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1. JOHDANTO

Tämä uusiomateriaaliselvitys on tehty Vt 12 Alasjärvi – Huutijärvi yleissuunnitelmaa varten. Selvi-
tyksen tavoitteena on kartoittaa uusiomateriaalien hyödyntämismahdollisuuksia hankkeella sekä
tuottaa riittävät lähtötiedot tiesuunnitelman laadinnan aikana tehtävää rakennusmateriaaleja koske-
vaa yksityiskohtaisempaa tarkastelua varten. Vt12 Alasjärvi – Huutijärvi –hankkeella (myöhemmin
Vt 12 AlHu -hanke) uusiomateriaalien hyödyntämismahdollisuuksia on kartoitettu projektin yleis-
suunnitelmavaiheessa.

Tässä selvityksessä on tarkasteltu Vt12 AlHu –hankkeen eri rakenneratkaisuihin kelpaavia uusioma-
teriaaleja. Selvityksen tavoitteena on tuottaa hankkeelle informaatiota käytettävissä olevista mate-
riaalimääristä, sekä uusiomateriaalien teknisistä ominaisuuksista ja soveltuvuudesta eri rakenteisiin.
Suurten massamäärien tapauksissa uusiomateriaalien varastoinnille, sekä materiaalien hankinnan ja
logistiikan koordinoinnille tulee varata riittävästi aikaa. Selvityksessä tarkastellaan myös uusiomate-
riaalien käytön edellyttämiä tutkimuksia ja ympäristöluvanvaraisuutta hankkeella.

Selvitys on laadittu Pirkanmaan elikeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen toimeksiannosta ja työn
tilaajana on toiminut suunnitteluhankkeen projektipäällikkö Tero Haarajärvi.
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2. KOHDETIEDOT

Vt 12 Alasjärvi - Huutijärvi –yleissuunnitelma käsittää noin 15 kilometrin pituisen tieosuuden (kuva1),
mikä sijoittuu Tampereen kaupungin itäpuolelle. Suunnitelmassa tieosuuden parantamista esitetään
nykyiselle linjaukselleen ja tasaukselleen. Suunnittelualueella on useita olemassa olevia eritasoliitty-
miä, joita parannetaan niihin rakennettavien uusien ramppien avulla. Lamminrahkan sekä Heikkilän-
kadun/Niihamankadun kohdille rakennetaan kokonaan uudet eritasoliittymät. Hankkeella tarkastel-
laan myös valtatiehen liittyvien maanteiden, katujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien järjestelyjä.

Kuva 1. Vt12 parantaminen välillä Alasjärvi – Huutijärvi, yleiskartta.

Tutkituissa vaihtoehdoissa valtatie on suunniteltu levennettäväksi nykyisessä maastokäytävässään
kapealla kaiteellisella keskialueella varustetuksi, 2+2 – kaistaiseksi moottoritieksi (kuva 2). Erita-
soliittymien suunnitelmissa on tarkasteltu erilaisia liittymätyyppejä ja ramppien sijoitusmahdollisuuk-
sia.

Kuva 2. Vt 12 AlHu -yleissuunnitelman päätieosuudelle suunnitellun poikkileikkauksen periaatekuva.

2.1 Maaperäolosuhteet

Tieosuus Alasjärven eritasoliittymästä Lentolan harjuosuudelle on pääosin kantavaa moreenia ja kal-
liota, joiden välissä on matalia soistuneita maastopainanteita. Alasjärven eritasoliittymän eteläpuo-
lella on lisäksi savialue. Suunnittelualueen puolivälissä tielinjaus ylittää harjualueen (Kirkkoharju) ja
kulkee pitkältä osuudelta harjun lähialueella. Harjun maaperä on pintaosastaan laajalti hyvin vettä
läpäisevää hiekkaa ja hyvin lajittunutta harjuainesta. Harjumuodostumaa ympäröivät savi- ja siltti-
alueet, joiden keskellä on myös muutamia kallioalueita. Kirkkojärven ympäristössä siltti- ja savikko-
alueet vuorottelevat. Suunnittelualueen itäpää sijoittuu silttiselle maaperäll

2.2 Ympäristöolosuhteet

Vt 12 AlHu -suunnitteluosuus sijoittuu suurimmilta osin taajama- tai taajaman lähiympäristöön.
Hankkeen itäosassa Valtatie 12 sijoittuu enemmän maaseutumaiseen ympäristöön. Tällä osuudella
nykyinen valtatie 12 -linjaus kulkee Kirkkojärven ja Kuohunlahden välistä, joiden ranta-alueet ovat
luonnonsuojelualueita. Kirkkojärven alue on Natura 2000 -verkoston suojelukohde(FI0316005).
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Rantakoiviston eritasoliittymän länsipuolella sijaitsee lisäksi Pähkinäkallion luonnonsuojelualue, mikä
sijoittuu Vt 12 AlHu -hankkeen välittömään läheisyyteen.

Vt 12 AlHu -hanke sijoittuu Lentolan teollisuusalueen ja sen eritasoliittymän kohdalle Kirkkoharjun
pohjavesialueen (Luokka II, 0421101C) reunaan.

Vt 12 liikenteestä aiheutuvan melun on todettu ylittävän päiväajan ohjearvon (55 dB) muun muassa
Leinolan, Kiveliön ja Suoraman alueille sijoittuvien asuinrakennusten alueella.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Vt12 suunnitteluhanke ei sijoitu luokitelluille pohjavesialueille, mutta Kirkkoharjun pohjavesialueen
reunaosaan sijoittuvat tielinjauksen kohdalla, harjualueen maakerrokset ovat läpäiseviä. Kyseisen
osuuden kohdalla tulee tarkastella pohjavedensuojauksen tarvetta hankkeen seuraavassa suunnitte-
luvaiheessa.

Hankkeen vaikutukset pohjavesiin on arvioitu vähäisiksi. Vaikutuksia pohjaveteen voi syntyä tien
rakentamisen aikana, mikäli pohjavettä suojaavat maakerrokset kaivetaan auki. Pikkolan alueella on
havaittu paineellista pohjavettä, joka voi purkautua lähteenä, mikäli paineellisen pohjaveden päällä
oleva tiivis savikerros rikotaan. Painetaso ei ole nykyisen maanpinnan yläpuolella.

Hankkeen länsiosaan sijoittuva Kirkkojärvi kuuluu Natura 2000 –verkostoon ja se on sekä valtakun-
nallisesti että kansainvälisesti arvokas linnustoalue. Hankkeen vaikutukset pintavesiin on arvioitu
melko vähäisiksi. Linnuston kannalta merkittävimmät vaikutukset syntyvät työnaikaisena häiriönä,
jonka takia eniten häiriötä aiheuttavat maarakennusvaiheet on määrätty toteutettavaksi talvisaikana.

Hankkeen vaikutuksia maa- ja kallioperään on arvioitu voitavan lieventää tutkimalla alueen kiviai-
neisten laatuominaisuuksia. Hankkeessa pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti alu-
eelta syntyvät kiviainekset.

2.3 Hankkeelle suunniteltavat rakenteet

Vt12 hankkeella vanha tie parannetaan nykyisessä maastokäytävässään kuvassa 2 esitetyn mukai-
sesti. Nykyisessä maastokäytävässä tehtävä leventäminen vähentää uudelleen rakentamisen tar-
vetta pääväylän osalta. Hankealueen nykyisten eritasoliittymien ramppijärjestelyt yhdistetään
osaksi uutta pääväylää.

Suunnitteluhankkeeseen kuuluu parannettavia eritasoliittymiä ja kaksi uutta eritasoliittymää. Pa-
rannettavissa eritasoliittymissä rakennetaan uusia ramppeja, joihin suunniteltu poikkileikkaus on
6,5/4,5. Suurimmat muutokset olemassa olevien eritasoliittymien liikennejärjestelyihin on suunni-
teltu Alasjärven ja Lentolan eritasoliittymiin. Uudet eritasoliittymät sijoittuvat Lamminrahkan sekä
Heikkilänkadun/Niihamankadun alueille.

Eritasoliittymien läheisyydessä tehdään muutoksia tie- ja katujärjestelyihin, sekä rakennetaan uu-
sia jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Muita Vt 12 AlHu -hankkeella parannettavia kokonaisuuksia ovat
siltapaikat sekä meluesteet.

Vt 12 meluntorjuntarakenteet sijoitetaan asuin- ja luonnonsuojelualueiden kohdille. Meluntorjunta
on suunniteltu toteutettavaksi meluesteinä, -kaiteina, -valleina, -seininä ja niiden yhdistelminä.

Suunnitellut pohjanvahvistukset

Vt 12 AlHu -hankkeen yleissuunnitteluvaiheessa alueen maaperää tutkittiin alustavasti tarvittavien
pohjanvahvistusten selvittämiseksi. Tehtyjä maaperätutkimuksia täydennetään ja suunniteltuja poh-
janvahvistuksia tarkennetaan seuraavassa suunnitteluvaiheessa.

Suunnittelualueen maaperäolosuhteet eivät edellytä laajoja pohjanvahvistustoimenpiteitä. Yksittäis-
ten pehmeimpien savikoiden ja matalien turvepehmeiköiden kohdalla rakennetaan pohjanvahvistus-
toimenpiteenä massanvaihtoa. Päätien leventämisen lisäksi massanvaihtoalueet sijoittuvat pääosin
Linnainmaan eritasoliittymän meluvallin kohdalle sekä Lamminrahkan eritasoliittymään. Alasjärven
eritasoliittymässä ramppien E1R2 ja E1R7 kohdalle on suunniteltu paalulaattaa lyhyille osuuksille.

Rantakoivikon ja Kangasalan eritasoliittymien välisellä alueella maaperä on sitkeää savea ja löyhää
silttiä. Tällä osuudella tien levennysrakenteen pohjanvahvistustoimenpiteenä rakennetaan
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esikuormituspenger. Esikuormituspenkereen painuma-aika tarve on alustavasti arvioiden noin 6…12
kk. Kirkkojärven kohdalla nykyisen tien eteläpuolelle tehtävä pengerlevitys perustetaan massanvaih-
don varaan.

Kirkkojärven kohdalla pengerlevennyksen taloudellisin perustamistapa olisi massanvaihto, mutta
luonnonsuojelualueen rajoitukset voivat kuitenkin aiheuttaa tähän vielä muutoksia. Kirkkojärven ja
Huutijärven välillä (Mäyrävuoren länsipuolella) on yksi turvepehmeikkö, jossa pohjanvahvistusvaih-
toehtoina voi tulla kyseeseen massanvaihto tai massastabilointi.

Usealla siltapaikalla maaperä on silttiä, jolloin sillan tulopenkereiden riittävä vakavuus alittavan tien
suuntaan edellyttää tulopenkereille pohjanvahvistustoimenpiteeksi paalulaattaa.

Taulukossa 1 on listattu Vt 12 AlHu -hankkeen yleissuunnitelmavaiheessa suunnitellut pohjanvahvis-
tustoimenpiteet. Suunniteltujen pohjavahvistustoimenpiteiden alustava kustannusarvio on noin kaksi
miljoonaa euroa.

Taulukko 1. Vt 12 AlHu -hankkeen yleissuunnitelmavaiheessa suunnitellut pohjanvahvistukset.

Väylä Aloitusetäisyyden
paalulukema

Lopetusetäisyyden
paalulukema

Pohjanvahvis-
tusmenetelmä Yhteensä Huom

Vt 12

4800
5700
7200
8000
8540
10400
12420
12760
13200

4840
5720
7240
8040
8580
10440
12460
12800
13240

Paalulaatta 3 600 m2
Ratasillan sekä muiden

siltojen taustojen
paalulaatat

Vt 12 10440 11200 Esikuormitus-
penger 4560 m3 -

Vt 12 11240 11440 Esikuormitus-
penger 1200 m3 -

Vt 12 12130 12300 Massanvaihto 3060 m3 Luiskan massanvaihto
Vt 12 13350 13450 Massanvaihto 1500 m3 -
E1R2 240 300 Paalulaatta 600 m2 -
E1R7 480 520 Paalulaatta 600 m2 -
E2R4 100 140 Massanvaihto 800 m2 Meluvalli
E2R4 80 240 Massanvaihto 1 600 m2 Meluvalli

E3 0 500 Massanvaihto 2 500 m2 Lamminrahkan ET
rampit yhteensä

2.4 Massatalous

Vt12 AlHu -hankkeen tielinjaukset on pyritty suunnittelemaan yleisten suunnitteluperiaatteiden mu-
kaisesti mahdollisimman massatasapainoisiksi. Yleissuunnitteluvaiheessa ei ole selvitetty alueelta
saatavien kiviainesten ympäristökelpoisuutta tai teknistä laatua, jotka tutkitaan yksityiskohtaisem-
man suunnittelun aikana. Yleissuunnitelmavaiheessa laadittu materiaalitarpeita koskeva tarkastelu
on esitetty taulukossa 2, mikä tarkentuu seuraavissa suunnitteluvaiheissa.

Taulukko 2. Vt 12 Alasjärvi – Huutijärvi -hankkeen yleissuunnitelmavaiheessa arvioituja maaraken-
teiden rakennetilavuuksia.

Väylä Maaleikkaus
(m3rtr)

Kallioleikkaus
(m3rtr)

Pintamaa
(m3rtr)

Täyttö
(m3rtr)

Sitomattomat rakenne-
kerrokset (m3rtr)

Sidotut rakenne-
kerrokset (m2rtr)

Vt 12 190 000 30 000 35 000 120 000 150 000 160 000
E1 20 250 9 500 3 300 73 000 23 800 15 800
E2 17 000 3 900 1 900 9 600 9 700 5 600
E3 3 200 - 2 400 60 800 13 900 7 500
E4 12 700 - 1 200 3 400 9 800 5 600
E5 11 300 - 2 000 11 300 14 500 8 600
E6 6 000 - 600 800 4 500 3 200
E7 9 000 - 1 000 1 100 8 800 6 100
E8 7 100 3 000 700 2 700 8 600 7 300
K4 7 000 900 200 - 2 000 4 500
K6 - - - 35 000 5 000 7 500
K7 4 000 - 200 - 2 500 2 000
M1 14 000 - 200 6 300 7 000 7 000
M2 1 800 - 200 2 800 5 000 3 300
M3 4 000 - 400 3 000 4 000 5 000
M4 1 000 - - 1 000 1 000 2 500
M6 2 500 200 500 5 000 6 000 6 000

Yhteensä 310 850 47 500 49 800 335 800 276 100 257 500
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Yleissuunnitelmavaiheessa on arvioitu, että taulukossa 2 esitetyistä materiaaleista ainakin asfaltti-
päällysteiden sekä kantavan kerroksen korkean laatuluokan edellyttämiä kiviaineksia joudutaan mah-
dollisesti tuomaan hankkeen ulkopuolelta. Rakenteisiin kelpaamattomat ylijäämämaat (heikkolaatui-
set leikkausmassat) tulee tarkemman suunnittelutyön yhteydessä osoittaa läjitettäväksi läjitysalueille
tai hyödynnettäväksi soveltuviin rakennuskohteisiin.

3. UUSIOMATERIAALIT, NIIDEN SAATAVUUS JA KELPOI-

SUUS

3.1 Yleistä

Tässä luvussa on esitetty uusiomateriaaleja ja teollisuuden sivutuotteita, jotka ovat teknisiltä omi-
naisuuksiltaan ja ympäristökelpoisuudeltaan soveltuvia materiaaleja Vt12 AlHu -hankkeen vaihtoeh-
toisiksi rakennusmateriaaleiksi. Selvityksessä tarkasteltiin CE –merkittyjen uusiomateriaalien lisäksi
tuotteistamattomia teollisuuden tuhkia. Materiaalien syntypaikkoja tarkasteltiin pääasiassa maksi-
missaan 50 kilometrin kuljetusetäisyydellä hankkeelta. Tätä etäisyyttä kauempana sijaitsevat Jäm-
sän, Jämsänkosken ja Mänttä-Vilppulan tuotantolaitokset on otettu mukaan tarkasteluun, sillä näiden
tuotantolaitosten tuhkamateriaaleista on kokemusta sideainemateriaalina. Sideainekäyttöön soveltu-
vat tuhkat ovat materiaaliominaisuuksiltaan monipuolisia uusiomateriaaleja. Niitä voidaan hyödyntää
stabiloinnin sideainekäytössä sekä massiivirakenteina. Materiaalien syntypaikat ja niiden etäisyys
suunnitteluhankkeesta on esitetty liitteessä 1.

Vuoden 2016 alusta lähtien kaatopaikkajätteen vero on ollut 70 €/tn. Jäteverokustannuksista johtuen
uusiomateriaaleja ja teollisuuden sivutuotteita on mahdollista hankkia joissakin tapauksissa tuotta-
jalta pelkän kuljetuskustannuksen hinnalla. Uusiomateriaalien hankintaa kohteelle ei ole kuitenkaan
tarkoituksenmukaista tehdä kuljetuskustannusten muodostuessa liian suuriksi. Tuotteistettujen ja CE
-merkittyjen uusiomateriaalien tapauksessa tulee kuitenkin varautua kuljetuskustannusten lisäksi
materiaalin hankintakustannuksiin.

Uusiomateriaalien hankinnassa on huomioitava materiaalituottajien kanssa käytävät neuvottelut,
jotka tulee käynnistää riittävän hyvissä ajoin ennen hankkeen rakentamisvaihetta. Uusiomateriaalien
saatavuus voi vaihdella vuodenajasta riippuen, sekä materiaalien varastointi voidaan joutua aloitta-
maan hyvissä ajoin riittävän materiaalimäärän saatavuuden turvaamiseksi.

3.2 Tuhkat

Kiinteää polttoainetta hyödyntävien energiantuotantolaitosten polttoprosessin sivutuotteena muo-
dostuu tuhkaa. Tuhkien koostumus ja ominaisuudet vaihtelevat käytettävän polttoaineen, tuhkanero-
tustekniikan ja käytettävän polttoprosessin mukaan.

3.2.1 Lentotuhka (LT)

Lentotuhkat ovat erikokoisista ja –muotoisista hiukkasista/kiteistä muodostuvia hienorakeisia mate-
riaaleja, joiden raekokojakauma vastaa siltin rakeisuutta (0,002 – 0,1 mm). Kivihiilen ja puuperäisen
aineksen seospolton lentotuhkat ovat useissa tapauksissa reaktiivisia tuhkia. Reaktiiviset tuhkat lu-
jittuvat, kun ne tiivistetään rakenteeseen oikeassa vesipitoisuudessa.

Lentotuhkia on hyödynnetty maarakentamisessa erilaisissa sovellutuksissa, kuten päällysrakenne-
kerroksina, sekä penger- ja meluvallirakenteissa. Lentotuhkilla on usein luonnonkiviainesmateriaalia
parempi lämmöneristävyysominaisuus (ai= 1,2..1,6). Lämmöneristysominaisuus voidaan hyödyntää,
kun joudutaan rakentamaan routiviin pohjamaaolosuhteisiin. Joissakin tapauksissa lämpöä eristä-
vällä tuhkarakennekerroksella voidaan rakentaa tavanomaista päällysrakennetta ohuempi päällysra-
kenne.

Päällysrakennekerroksessa käytettävä tuhka voidaan myös lujittaa (stabiloida), jolloin sen kanta-
vuusominaisuudet paranevat. Reaktiivisten lentotuhkien stabilointi ei välttämättä vaadi erillistä ma-
teriaaliseokseen lisättävää sideainetta, riippuen suunniteltavasta rakenteesta. Matalamman reaktii-
visuuden lentotuhkat voivat vaatia sideaineen lisäyksen, jotta materiaalin lujuus on riittävä ilmasto-
rasituksesta aiheutuvan kuormituksen kannalta. Kuvassa 3 on esitetty stabiloidun lentotuhkakerrok-
sen tiivistämistä jalankulku- ja pyöräilyväylän jakavan kerroksen rakenteeksi.
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Kuva 3. Jalankulku- ja pyöräilyväylän jakavan kerroksen stabiloidun lentotuhkarakenteen tiivistystyö
(Ilari Harju 24.10.2017).

Lentotuhka on luonnonkiviainesta kevyempää materiaalia. Keveysominaisuus voidaan hyödyntää
parhaiten massiivisissa rakenteissa, kuten penkereissä, valleissa ja mahdollisissa kevennysraken-
teissa.

Hyvän lujittumisominaisuuden omaavan lentotuhkan avulla saavutetaan suurin kustannustehokkuus,
jos sillä korvataan stabiloinnissa joko osittain tai kokonaan kaupallinen sideaine.

Lentotuhkaa syntyy vuositasolla noin 100 km:n etäisyydellä suunnitteluhankkeelta arviolta 100 000
tonnia, josta alustavien tietojen mukaan arviolta reilu puolet voisi olla hyödynnettävissä hankkeen
rakentamisessa (taulukko 1). Saatavilla oleva tonnimäärä vastaa massiivirakennekäytön kannalta
arviolta 40 000 – 64 000 m3:n tilavuudeltaan olevaa rakennemäärää.

3.2.2 Pohjatuhka/pohjahiekka (PT)

Pohjatuhkat/pohjahiekat ovat lentotuhkaa raskaammista jakeista koostuvaa materiaalia ja ne vas-
taavat rakeisuudeltaan tyypillisesti karkeaa tai soraista hiekkaa (0,002 - 16 mm). Pohjatuhkan hie-
noaines koostuu lentotuhkamateriaalin kaltaisista rakeista, mutta niillä ei ole kuitenkaan lentotuhkan
kaltaisia lujittumisominaisuuksia (kuva 4).

Kuva 4. Kivihiilen leijupetipoltossa syntyvää pohjatuhkaa/pohjahiekkaa.

Pohjatuhkat soveltuvat päällysrakenteeseen suodatinkerroksen materiaaliksi. Pohjatuhkia voidaan
käyttää lisäksi penkereissä ja täytöissä. Suunnitteluhankkeen käyttöön pohjatuhkia olisi saatavilla
arviolta 13 000 tonnia. Määrää vastaava rakennetilavuus on arviolta 8 500 m3 (taulukko 3).
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Taulukko 3. Arvio Vt12 AlHu -hankkeella käytettävissä olevista tuhkamääristä (tonnia), sekä tonni-
määristä saatavat massiivirakennemäärät (m3).

3.3 Betonimurske

Betonimurske valmistetaan Suomessa pääosin purkutyömailla syntyvästä betonijätteestä. Pienissä
määrin betonimursketta saadaan myös elementtitehtaiden- ja valmisbetoniteollisuuden toiminnoissa
syntyvästä betonista. Betonimurskeita on myös tuotteistettu ja CE –merkitty. Kyseisillä tuotteilla on
usein olemassa omat suunnitteluohjeensa.

Betonimurskeita on olemassa useaa eri laatuluokkaa. Betonimurskelaatujen II-IV raaka-aineina käy-
tetään purkubetonia, joiden materiaalikohtainen laatu ja haitattomuus tulee varmistaa ennen niiden
käyttöä rakentamisessa. Myös suoraan purkutyömailta toimitettu betonimurske voi sisältää beto-
nimurskeeseen kuulumatonta materiaalia. Kuvassa 5 on esitetty hyvä- ja huonolaatuisia betonimurs-
keita.

Kuva 5. CE-merkitty laatuvaatimukset täyttävä BeM II – betonimurske(vasen) ja laatuvaatimukset
alittava huonolaatuinen betonimurske (oikea).

Tampereen seudulla tuotteistettua betonimursketta tuottaa Rudus Oy, jonka Betoroc® -  tuote  on
betonimurskelaatuluokaltaan BeM II ja sitä on saatavilla ainakin 0/45 ja 0/90 rakeisuudessa. Beto-
nimursketta on varastoituna Ruduksen tiloissa Tampereella noin 30 000 tonnia ja sen tuotantoa voi-
daan säätää murskauskapasiteettia ja jätteen kiertonopeutta lisäämällä.

Betonimurskeen ohella uusiokiviainesta voidaan tuottaa myös rakennusten purkamisessa- tai beto-
niteollisuudessa syntyvästä betoni- ja tiilijätteestä. Tampereen alueella betonin- ja tiilen jätteestä
valmistettavaa uusiokiviainesta tuottaa Delete Oy. Delete Oy:n DeleKivi® - tuote valmistetaan pää-
osin purkutyömailla syntyvästä betoni- ja tiilijätteestä. DeleKivi- materiaalin raekoko on 0/90 ja sitä
syntyy vuosittain arviolta 40 000 tonnia. Lisäksi Delete Oy:llä on varastoituna tuotetta tällä hetkellä
noin 10 000 tonnia. Delekivi -materiaali soveltuu betonimurskeen tavoin päällysrakenteen kantavan-

Alue Materiaali
Arvio käytettävissä
olevasta määrästä

hankkeessa [t]

Arvio käytettävissä olevasta
materiaalimäärästä rakennettavissa

olevasta valmiista
massiivituhkarakenteesta

[m³]
LT 20 000…30 000 16 000…27 000
PT 10 000 6 500
LT 7 000 5 600…6 300
PT 1 500 1 000
LT 20 000…30 000 16 000…27 000
PT 1 500 1 000
LT 0 0
PT 0 0
LT 0 0
PT 0 0
LT 51 000…71 000 32 000…54 000
PT 13 000 8 500Yhteensä

Valkeakoski

Mänttä-Vilppula

Tampere

Jämsä

Hämeenlinna
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ja jakavan kerroksen rakennusmateriaaliksi.  Tarkempia tietoja betonimurskeista ja betonimurskeilla
rakentamisesta löytyy mm. valmistajien (esim. Ruduksen Betoroc http://www.rudus.fi/tuotteet/kier-
ratys/betonimurske) julkaisuista ja ohjeista. Liikenneviraston ohjeistuksessa on myös saatavana tie-
toa betonimurskeen käytöstä.

3.4 Yhdyskuntajätteenpolton pohjakuona

Tarastenjärven jätteenpolttolaitoksella poltettavasta yhdyskuntajätteestä muodostuu vuositasolla
noin 27 000 – 37 000 tonnia jätteenpolton pohjakuonaa. Yhdyskuntajätteenpolton pohjakuonaa ja-
lostetaan käsittelymenetelmän avulla maarakennuskäyttöön soveltuvaksi materiaaliksi. Suomen Eri-
tyisjäte jalostaa jätteenpolton kuonasta CE –merkittyä Scanwas -keinokiviainesta. Materiaalia on
saatavilla suodatinkerrokseen ja jakavaan kerrokseen soveltuvassa raekoossa. Scanwas –keinoki-
viaines vaatii tällä hetkellä ympäristöluvan, jotta sitä voidaan hyödyntää maarakennuskäytössä.

Käsitellyn yhdyskuntajätteenpolton pohjakuonan potentiaalisia hyödyntämiskohteita ovat teiden, ka-
tujen, jalankulku- ja pyöräilyväylien sekä erilaisten kenttäalueiden päällysrakenteiden jakavat- ja
suodatinkerrokset. Hyödyntämiskohteen suunnittelussa on kuitenkin huomioitava, että kuonan mi-
neraaliainespartikkelit ovat hauraampia kuin tavanomainen kiviaines, eivätkä ne näin ollen kestä
kuormitusta samalla tavalla kuin luonnonkiviainesmateriaali. Tämä voidaan ottaa huomioon suunnit-
telemalla kuonamateriaalin yläpuoliset kerrokset riittävän paksuista sora- tai kalliomurskeesta koos-
tuvista kerroksista.

3.5 Kierrätysrengasmateriaalit

Kierrätysrenkaista voidaan hyödyntää maarakentamisessa kokonaisina kappaleina ja niistä voidaan
jalostaa rengasleikettä sekä rengasgranulaattia. Kierrätysrengasmateriaalit soveltuvat alhaisesta ir-
totilavuuspainosta johtuen kevennettyjen penkereiden materiaaleiksi. Kokonaiset renkaat soveltuvat
penkereisiin, joihin ei kohdistu liikennekuormaa kuten esimerkiksi meluvalleihin. Rengasrouheet so-
veltuvat myös liikenteen kuormittamiin pengerrakenteisiin.

Vt 12 AlHu -hankkeelle kierrätysrengasmateriaaleja voi hankkia esimerkiksi Kuusakoski Recycling
Oy:ltä. Tämän selvitystyön yhteydessä tehdyn tiedustelun perusteella kierrätysrengasmateriaalien
hankintakustannukset Tampereen alueelle ovat kokonaisien renkaiden osalta käytännössä veloituk-
settomia toimitettuna. Suuntaa antava kustannustieto rengasleikkeelle RL1 (entinen RR300, van-
hassa InfraRYL-kortissa RR1) Tampereen alueelle toimitettuna on noin 2,50..3,50 €/tn +alv.

Kierrätysrengasmateriaalit on huomioitu 1/2018 voimaan tulleessa MARA -asetuksessa (VNa
843/2017). Kierrätysrengasmateriaalit eivät siis nykyisellään edellytä ympäristölupaa, vaan ne voi-
daan hyödyntää MARA -ilmoitusmenettelyllä MARA -asetuksessa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

3.6 Heikkolaatuiset leikkausmassat

Arvio Vt 12 AlHu -hankkeella muodostuvien leikkausmassojen määristä on esitetty taulukossa 2.
Leikkausmassojen laatua ei ole tarkastelu yksityiskohtaisesti yleissuunnitteluvaiheessa, vaan niiden
kelpoisuus maarakennuskäytön kannalta selvitetään tulevissa suunnitteluvaiheessa. Taulukossa 1
esitettyjen pohjanvahvistuksien massanvaihto-osuuksien yhteydessä voidaan arvioida muodostuvan
sellaisenaan useisiin eri rakennusosiin kelpaamatonta materiaalia.

4. UUSIOMATERIAALIEN POTENTIAALISET KÄYTTÖKOHTEET

4.1 Käyttökohteiden valintakriteerit

Vt12 Alasjärvi – Huutijärvi suunnitteluhankkeen erityispiirteenä on kohteen pääväylän parantaminen
nykyisessä maastokäytävässään sekä pääväylään liittyvien olemassa olevien eritasoliittymien paran-
taminen.

Uusiomateriaalit poikkeavat perinteisistä luonnonkiviaineksista monipuolisten ominaisuuksiensa an-
siosta, kuten esimerkiksi lämmöneristävyyden ja lujittumisominaisuuden osalta. Rakenteiden väliset
muutoskohdat toteutetaan väylärakentamisessa perinteisesti erilaisten siirtymäkiilaratkaisujen
avulla, jotta rakenteiden väliset routanousuerot saadaan tasattua mahdollisimman hyvin. Poik-
keavien materiaaliteknisten ominaisuuksien johdosta tämän hankkeen suunnittelun aloituskokouksen
yhteydessä todettiin, että uusiomateriaalien hyödyntämiskohteiden tarkastelussa keskitytään
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pääasiassa pääväylän leventämisen ulkopuolella oleviin rakenneratkaisuihin, kuten esimerkiksi erita-
soliittymien vaihtoehtoisiin penger-, täyttö ja päällysrakennekerrosratkaisujen tarkasteluun.

4.2 Päätie ja eritasoliittymät

Edellä todetun mukaisesti pääväylän levennysrakenteissa ei tässä selvityksessä esitetä käytettäväksi
uusiomateriaaleja. Tehdyn selvityksen mukaan voidaan kuitenkin todeta, että lujittumisominaisuu-
den omaava laatuluokan BeM II -betonimurske voi lujittumisensa avulla ehkäistä levennysrakentei-
den saumakohtien epätasaisesta routanoususta tai mahdollisesta painumisesta aiheutuvia vaurioita.
Lisäksi betonimurskeen (BeM II) luonnonkiviainesta suuremman materiaalimoduulin (E= 500 MPa)
avulla voidaan saavuttaa kuormituskestävyysmitoituksessa luonnonkiviaineksista koostuvaa päällys-
rakennetta ohuempi rakenne. Betonimurske on myös tilavuuspainoltaan luonnonkiviainesta kevyem-
pää materiaalia.

Alasjärven (E1) ja Lamminrahkan (E3) eritasoliittymien alueet ovat taulukossa 2 esitetyn massata-
sapainotarkastelun perusteella alijäämäisiä. Luonnon maa- ja kiviainesmateriaaleja kevyempien
lento- ja pohjatuhkien käyttö pohjavedenpinnan yläpuolisissa pengertäytöissä voi vähentää täytöistä
aiheutuvia kuormituksia. Tämän johdosta esimerkiksi Lamminrahkan (E3) eritasoliittymän alueelle
suunnitellut pohjanvahvistustoimenpiteet voi olla mahdollista tehdä kevyempinä. Ramppien päällys-
rakennekerroksien materiaalina on mahdollista hyödyntää lisäksi betonimursketta, mikä on kuvattu
tarkemmin kappaleessa 5.2.

4.3 Muut väylät

Yleissuunnitelmassa on esitetty periaatteet valtatiehen 12 liittyvistä maantie- ja katujärjestelyistä
sekä jalankulku- ja pyöräilyväylistä. Vt 12 AlHu -hankkeella kyseisten järjestelyjen vaikutus koko
hankkeen massatarpeeseen on havainnollistettu taulukossa 2. Kyseisistä rakenteista Lamminrahkan
eritasoliittymän (E3) alueelle sijoittuva katu (K6) on täyttömateriaalitarpeeltaan suurin. Uusiomate-
riaalien hyödyntämistä kadun (K6) rakentamisessa voisi tarkastella vastaavalla tavalla, kuin edelli-
sessä kappaleessa esitettyjen eritasoliittymien ramppien tapauksessa.

Tarkasteltavista uusiomateriaaleista betonimurske olisi mahdollista hyödyntää hankkeelle suunnitel-
tujen muiden väylien päällysrakenteen jakavassa- ja/tai kantavassa kerroksessa.

4.4 Muut rakenteet

Hankkeella on suunniteltu siirrettäväksi kaksi meluvallirakennetta, jotka sijoittuvat maaperäkartan
mukaan pehmeikköalueille. Kyseiset meluvallirakenteet sijoittuvat Linnainmaan eritasoliittymän (E2)
alueelle ja niiden osuuksille on suunniteltu alustavasti pohjanvahvistuksia massanvaihtomenetel-
mällä. Meluvallirakenteiden yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä voisi tarkastella tässä
selvityksessä esitettyjen uusiomateriaalien ja niistä erityisesti kevennysrakenteiksi soveltuvien uu-
siomateriaalien käyttömahdollisuuksia. Käyttämällä kevennysmateriaaliksi soveltuvaa kierrätysren-
gasmateriaalia, meluvallien rakentamisessa voitaisiin säästää pohjanvahvistuskustannuksissa. Ren-
gas- ja rengasrouhepenkereiden teknisiä vaatimuksia sekä kierrätysrengasmateriaalien ominaisuuk-
sia on esitetty InfraRYL -julkaisussa (18144 Rengas- ja rengasrouhepenkereet).

Tarkastelluista uusiomateriaaleista tuhkamateriaalit soveltuvat meluvallirakentamiseen teknisten
ominaisuuksien perusteella sellaisenaan. Lisäksi stabiloinnin sideainekäyttöön kelpaavilla lentotuh-
killa voidaan jalostaa heikkolaatuisten leikkausmassojen laatua meluvallien täyttömateriaalikäyttöä
varten, mikäli hankkeella sellaisia muodostuu. Linnainmaan eritasoliittymän meluvallirakenteiden li-
säksi hankkeelle on suunniteltu meluvallirakenne Herttualantien itäpuolelle.

5. UUSIOMATERIAALIEN KÄYTÖN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

5.1 Ympäristövaikutukset

Uusiomateriaaleilla voidaan usein saavuttaa luonnonkiviaineksista tehtyjen rakenneratkaisujen ve-
roisia rakenteita. Uusiomateriaaleja ja teollisuuden sivutuotteita hyödyntämällä voidaan vähentää
maarakennuskäyttöä varten louhittavien/kaivettavien luonnonkiviainesten käyttöä.
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Paikallisesti saatavien uusiomateriaalien käytön avulla voidaan vähentää materiaalien kuljetuksissa
ja luonnonkiviainesmateriaalin valmistuksessa syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi stabiloinnin si-
deainekäyttöön soveltuvien teollisuuden sivutuotteiden käytön avulla voidaan vähentää sementin
valmistuksessa syntyviä hiilidioksidipäästöjä.

Uusiomateriaalien ja teollisuuden sivutuotteiden rakennuskäytössä tulee huomioida ympäristöluvan-
varaisuutta koskeva lainsäädäntö. Rakennuskäyttöä varten materiaalin ympäristökelpoisuus tulee
olla selvitetty. Uusiomateriaalien käyttöä suunniteltaessa on huomioitava ympäristön kannalta ris-
kialttiit alueet, kuten esimerkiksi pohjavesialueet. Rakennushankkeella uusiomateriaalien käyttö ra-
jataan usein pohjavesialueiden ulkopuolelle.

5.2 Taloudelliset vaikutukset

Uusiomateriaalien hyötykäytön taloudellisten vaikutusten arviointia varten tehtiin vertailulaskelma
hankkeelle suunnitellun rampin päällysrakenteen toteuttamisesta perinteisillä luonnonkiviaineksilla
sekä uusiomateriaaleja ja teollisuuden sivutuotteita hyödyntävällä vaihtoehtoisella rakenteella. Esi-
merkkilaskelma on tehty Lamminrahkan alueelle rakennettavan uuden eritasoliittymän (E3) (kuva 6)
yhdelle rampille(R1).

Kuva 6. Havainnekuva Lamminrahkaan suunnitellusta eritasoliittymästä (E3).

Uusiomateriaaleista koostuvan päällysrakenteen mitoituksen lähtökohtana oli pyrkiä hyödyntämään
tässä selvityksessä kartoitettujen tuotteistettujen uusiomateriaalien ominaisuuksia mahdollisimman
monipuolisesti. Liitteen 5 mitoitusesimerkistä on havaittavissa, että betonimurskeen suuren materi-
aalimoduulin avulla päällysrakenteen laskennallinen kantavuus on huomattavasti suurempi kuin pe-
rinteisellä luonnon maa- ja kiviaineksesta koostuvalla päällysrakenteella. Betonimurskerakenteen ra-
kennuskustannukset ovat noin 5 % luonnon maa- ja kiviaineksesta koostuvaa rakennetta edullisem-
mat.

Kustannuslaskelmassa käytetyt yksikkökustannukset perustuvat Rapal Oy:n Fore –kustannuslasken-
tapalvelusta haettuihin kustannustietoihin.

5.3 Vaikutukset rakenteiden elinkaareen

Edellisessä kappaleessa tehty esimerkkilaskelma osoittaa, että uusiomateriaalien edullisesta hankin-
tahinnasta johtuen rakentamiskustannuksissa on mahdollisuus säästää etenkin materiaalikustannuk-
sien osalta. Uusiomateriaalien käytön avulla saavutettavat elinkaarikustannussäästöt voivat tulla ky-
symykseen routiviin pohjamaaolosuhteisiin rakennettaessa, jolloin esimerkiksi lämpöä eristävien tuh-
karakenteiden avulla voidaan rakentaa paremmin lämpöä eristäviä, ohuempia päällysrakenteita ja
ennaltaehkäistä päällysteen vaurioituminen routimisen seurauksena. Liitteen 5 esimerkkilaskelman
perusteella saavutetun paremman kantavuuden voidaan arvioida lisäävän päällysrakenteen elin-
kaarta, sillä paremman kantavuuden omaava rakenne kestää paremmin dynaamista liikennekuormi-
tusta.
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Erilaisten uusiomateriaalirakenteiden ja –sovellutusten päällysrakennekäytön pitkäaikaiskestävyyttä
on tutkittu vaihtelevasti. Näin ollen rakenteiden pitkäaikaiskestävyydestä ja elinkaarikustannuksista
ei ole olemassa vielä täysin yksiselitteistä tietoa, lukuun ottamatta erilaisia massastabilointiratkai-
suja.

6. JATKOSUUNNITTELUSSA SELVITETTÄVÄT JA HUOMIOITA-
VAT ASIAT

6.1 Yleistä

Liikennviraston linjauksen mukaisesti infrarakentamisessa käytettävien materiaalien tulisi olla tuot-
teistettuja. Uusiomateriaalien käyttäminen rakenteessa voi edellyttää maa-aineksien ja uusiomateri-
aalien ennakkotutkimusta maastossa ja laboratoriossa, mikäli materiaali on CE –merkitty. CE –mer-
kittyjä uusiomateriaaleja on markkinoilla toistaiseksi vain rajallinen määrä. Tästä johtuen tässä sel-
vityksessä on tarkasteltu kattavasti myös suunnitteluhankkeen vaikutusalueen läheisyydessä synty-
viä tuotteistamattomien uusiomateriaalien syntypaikkoja.

Tuotteistamattomien uusiomateriaalien käytön kannalta on huomioitava materiaalitutkimustarpeet.
Materiaalitutkimusten avulla pyritään etsimään rakennettavalle kohteelle optimaalisin toteutustapa
ajatellen sen toiminnallisuutta, käyttöominaisuuksia, pitkäaikaiskestävyyttä sekä kustannustehok-
kuutta. Rakennuspaikalla vallitsevat olosuhteet huomioiden määritetään esimerkiksi käytettävien
materiaalien seossuhteet tai mahdollisesti lisänä käytettävien sideaineiden tarvittava määrä, joiden
avulla saavutetaan halutut ja riittävät ominaisuudet.

Käytettäväksi suunniteltujen materiaalien tai materiaaliseoksien soveltuvuuden varmistamiseksi tu-
lee laboratoriossa usein määrittää mm. seuraavat perusominaisuudet:

· Vesipitoisuus
· Rakeisuus
· Hehkutushäviö
· Lujuus / Lujittumisominaisuudet
· Jäätymis-sulamiskestävyys
· Routivuus (routakäyttäytyminen)
· Vedenläpäisevyys
· Optimivesipitoisuus
· Maksimikuivairtotiheys

Perusominaisuuksien selvitystyön yhteydessä on usein mahdollista hyödyntää aiemmin tutkittua tie-
toa. Valmiita tuotteistettuja materiaaleja ei tarvitse tutkia tunnetuilta osin, elleivät kohteen olosuh-
teet sitä edellytä.

Materiaalitutkimusten yhteydessä saadaan määritettyä myös rakentamista ohjaavaa tietoa ja raja-
arvoja, kuten esimerkiksi tiivistystyölle asetettavat vaatimukset ja materiaalien vesipitoisuuden hy-
väksyttävä vaihteluväli. Esimerkkejä uusiomateriaalien rakentamiskäytön edellyttämistä teknisistä
tutkimuksista on esitetty taulukkomuodossa liitteessä 3.

6.2 Massa- ja aumastabilointi

Heikkolaatuisten leikkausmassojen stabilointiin valittava menetelmä ja toteutuksen sijainti tulee huo-
mioida jo suunnitteluvaiheessa. Heikkolaatuiset massat on mahdollista joko stabiloida ja käyttää ny-
kysijainnissaan tai kaivaa ylös ja stabiloida uudella käyttökohteella.

Ennen kaivuutyötä tehtävän stabiloinnin avulla leikkuumassat ovat helpommin käsiteltävissä ja kul-
jetettavissa, sekä niitä voidaan hyödyntää ja muotoilla heti käyttökohteelle tuotaessa. Usein pehmeät
maa-ainekset, kuten esimerkiksi häiriintymisherkkä siltti ovat haasteellisia kuljetettavia ilman käsit-
telyä.

Kohteessa esiintyvien heikkolaatuisten maamateriaalien ominaisuuksien parantamisen stabiloinnilla
voisi parantaa materiaalien hyödyntämisastetta Vt12 Alasjärvi-Huutijärvi hankkeella. Heikkolaatuis-
ten maa-aineskerrosten olomuoto ja tarkempi sijainti tulisi selvittää maastossa kairausten ja
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näytteenoton avulla. Lisäksi on tutkittava kyseessä olevan maa-aineksen stabiloitavuutta laboratori-
ossa stabiloitavuustutkimuksen avulla.

Pienten pehmeikköalueiden tapauksissa on huomioitava, että massasyvästabilointi ei välttämättä ole
kustannustehokas ratkaisu mobilisaatio- ja tutkimuskustannuksista johtuen.

6.3 Kevennys- ja pengermateriaalikäyttö

Kevennys- ja pengermateriaalikäyttöä varten uusiomateriaalista tulee selvittää muun muassa raken-
teen paino, kerralla tiivistettävän kerroksen maksimipaksuus ja optimivesipitoisuus tiivistämistä var-
ten. Rakenteen mitoitusta varten tulee selvittää materiaalin lujuusparametrit.

Meluvallit tai korkeat penkereet ovat soveltuvia rakennuskohteita useille eri uusiomateriaaleille. Esi-
merkiksi tuhkien käyttö soveltuu erityisen hyvin keventämistä tarvitseville pengerrakentamisen
osuuksille.

Tuhkien tilavuuspaino vaihtelee tuhkalaaduittain välillä 12-16 kn/m3. Vastaavasti luonnonkiviainek-
selle tilavuuspainot ovat suuruusluokkaa 16-22 kn/m3. Tuhkilla voidaan saavuuttaa tavoitteellisesti
90 - 92 % tiiveysaste. Materiaalimoduuli ja täytön/kevennyksen pintakerroksen kantavuus (E2) tulee
selvittää ylempien kerrosten mitoitusta varten. Tarkempia tietoja löytyy mm. tuhkarakentamisen kä-
sikirjasta www.uuma2.fi.

Olemassa olevien vanhojen parannettavien, korotettavien ja purettavien meluvallien materiaalit
(maalajit) ja niiden ominaisuudet tulee selvittää, jotta voidaan varmistua kyseisten massojen hyö-
dyntämismahdollisuuksista ja korotusten toteutustavoista.

6.4 Laadunvarmistus

Uusiomateriaaleilla toteutettavassa rakentamisessa tulee noudattaa kutakin rakennetta varten laa-
dittua työsuunnitelmaa, koska joidenkin rakenneratkaisujen kohdalla saatetaan tarvita poikkeavia
rakennusmenetelmiä tai toimintatapoja eritoten työn alkuvaiheessa. Laadunvarmistusmenetelmät
ovat pääpiirteittäin samoja, kuin perinteisillä materiaaleilla rakennettaessa, mutta joiltain osin laa-
dunvarmistusta varten tehtävää seurantaa tulee tehdä normaalia tiheämmin. Yleisesti uusiomateri-
aaleilla toteutettavassa rakentamisessa on tärkeää noudattaa suunniteltua vesipitoisuutta ja seurata
sitä, sekä huolehtia rakennekerrosten huolellisesta tiivistämisestä ja tiivistystyön laadun seuran-
nasta.

6.5 Muita huomioitavia asioita

Uusiomateriaalien kustannuskilpailukykyyn vaikuttaa merkittävästi materiaalien kuljetusetäisyydet
ja alueen kiviainestilanne. Rakennushankkeen läheisyydestä saatava laadukas luonnonkiviaines las-
kee materiaalien kuljetuksista syntyviä kustannuksia.

Uusiomateriaalin (esim. tuhkan) hinta voi olla tehtaalla 0 euroa tai jopa negatiivinen, sillä usein ma-
teriaalitoimittajat ovat halukkaita toimittamaan materiaalia kuljetuskustannusten hinnalla työmaalle,
koska materiaalien läjittäminen kaatopaikalle on erittäin kallista. Jätteenä kaatopaikalle toimitetun
jätteen vero on vuoden 2016 alusta 70 eur/tonni. Uusiomateriaalien hankinnassa syntyy kustannuk-
sia ainakin kuljetuksista sekä mahdollisesta varastoinnista ja sekoituksesta. Nämä tulee neuvotella
ja sopia materiaalituottajan kanssa aina tapauskohtaisesti. Sopimus materiaalin toimituksesta tulee
tehdä kirjallisesti ja siihen voidaan kirjata materiaalien saatavuus, -varastointi, -kuljetus, -aikataulu,
-laatu yms. tietoja.

Valmiiksi tuotteistetuilla uusiomateriaaleilla on toimittajan määrittelemä hintataso tarvittavista mää-
rästä ja kuljetusetäisyyksistä riippuen. Neuvottelut materiaalituottajan kanssa on käynnistettävä hy-
vissä ajoin ennen toteutukseen ryhtymistä materiaalien saatavuuden ja tarkempien määrien varmis-
tamiseksi ja varastointitoimien aloittamiseksi. Materiaalien saatavuus ja käyttökohteiden yhteenso-
vittaminen on huomioitava ja varmistettava osaltaan myös tarkemmassa rakennussuunnitteluvai-
heessa.

Useilla uusiomateriaaleilla on monipuolisia teknisiä ominaisuuksia, jotka voivat olla hyödynnettävissä
monissa eri sovellutuksissa. Tällaisten materiaalien käytön osalta tulee tehdä arvio siitä, että missä
rakenneratkaisussa materiaalin ominaisuudet ovat teknistaloudellisesta näkökulmasta katsoen
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parhaiten hyödynnettävissä. Kun samaa uusiomateriaalia käytetään useassa eri rakenneratkaisussa,
tulee huolehtia materiaalin saatavuudesta ja riittävyydestä.

6.6 Ympäristölupa-asiat

Mikäli hankkeessa käytettävät materiaalit mahdollistavat lainsäädännön mukaan MARA-ilmoitusme-
nettelyn (Valtioneuvoston asetus 843/2017) on prosessi nopeampi, mutta jos toteutukseen tarvitaan
ympäristölupa (ympäristönsuojelulaki (527/2014)) voi asian viranomaiskäsittelyprosessi kestää pit-
käänkin (taulukko 4).

Taulukko 4. Infrarakentamisessa hyödynnettävien jättäiden ympäristölupaprosessit.

MARA-asetus Jätteen määrä Viranomainen Menettelytapa Käsittelyaika

Täyttyy Ei rajoitusta ELY-Keskus Ilmoitusmenettely ≤ 1 kk

Ei täyty < 20 000 tn/a
Kunnan

ympäristö-vi-
ranomainen

Ympäristölupa > 4 kk

Koetoimintailmoitus > 1 kk
Rekisteröinti > 1 kk

Ei täyty ≥ 20 000 tn/a Aluehallinto-vi-
ranomainen

Ympäristölupa > 10 kk
Koetoimintailmoitus > 1 kk

Käytännössä lupien käsittelyajat ovat olleet kaupungeissa noin 2-5 kk ja Aluehallintovirastossa yli 1
vuosi, joten lupaprosessien käynnistäminen ennakoivasti on tarpeen. Ympäristöluvat materiaalien
hyötykäytölle kannattaa hakea ennakoivasti, vaikka ei varmuudella tiedettäisikään, tullaanko ky-
seessä olevia materiaaleja käyttämään hankkeessa.

7. TIIVISTELMÄ

Vt12 Alasjärvi – Huutijärvi parantamishankkeen yleissuunnitelmavaiheen uusiomateriaalien hyö-
dyntämismahdollisuuksien selvitystyössä tarkasteltiin Tampereen seudun lähialueiden teollisuuden
tuotantolaitosten tuottamien sivutuotteiden syntymääriä ja kelpoisuutta maarakentamisen kan-
nalta. Tarkastelu ulotettiin pääasiassa 100 km:n etäisyydelle Tampereen alueelta, mutta kuitenkin
siten että kaukaisempien kohteiden sivutuotemateriaalit ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan luonnon-
kiviainesmateriaaleja monipuolisempia. Teollisuuden sivutuotteiden lisäksi selvityksessä tarkastel-
tiin Tampereen seudulla muodostuvia uusiomateriaaleja, kuten betonimurskeita ja kierrätysrengas-
materiaalit.

Suunnitteluhankkeella päätiehen liittyvät tieyhteydet sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien järjestelyt
ovat varsin vähäisiä kohteen luonteesta johtuen. Selvityksessä laadittiinkin yksityiskohtainen kus-
tannustarkastelu hankkeelle suunniteltavan eritasoliittymän rampin osalta. Kustannustarkastelussa
vertailtiin rampin päällysrakenteen toteuttamista uusiomateriaaleja hyödyntävällä rakenneratkai-
sulla perinteiseen rakenneratkaisuun nähden.

Selvityksen teon yhteydessä todettiin, että nykyiselle linjaukselleen parannettavat pääväylät ovat
haasteellisia kohteita uusiomateriaalien hyödyntämisen kannalta, sillä tierakenteen leventämisen
yhteydessä, teknisiltä ominaisuuksiltaan toisistaan poikkeavien materiaalien käyttäminen voi muo-
dostua ongelmalliseksi muun muassa materiaalien erilaisten lämmöneristävyysominaisuuksien joh-
dosta.

Uusiomateriaalit ja teollisuuden sivutuotteet ovat parhaiten hyödynnettävissä kohteissa, joissa tar-
vitaan suuria määriä rakennemassoja, joudutaan stabiloimaan heikkolaatuisia maa-aineksia ja ra-
kentamaan routiviin olosuhteisiin. Vt12 AlHu -hankkeella on tämän selvityksen perusteella varsin
vähän rakenteita, joihin uusiomateriaaleja voidaan hyödyntää kustannustehokkaasti. Uusiomateri-
aalien hyödyntämisen kannalta soveltuvimpia rakenteita hankkeella ovat meluvallien täytöt, joihin
selvityksessä tarkastelluista uusiomateriaaleista soveltuvat käytännössä kaikki. Suunnitelluista
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meluvallirakenteista keskeisimmät uusiomateriaalien hyötykäytön jatkotutkimuksen kannalta mer-
kityksellisiä ovat Linnainmaan eritasoliittymän (E2) pehmeikköalueelle suunnitellut meluvalliraken-
teet, joiden toteuttaminen kevennysmateriaaliksi soveltuvalla uusiomateriaalilla voisi tuoda hank-
keelle kustannussäästöjä vähäisemmästä pohjanvahvistustarpeesta johtuen.

Vt 12 AlHu -hankkeelle suunniteltaviin päällysrakenteisiin parhaiten soveltuva uusiomateriaalivaih-
toehto on betonimurske, jonka luonnonkiviainesta paremman materiaaliominaisuuden avulla voi-
daan saavuttaa suuremman laskennallisen kantavuuden omaavia päällysrakenteita. Betonimurske
on tuotteistettu materiaali ja sitä on saatavissa hankkeen läheisyydestä Tampereelta.

Selvityksen yhteydessä tehdyn materiaalitarkastelun voidaan arvioida olevan hyödyllinen, päivitetty
katselmus Pirkanmaan alueen maarakennuskäyttöön soveltuvista uusiomateriaaleista.
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LIITE 1 (1 s.). Uusiomateriaaleja ja tuotantolaitoksia 100 km etäisyydellä kohteesta

Vt12 Alasjärvi-Huutijärvi. Uusiomateriaalien hyödyntämismahdollisuudet rakentamisen yhteydessä, tuotantolaitoksia ja materiaaleja 100 km etäisyydellä. Taulukko tarkoitettu vain hankkeen suunnittelukäyttöön 31.1.2018.

AlasjärvelleHuutijärvelle N E

Lentotuhka Päällystetty LT 10 000…15 000 Märkä- ja kuivapurku / Kuivavarastointikapasiteetti
150 tn

Tämän hetkisen tiedon mukaan neuvoteltavissa ainakin
vuoteen 2020 asti.

Pohjatuhka Päällystetty PT 3 400 Tämän hetkisen tiedon mukaan neuvoteltavissa ainakin
vuoteen 2020 asti.

Lentotuhka LT 1 500 Ei juurikaan varastoa. Tämän hetkisen tiedon mukaan neuvoteltavissa ainakin
vuoteen 2020 asti.

Pohjatuhka PT 250 Tämän hetkisen tiedon mukaan neuvoteltavissa ainakin
vuoteen 2020 asti.

Lentotuhka LT 7 500
Märkä- ja kuivapurku / Laitoksella ei
varastoinitimahdollisuutta eikä muutoinkaan juurikaan
tuhkaa varastossa

Neuvoteltavissa tilanteen mukaan.

Pohjatuhka PT 5 000 Neuvoteltavissa tilanteen mukaan.

Tammervoima Oy,
Tarastenjärven
jätteenpolttolaitos

Pohjakuona Yhdyskuntajäte Edellyttää ympäristöluvan 27 000 - 37 400 Neuvoteltavissa tilanteen mukaan. 10 20 6826851,5 339097,27

Lentotuhka LT 9 000 Neuvoteltavissa tilanteen mukaan.

Pohjatuhka PT 2 000 Neuvoteltavissa tilanteen mukaan.

Lentotuhka Edellyttää ympäristöluvan LT 6 000
Märkä- ja kuivapurku, varastoa ei ole vaan kaikki
mennyt hyötykäyttöön, varastointikokeilu
käynnistymässä

Neuvoteltavissa tilanteen mukaan ja kiinnostusta
hyötykäytön edistämiseen löytyy.

Pohjatuhka Edellyttää ympäristöluvan PT 3 000 Ei varastoa. Neuvoteltavissa tilanteen mukaan ja kiinnostusta
hyötykäytön edistämiseen löytyy.

Lentotuhka LT 8 000 Kuivapurku Tällä hetkellä omaa maarakennuskäyttöä (jatko?)

Pohjatuhka PT 4 000 Tällä hetkellä omaa maarakennuskäyttöä (jatko?)

Lentotuhka LT 15 000 Ei kuivavarastointia, kostean määrä? Tällä hetkellä sopimus osasta muuhun käyttöön (jatko?)

Pohjatuhka PT 800 Tällä hetkellä sopimus osasta muuhun käyttöön (jatko?)

Lentotuhka
MARA (edellyttää tuhkan
vanhentamisen ja
liukoisuuksien tutkimisen)

LT 30 000 Ei kuivavarastointia, kostean määrä? Tällä hetkellä sopimus osasta muuhun käyttöön (jatko?)

Pohjatuhka PT 800 Menee muuhun maarakennukseen tällä hetkellä (jatko?)

Lentotuhka LT 10 000 - 15 000 Märkä- ja kuivapurku / Kuivavarastointikapasiteetti n.
100 t muutaman päivän ajan.

Tällä hetkellä sopimus osasta muuhun käyttöön viideksi
vuodeksi sekä myös muita hankkeita viritteillä seuraaville
viidelle vuodelle.

Pohjatuhka PT 1 000
Tällä hetkellä sopimus osasta muuhun käyttöön viideksi
vuodeksi sekä myös muita hankkeita viritteillä seuraaville
viidelle vuodelle.

Kuusakoski Recycling Oy

Kokonaiset
renkaat,
Rengasleike ja
rengasgranulaatti

Kierrätysrenkaat MARA - Mahdollisuus toimittaa suoraan kohteelle Tällä hetkellä saatavuus on hyvä/erinomainen - - - -

Delete Finland Oy Delekivi® 0/90
mm Purkubetoni ja -tiili MARA 40 000 20 30 6823232,9 317616,78

Rudus Oy, Tampereen seutu

Betonimurske,
Betoroc BEM II
0/45 mm ja 0/90
mm

Purkubetoni MARA BeM 25 000

* 11 / 2017 voimassa olevan MARA- / MASA-asetuksen ja ympäristölupakäytännön mukaisesti. Asetus kuitenkin uudistui 2018 alussa.

Ruduksella on tällä hetkellä noin 30 000 t betonimursketta varastoituna Tampereella.  Betonimursketta pystytään
tuottamaan tarpeen mukaan enemmän jätteen kiertonopeutta ja murskausmäärää lisäämällä.

Tervasaari (Valkeakoski) Rinnakkaispoltto 40

Vanajan voimalaitos, Elenia
Lämpö Oy, Hämeenlinna

Puu, maakaasu, turve,
kivihiili ja Mpö

Metsä Group, Metsä Tissue,
Mäntän Energia Oy /
Mänttä-Vilppula

80Puu, turve, kuitusavi

70

Hervannan hakelämpölaitos,
Tampereen Sähkölaitos Oy 10

Delekivi on purkutyömaiden betoni- ja tiilijätteestä raekokoon 0/90 mm valmistettavaa mursketta. Varastoituna
Tampereella tällä hetkellä noin 10 000 t

6854547,1 407127,6

6879467 376267,54

Biopolttoaineet (hake,
liete, turve yms.) 90

Kaipola (Jämsä) 90

UPM Kymmene Oyj

6820882,5 313473,59

6865956,2 403414,25

20

Suuntaa antavat
koordinaatit

ETRS-TM35FIN
Etäisyys ~

Tuotantolaitos Sivutuote Raaka-aine

Lupatarve

Syntymäärä
~ [ t / vuosi]

6823851,5 328541,36

Varastotilanne/varastointimahdollisuudet laitoksella
 (ja purku kuiva/kostea/haluttu vesipitoisuus) Arvio saatavuudesta 2017-2021 + muita tietoja

Naistenlahden voimalaitos,
Tampereen Sähkölaitos Oy

NSL1: maakaasu ja
polttoöljy,
NSL2: Turve, puu,
kaasu, öljy

10

Nokianvirran energia Oy 25 40

90

90

80

90

Hämeenkyrön Voima Oy,
Biovoimalaitos 45 60

Kuori, kuitulietteet,
hake, turve

Jämsänkoski

Biopolttoaineet, turve,
bio- ja kuituliete

20 6817837,7 332677,68Puupohjaiset
polttoaineet (Hake)

Hake, turve, kuitusavi,
bioliete

6842981,6 298215,69

35 6796053,1 340444,54

6762587 365003

* 11 / 2017 voimassa olevan
MARA- / MASA-asetuksen ja
ympäristölupakäytännön
mukaisesti. Asetus kuitenkin
uudistui 2018 alussa.

Liite 1 Sivu 2/2. Uusiomateriaaleja ja tuotantolaitoksia 100 km etäisyydellä Vt 12 AlHu -hankkelta



LIITE 2 (1 s.). Tietoja ja arvioita kartoitettujen uusiomateriaalien teknisistä ominaisuuksista

Pehmeät Kerros irto rakenne,
märkä max kuiva

Lentotuhka + + + - 5/2016 1700-1900 (1100-
1400)

0,002-2 mm /
hkSi

(28-36 / 49-
77)

(0,4-0,6 /
0,8) - (0,05-5) (10-8-10-6) 12,0

Pohjatuhka + 5/2016 1700-1900 1650-1750 0,02-16 /
Hk (39-53) 0,81  / 1,5 <0,1 1,3x10-3 > 0,65 10,5

Lentotuhka + - (1300-1500) (1100-
1400)

(0,002-0,1 mm
/ siltti)

(28-36 / 49-
77)

(0,4-0,6 /
0,8) (0,05-5) (10-8-10-6)

Pohjatuhka + (1250-1800) (1000-
1500)

(0,002-016
hiekka) (39-53) (0,9) (<0,2) (10-6-10-5)

Lentotuhka + - (1300-1500) (1100-
1400)

(0,002-0,1 mm
/ siltti)

(28-36 / 49-
77)

(0,4-0,6 /
0,8) (0,05-5) (10-8-10-6)

Pohjatuhka + (1250-1800) (1000-
1500)

(0,002-016
hiekka) (39-53) (0,9) (<0,2) (10-6-10-5)

Pohjakuona, jakava kerros + - - + - + 1810 0,6/0,8

Pohjakuona, suodatinkerros + - - + + - + 1690 0,6/1,0

Lentotuhka - (1300-1500) (1100-
1400)

(0,002-0,1 mm
/ siltti)

(28-36 / 49-
77)

(0,4-0,6 /
0,8) (0,05-5) (10-8-10-6)

Pohjatuhka + (1250-1800) (1000-
1500)

(0,002-016
hiekka) (39-53) (0,9) (<0,2) (10-6-10-5)

Lentotuhka - Käytetty
kaatopaikkarakentamisessa

(1300-1500) (1100-
1400)

(0,002-0,1 mm
/ siltti)

(28-36 / 49-
77)

(0,4-0,6 /
0,8) (0,05-5) (10-8-10-6)

Pohjatuhka + (1250-1800) (1000-
1500)

(0,002-016
hiekka) (39-53) (0,9) (<0,2) (10-6-10-5)

Lentotuhka + + + - Käytetty mm. tierakentamisessa
massiivirakenteena hyvin kokemuksin (1300-1500) (1100-

1400)
(0,002-0,1 mm

/ siltti)
(28-36 / 49-

77)
(0,4-0,6 /

0,8) (0,05-5) (10-8-10-6)

Pohjatuhka + (1250-1800) (1000-
1500)

(0,002-016
hiekka) (39-53) (0,9) (<0,2) (10-6-10-5)

Lentotuhka + + + - (1300-1500) (1100-
1400)

(0,002-0,1 mm
/ siltti)

(28-36 / 49-
77)

(0,4-0,6 /
0,8) + (0,05-5) (10-8-10-6)

Pohjatuhka + (1250-1800) (1000-
1500)

(0,002-016
hiekka) (39-53) (0,9) (<0,2) (10-6-10-5)

Lentotuhka ++ + ++ + ++ - - +++
Käytetty tie- ja katurakentamisessa sekä

sideaineena että  massiivirakenteena hyvin
kokemuksin

(1300-1500) (1100-
1400)

0,002-1 mm /
siHk

(28-36 / 49-
77)

(0,4-0,6 /
0,8) ++ (0,05-5) (10-8-10-6) ++

Pohjatuhka + (1250-1800) (1000-
1500)

(0,002-016
hiekka) (39-53) (0,9) (<0,2) (10-6-10-5)

Lentotuhka ++ + ++ ++ ++ - - +++ Käytetty mm. kenttä-, valli- ja
pengerrakentamisessa hyvin kokemuksin 12/2017 1500-1600 1250-1350 0,002-0,2 mm

/ hkSi
(28-36 / 49-

77)
(0,4-0,6 /

0,8) ++
(0,05-5) (10-8-10-6) > 0,9 12,7 7,3 ++

Pohjatuhka + + 12/2017 1800-2000 0,02-63 /
hkSr (39-53) (0,9) (<0,2) (10-6-10-5)

Kokonaiset renkaat ++ Irtotilavuuspaino 1,3 kN/m3, Mitoitustilavuuspaino 2,0..4,0 kN/m3 (10..40 kPa kuorma)

Rengasleike (RR1) ++ Irtotilavuuspaino 3,7 kN/m3, Mitoitustilavuuspaino 5,0..6,0 kN/m3 (10..40 kPa kuorma) 20…40 0,14..0,23 - (10-1-10-3)

Delete Finland Oy Delekivi® 0/90 mm +

Rudus Oy, Tampereen
seutu

Betonimurske,
Betoroc BEM II
0/45 mm ja 0/90 mm *

+++ +++
Käytetty maarakentamisessa mm. teiden,

katujen ja kenttärakenteiden kantavassa ja
jakavassa kerroksessa ssekä täytöissä

1900-2000 0-45 1,5 ++ <0,2 10-5

* Betonimurkseen teknisiin ominaisuuksiin vaikuttavat raaka-aineen ominaisuudet. Rakentamisessa käytettävän betonimurskeen laatu tulee selvittää.

Naistenlahden
voimalaitos,
Tampereen Sähkölaitos
Oy

Hervannan
hakelämpölaitos,
Tampereen Sähkölaitos
Oy

Tervasaari (Valkeakoski)

Jämsänkoski

Kaipola (Jämsä)

Metsä Group, Metsä
Tissue, Mäntän Energia
Oy / Mänttä-Vilppula

Nokianvirran energia Oy

++ Melko hyvä
+++ Hyvä

+ Kohtalainen

Hämeenkyrön Voima Oy,
Biovoimalaitos

Vanajan voimalaitos,
Hämeenlinna

UPM Kymmene Oyj

Tammervoima Oy,
Tarastenjärven
jätteenpolttolaitos

Kuusakoski Recycling Oy

Jäätymis-
sulamis-
kestävyys

Veden-
läpäisevyys

[m/s]
pH

Tyhjä ruutu = ei tiedossa/ei arvioitavissa

Tutkittu
erä,

ajankohta

Suodatin-
kerros

Kokemukset mahdollisista käytännön
toteutuksista maarakentamisessa

Mahdollisia sovellutuksia tekniseltä kannalta (tietyin edellytyksin),
arvioitu "arvostelu/luokittelu" suuntaa antavasti keskinäisesti

vertaillen

Penger-
/ täyttö

Stabiloinnin
sideaine

Käyttö
vedellä
kyllästet

yissä
olosuhtei

ssa

Vt12 Alasjärvi-Huutijärvi. Suuntaa antavia alustavia lähtötietoja uusiomateriaalien ominaisuuksista ja arvioita käyttömahdollisuuksista. Taulukko tarkoitettu vain kyseisen hankkeen suunnittelukäyttöön! 31.1.2018!
(Huom! Materiaalien ominaisuudet, etenkin tuhkilla, saattavat vaihdella tuotantoajankohdan mukaan tai mahdollisten prosessimuutosten vuoksi ! Ominaisuudet on joka tapauksessa suositeltavaa tai välttämätöntä tarkistaa rakentamisessa käytettäviä näyte-eriä tutkimalla
!)

Tuotantolaitos Sivutuote
Massiivi-
rakenne

Tiheys
[kg/m³]Kevennys-

materiaali
Routa-
eriste Rakeisuus

Kitka-
kulma

(lujittumaton/
lujittunut)

Lämmön-
johtavuus

[W/mK] (sula/
jäätynyt)

Itselujit-
tumis-

ominaisuus

Arvio
jauhatuksen

vaikutuksesta
materiaalin

sideainekäyttö-
ominaisuuksiin

Teknisiä ominaisuuksia, täydennetään, mikäli olemassa olevia tutkittuja tietoja vielä löytyy/saadaan kerättyä
(suluissa olevat arvot/ominaisuudet ovat tuhkakäsikirjasta poimittuja suuntaa antavia viitteitä ja karkeasti arvioiden tyypillisiä tuhkille)

Akt.
kalkki

Kapillaarinen
nousukorkeus

[m]

Segregaatiop
otentiaali
[mm²/Kh]



LIITE 3 Esimerkkejä uusiomateriaalien rakentamiskäytön edellyttämistä tutkimuksista

Stabilointi

Pehmeät maa-ainekset (savi, siltti, lieju,
turve, ruoppausmassat)

Routaeristävä, keventävä, kuivattava tai
muutoin luonnonmateriaaleja säästävä
massiivirakenne uusiomateriaaleista

Betonimurske / hankkeella purettavat sillat
ja jäteasemilla varastoitu murske

Työ-
/sekoitusmenetelmä

- Massastabilointi
- Aumastabilointi
- Seulamurskainkauha
- Pilaristabilointi

Monia työ- ja käyttötapoja Murskaus mobiilimurskauslaitteiston avulla

Sovellutus

Esim.
- Pohjamaan stabilointi
  (esim. massanvaihdon sijaan)
- Allas-/täyttömassojen stabilointi
- Meluvallit
- Penkereet ja luiskat

Esim.
- Tie-, katu-, KLV- tai kenttärakenteessa
eristävä ja-/tai keventävä rakennekerros
- Suodatinkerros
- Meluvallit
- Penkereet ja luiskat

- Tie-, katu-, KLV- tai kenttärakenteessa
kantava rakennekerros

Maasto:
Pohjatutkimukset yms.

Kairaukset, mm.
- maakerrosten rajat ja ominaisuudet
    • lujuusominaisuudet (yleensä siipikaira)
    • näytteenotto
    • pohjavesimittaukset

Kairaukset, mm.
- tarvittaessa maakerrosten rajat ja
ominaisuudet
    • lujuusominaisuudet (yleensä siipikaira)
    • näytteenotto
    • pohjavesimittaukset

Käyttökohteen rakenteen mitoitus
    • materiaalimoduuli
    • pintakerroksen kantavuus ylempien
kerrosten mitoitusta varten

Laboratorio:
Maa-ainesten ja
uusiomateriaalien
indeksiominaisuudet

- geotekniset perusominaisuudet, mm.
    • vesipitoisuus
    • humuspitoisuus
    • rakeisuus
    • tiheys
    • hienousluku (tarvittaessa)

- kemialliset ominaisuudet, tarvittaessa
harkinnan mukaan mm.:
pH, sulfidipitoisuus, kloridi

- geotekniset perusominaisuudet, mm.
    • vesipitoisuus
    • humuspitoisuus
    • rakeisuus
    • pH

- Proctor-koe
    • optimivesipitoisuus
    • maksimikuivairtotiheys

- geotekniset perusominaisuudet, mm.
    • rakeisuus

- Proctor-koe
    • optimivesipitoisuus
    • maksimikuivairtotiheys

Laboratorio:
Stabiloituvuus-
tutkimukset / muut
tarkentavat
tutkimukset

- sideaineseosvaihtoehtojen selvittäminen
    • optimisideaineseoksen määrittäminen
- sideainemäärän vaikutus lujittumiseen
    • saavutettava puristuslujuus
    • aikalujittuminen
    • lujittumisajan kokoonpuristuma
      (esikuormitettaessa)
- materiaalien laatuvaihtelujen vaikutus
  (esim. vesipitoisuuden vaihtelu)
- olosuhdetekijöiden vaikutus
  (esim. lämpötila)
- vaatimukset työn toteutukselle
- tarvittaessa ympäristötutkimukset

Tarvittavilta osin esim.
- seosaineilla optimiseossuhteet
   • mahdollisesti tarvittavan sideaineen (ja
sen määrän) selvittäminen
   •tiivistymisominaisuudet
   • saavutettava puristuslujuus
   • aikalujittuminen
   • routivuus (segregaatiopotentiaali)
   • jäätymis-sulamiskestävyys
   • vedenläpäisevyys
   • lämmönjohtavuus
   • kapillaarinen nousukorkeus
- materiaalien laatuvaihtelujen vaikutus
  (esim. vesipitoisuuden vaihtelu)
- vaatimukset työn toteutukselle
- tarvittaessa ympäristötutkimukset

- Betonimurskeen luokitus
    • käytettävän raaka-aineen laatu
    • murskaustyön laadunvalvonta

Esimerkkejä uusiomateriaalien rakentamiskäytön edellyttämistä tutkimuksista
Huom! Kaikki eivät välttämättä ole pakollisia kohteesta, käyttötarkoituksesta tai jo olemassa olevista tiedoista (esim. materiaalituottajilta saatavat tiedot)

riippuen.

Käyttötapa/
käsiteltävä aines

Massiivirakenne



Liite 4. Uusiomateriaalituottajien yhteystietoja
Tuotantolaitos Laitoksen/toiminnan osoite Yhteyshenkilö Puhelin Sähköposti www-sivut / tai muu lähde

Hervannan hakelämpölaitos,
Tampereen sähkölaitos

Voimankatu 17
33100 Tampere

Timo Heinonen
(Kehityspäällikkö) 040 801 6805 timo.heinonen@sahkolaitos.fi www.sahkolaitos.fi

Hervannan hakelämpölaitos,
Tampereen sähkölaitos

Voimankatu 17
33100 Tampere

Timo Heinonen
(Kehityspäällikkö) 040 801 6805 timo.heinonen@sahkolaitos.fi www.sahkolaitos.fi

Nokianvirran Energia Oy Kerhokatu 10,
37100 Nokia

Juha Välimäki
(Voimalaitospäällikkö) 044 750 3532 juha.valimaki@nve.fi www.nve.fi

Tammervoima Oy,
Tarastejärven
jätteenpolttolaitos

Hyötyvoimankatu,
33680 Tampere

Riina Rantsi
(Suomen Erityisjäte) 040 725 8999 riina.rants@erityisjate.fi www.erityisjate.fi

Hämeenkyrön Voima Oy Tehtaantie 26,
39200 Kyröskoski

Jarmo Tervo
(Toimitusjohtaja) 050 3133 308 jarmo.tervo@pvo.fi www.pohjolanvoima.fi

Vanajan Voimalaitos (Elenia),
Hämeenlinna

Voimatie 32,
13110 Hämeenlinna

Eki Muranen
(Voimalaitospäällikkö) 040 709 0431 eki.muranen@elenia.fi www.elenia.fi

UPM, Jämsänkoski Tiilikantie 17,
42300 Jämsänkoski

UPM, Kaipola (Jämsä) Tehtaankatu 1,
42220 Kaipola

UPM, Tervasaari (Valkeakoski) Tehtaankatu 7,
37600 Valkeakoski

Metsä Group, Metsä Tissue,
Mäntän Energia Oy /
Mänttä-Vilppula

Tehtaankatu 20,
35800 Mänttä Sami Maaniemi www.metsagroup.com

Kuusakoski Recycling Oy - Thomas Söderström +358207817449 thomas.soderstrom@kuusakoski.fi www.kuusakoski.com

Delete Finland Oy
Joentaustankatu 21,
33330 Tampere

Tommi Järvinen
(Aluepäällikkö, Pirkanmaa) 040 522 2750 tommi.jarvinen@delete.fi www.delete.fi

Rudus Oy
Jani Pieksemä
(Kierrätysliiketoimintajohtaja,
Hki)

0400 829 905 jani.pieksema@rudus.fi www.rudus.fi

Pekka Rantala v. 020 415 111 pekka.rantala@upm.com www.upm.com



LIITE 5. ESIMERKKILASKELMA ERITASOLIITTYMÄN RAMPIN 

PÄÄLLYSRAKENTEEN RAKENTAMISKUSTANNUKSISTA  

Tässä liitteessä on esitetty esimerkkilaskelma Lamminrahkan eritasoliittymän (E3) rampin (R1) 

päällysrakenteen rakentamiskustannuksista perinteisellä rakenneratkaisulla (kuva 1) ja 

betonimursketta hyödyntävällä rakenneratkaisulla (kuva 2). 

Laskennassa ei ole arvioitu tarkasteltavan rampin rakenteen pengerrakentamista, jossa on mahdollista 

hyödyntää uusiomateriaaleja. Uusiomateriaalien hyödyntäminen pengerrakentamisessa voi tuoda 

hankkeelle kustannussäästöjä, mikäli hankkeella ei ole saatavilla pengerrakentamiseen soveltuvaa 

maa-ainesta.  

 

 



Vaatimukset

Kohde Kantavuus päällysten päältä 420 MPa

Kantavuus kantavankerroksen päältä 160 MPa
Laskija

Suurin sallittu routanousu 70 mm
Pvm

Lisätietoja
Vii

Kerros Paksuus
Odemark
lisäehto

Materiaalin E-
moduuli

Kantavuus
kerroksen
päältä

Materiaalin
eristyskerroin

Materiaalin
tilavuuspaino Paino

Materiaalikustann
us €/tiemetri

[mm] [Mpa] [MPa] Mpa [kN/m3 ] [€/m2, €/m3]
AB 16 40 2500 485 1 25 1 6,96 31,32
AB 22 60 2500 1 25 1,5 8,6 38,7
AB 32 70 2500 1 25 1,75 9,58 43,11

250 280 200 Routivuus % 0,9 20 5 16,7 29
700 200 137 0,9 20 14 15,18 88

YHTEISPAKSUUS 1120 mm KANTAVUUS 485 MPa ROUTANOUSU 69 mm PAINO 23 kPa KUSTANNUS 230 €
kPa €/m3 €/tiemetri

Maalaji Pengertäytön γ 19 Pengertäyttö 10

Alusrakenneluokka uH Leikatun maan γ 16 Luiskatäyttö 5
Moduuli 20 MPa           Kustannus yhteensä 230

Routaturpoama 12 % Pengertäyttö 0,0
Mitoitusroudansyvyys 1,6 m Leikattu maa -18

Paino yhteensä 5,3
Pengerkorkeus 0 m

Pohjaveden syvyys 1 m

Tien leveys 6,5 m
Päällysteen leveys 4,5 m

Tien luiskaltevuus 1: 3

1,5

Moreeni

Rakennekerrosten
luiskakaltevuus 1:

Sidotut

Sitomattomat

Vt 12 AlHu, E1R3

Kantava KaM 0/56
Jakava KaM 0/90

Ilari Harju

8.2.2018
E1R3 Ramppi
10,0 AB; V2 - 1600 (420/160 Mpa)

Kantavakerros
rajoitettu

-1,5

-0,5

0,5
-10 -5 0 5 10

0
100
200
300
400
500
600

Sidottu kerrosKantava KaM 0/56Jakava KaM 0/90

Kantavuus

Täyttää



Vaatimukset

Kohde Kantavuus päällysten päältä 420 MPa

Kantavuus kantavankerroksen päältä 160 MPa
Laskija

Suurin sallittu routanousu 70 mm
Pvm

Lisätietoja
Vii

Kerros Paksuus
Odemark
lisäehto

Materiaalin E-
moduuli

Kantavuus
kerroksen
päältä

Materiaalin
eristyskerroin

Materiaalin
tilavuuspaino Paino

Materiaalikustann
us €/tiemetri

[mm] [Mpa] [MPa] Mpa [kN/m3 ] [€/m2, €/m3]
AB 16 40 2500 565 1 25 1 6,96 31,32
AB 22 60 2500 1 25 1,5 8,6 38,7
AB 32 70 2500 1 25 1,75 9,58 43,11

250 280 252 Routivuus % 0,9 22 5,5 16,7 29
700 500 220 0,9 19 13,3 13,61 79

YHTEISPAKSUUS 1120 mm KANTAVUUS 565 MPa ROUTANOUSU 69 mm PAINO 23 kPa KUSTANNUS 221 €
kPa €/m3 €/tiemetri

Maalaji Pengertäytön γ 19 Pengertäyttö 10

Alusrakenneluokka uH Leikatun maan γ 16 Luiskatäyttö 5
Moduuli 20 MPa           Kustannus yhteensä 221

Routaturpoama 12 % Pengertäyttö 0,0
Mitoitusroudansyvyys 1,6 m Leikattu maa -18

Paino yhteensä 5,1
Pengerkorkeus 0 m

Pohjaveden syvyys m

Tien leveys 6,5 m
Päällysteen leveys 4,5 m

Tien luiskaltevuus 1: 3

1,5

Moreeni

Rakennekerrosten
luiskakaltevuus 1:

Sidotut

Sitomattomat

Vt 12 AlHu, E1R3

Kantava KaM 0/56
Jakava BeM 0/50

Ilari Harju

8.2.2018
E1R3 Ramppi, Betonimurskerakenne
10,0 AB; V2 - 1600 (420/160 Mpa)

Kantavakerros
rajoitettu

-1,5

-0,5

0,5
-10 -5 0 5 10

0
100
200
300
400
500
600

Sidottu kerrosKantava KaM 0/56Jakava BeM 0/50

Kantavuus

Täyttää


