 
•    Ymmärrys materiaalista : tekniset ja fysikaalis-kemiallis-biologiset 
     ominaisuudet( mm. tuotteen rakenne <-> erittäin pieni liukenevuus) 
 
•     Säädökset ja viranomaiset 

 Eriarvoisuus 
 Tuotteiden tunnettavuus    

 
•    Normit ja standardit 
 
•     Kilpailu – vain yksikköhinta ratkaisee, ei kokonaisuus 
 
•     Tilaajan, suunnittelijan ja käyttäjän vakuuttaminen  
 
•    Markkinoiden toimivuus - kysyntä 
 
•  Alueellisuus ( Tornio – Raahe) 
 
•    Logistiikka ( välivarastointi / kohteiden suunnittelu ) 
 
•  Media, yleinen hyväksyntä ja asenteet 
 
 
 



Rahaa säästäen luontoa ja ilmastoa suojellen 
 
•  Vuosittaisella n. 1 500 000 tonnin teollisuuden kuonatuotteiden käytöllä         
 vältetään n. 2 250 000 tonnin neitseellisen kiviaineksen käyttö 

o   800 000 t/v OKTO –rakennustuotteita säästää 
     vuodessa 1 200 000 t neitseellistä kiviainesta  

    
•   Vältetään n. 750 000 t CO2 päästöjä (maa- aineksen 
  otto, murskaus, kuljetus ja käsittely) 

o  Pelkästään vuotuisella OKTO –rakennustuotteiden tuo- 
 tannon ohjaamisella infra –rakentamiseen vältetään  
 400 000 t/v CO2 päästöjä   

 
 
•  Mikä painoarvo? 



Kuonatuotteiden käyttökohteita mm. 
 
•  Tie – ja kadun rakennus, piha- ja kenttärakenteet, maa – ja pohjanrakentaminen, 

kaatopaikkarakenteet yms.  
• Eristyskerros ( OKTO –eriste ) 
• Kapillaarikatko, salaojasora ( OKTO –eriste, OKTO – murskeet)  
 

•  Talo- ja teollisuusrakentaminen  
• Alus- vierus- ja sisätäytöt ( OKTO – eriste ) 
• Kapillaarikatko, salaojasora ( OKTO –eriste, OKTO – murskeet) 
 

•   I –luokan (AN7) asfaltin runkoaines ( OKTO –murskeet: 0/5, 4/8, 8/11,    
 11/16,16/22) 

 
• Kuumuutta kestävien betonirakenteiden ja betonituotteiden runkoaines 

• Croval – runkoaine, OKTO – murskeet  
 
• Stabilointi 
 
• Sementin seosaineena  

 
 
 

  
 















 
 
  





Yhteenveto 

• Kuonatuotteet: 
 

 Tutkittuja, ympäristölle  ja terveydelle turvallisia ja erinomaisia vaihtoehtoja käytössä 
oleville luonnonkiviaineksille 

 
 Tuotteistettuja, CE –merkittyjä 
 
 Mahdollistavat turvalliset, kestävät, elinkaareltaan pitkäikäiset rakenteet 
 
 Säästävät neitseellisiä luonnon kiviainesvaroja 
 
 Rakentaminen nopeutuu, helpottuu 

 
 Kokonaismassa määrät vähenevät, syntyy kustannussäästöjä 
 
 Käyttö pienentää  rakentamisen CO2- päästöjä => HIILIJALANJÄLKI 
 

 
 



 
  
 
  

  Terästeollisuus tarvitsee toimivat ja  
  tasapuoliset sivutuotemarkkinat 
    www.morenia.fi 
     KIITOS ! 
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