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Tiivistelmä 

Kaupunkien laajetessa ja neitseellisten luonnonvarojen huvetessa on lineaarinen talous 
saavuttamassa tiensä päätä ja väistymässä kiertotalouden syrjäyttämänä. Tämän muu-
toksen mahdollistamiseksi on yhteiskunnissa alettu tehdä selvityksiä perinteisten mene-
telmien muuttamiseksi nykyaikaisempiin. Yhtenä teemana on noussut esiin uusiomateri-
aalien käytön lisääminen ja neitseellisten materiaalien korvaaminen uusiomateriaaleilla. 
 
Uusiomateriaalien käyttöä pyritään edistämään löytämällä niille uusia käyttökohteita 
sekä tuotteistamalla niitä. Tässä työssä käytettiin kivituhkaa ja valimohiekkaa, sekä Eco-
lan Infra 80 -sideainetta, joka on jo tuotteistettu uusiomateriaalia sisältävä tuote. Tämän 
työn tavoitteena oli selvittää näiden uusiomateriaalien soveltuvuutta meluseinän raken-
tamiseen, ja etsiä tietoa menetelmien ja materiaalien tuotteistamiseksi.    
 
Tässä työssä syvennyttiin ns. rammed earth -tekniikkaan, joka suomennettiin tässä työssä 
sullotuksi maaksi, ja tutkittiin sen soveltumista meluseinän rakentamiseen. Työssä otet-
tiin tarkastelukohdaksi ympäristökuormituksen vaikutus rakenteeseen Suomen talviolo-
suhteissa. Vaikutusten selvittämiseksi altistettiin tekniikalla valmistettuja koekappaleita 
laboratoriokokeille, joissa tutkittiin jäätymis-sulamissyklien ja tiesuolan vaikutusta ra-
kenteen lujuuteen ja rapautumiseen. Tutkimuksissa havaittiin, että jäätymis-sulamissyk-
lien vaikutus on merkittävä tilanteessa, joissa vesi pääsee kerrostumaan rakenteen pin-
nalle. Tätä seuraa rakenteen erittäin suuri rapautuminen, joka voimistuu, kun jäätymis-
sulamisrasitukseen yhdistetään suolarasitus. Tilanteessa, jossa rakenne ei ole kosketuk-
sissa jäätyvän veden kanssa ei jäätymis-sulamissyklien havaittu vaikuttavan negatiivisesti 
puristuslujuuteen. 
 
Työssä pohdittiin tekniikan tuomista laajempaan käyttöön tuotteistamisella, ja todettiin 
tuotteistamisprosessiin vaadittavan vielä paljon tutkimuksia ja selvityksiä. Työn tulokset 
kuitenkin osoittavat, että meluseinän rakentaminen on mahdollista oikeanlaisella toteu-
tuksella, jossa huomioidaan pintasuojauksen ja riittävän tilan tarve.  Tässä työssä saavu-
tettiin kahdella eri runkoaineen seoksella parhaimmillaan 9,8 ja 6,7 MPa:n puristuslu-
juuksia, ja jatkokehityksessä suositellaan käytettävän näitä seoksia. Tuotteistamiselle yksi 
suurimpia haasteita on tasalaatuisuuden saavuttaminen vakioidulla valmistusmenetel-
mällä. Tässä työssä valmistettujen koekappaleiden puristuslujuuksien välillä oli suurta 
vaihtelua, mikä ei ole hyväksyttävää kaupalliseen tarkoitukseen valmistetuilta tuotteilta.  
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Abstract 
As cities grow bigger and the amount of nature’s raw materials grow smaller, the linear 
economy is reaching its end and circular economy is starting to take its place. To ensure 
this change coming through, societies have started to do research on how to change their 
traditional methods to ones fit for modern times. On theme that has arisen is the use of 
secondary materials and replacing traditional materials with secondary materials. 
 
The use of secondary materials is made easier by finding new applications for them and 
by productization of secondary materials. In this thesis, quarry fines and waste foundry 
sand are used with Ecolan Infra 80 -binder, which is a productized product containing 
secondary materials. The goal in this thesis is to study the applicability of these secondary 
materials in construction of a noise barrier wall.  
 
Rammed earth technique and its suitability for construction of noise barrier wall was 
studied. The focus of this thesis was to find the effect of environmental load on the struc-
ture during Finnish winter. To discover this, a number of samples were subjected to freeze 
and thaw cycles in laboratory conditions. The goal was to understand the effect of freeze 
and thaw cycles, with and without the presence de-icing salts, on compressive strength 
and on the amount of deterioration. It was discovered that the effect of freeze and thaw 
cycles is remarkable in situations where water pools on the surface of the structure. This 
is followed by intense deterioration, which is multiplied when freeze and thaw cycles are 
combined with the presence of de-icing salts. When there is no contact between freezing 
water and the surface of the structure, there was no negative impact on compressive 
strength. 
 
The technique can be introduced to wider use by productization, and it was concluded 
that the process of productization still requires further research. However, the results of 
this thesis show that it is possible to build a noise barrier wall as long as proper care is 
taken to protect the surface of the structure and ensure there is adequate amount of space 
for the wall. The maximum compressive strengths reached with two different mixes of 
aggregate are 9,8 and 6,7 MPa, and it is recommended to use these mixes in further re-
search and development. One of the biggest challenges for productization is reaching con-
sistent products with a standardized production method. The samples in this thesis varied 
greatly in their compressive strength, which is undesirable for product meant for com-
mercial sale. 
 Keywords secondary materials, quarry fines, waste foundry sand, infra construction, 

noise barriers 
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1 Johdanto 
Kestävä kehitys ja kaupungistuminen ovat olleet jo pitkään tutkimuksia ohjaavia ilmiöitä. Tarve uudisrakentamiselle kasvaa väestön muuttaessa kaupunkeihin, mikä kasvattaa raken-nusmateriaalien kysyntää, kun kaupunkeja laajennetaan ja tiivistetään vastaamaan kasvavaa asukasmäärää. Samalla vähenevät resurssit luovat tarvetta keksiä korvaavia materiaaleja yleisesti käytettyjen tilalle. Tämän kehityksen seurauksena kiertotalous on syrjäyttämässä perinteisen lineaarisen talouden, joka on tehoton ja monin tavoin kykenemätön vastaamaan nyky-yhteiskunnan tarpeisiin.  Rakennusala on yksi suurimmista neitseellisten luonnonvarojen käyttäjistä maailmalla ja li-säksi sen kasvihuonekaasupäästöt ovat merkittävät. Sekä resurssipulaan että ekologisuuteen on haettu ratkaisua uusiomateriaaleista. Uusiomateriaalit eli UUMA-materiaalit ovat muun muassa teollisuuden sivutuotteina ja jätteinä syntyviä materiaaleja, joita hyödyntämällä voi-daan vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja alentaa rakentamisen ympäristövai-kutuksia. (Forsman et al. 2020).  Tässä työssä tutkitaan rammed earth -tekniikan eli ns. sullottu maa -tekniikan ja kolmen uusiomateriaalin soveltumista infrarakentamiseen. Sullottu maa on Suomessakin satunnai-sesti käytetty rakennustekniikka, mutta sille ei ole vakiintunut suomeksi nimeä. Yleisesti suomeksi on puhuttu massiivisavirakentamisesta, joka tunnetaan englanniksi nimellä ram-med earth ja ruotsiksi stampad lera. Tässä työssä ei käytetä savea, joten kyseiseen raken-nustekniikkaan viitataan nimellä sullottu maa.   Tässä diplomityössä selvitetään sullotun maan kestävyyttä Suomen ilmastossa. Merkittävää on, että Suomessa lämpötila laskee säännöllisesti pakkasen puolelle ja ilman suojausta ra-kenteet altistuvat säännöllisesti sateelle, tuulelle ja jäätymis-sulamissykleille. Lisäksi ne al-tistuvat suolarasitukselle teiden läheisyydessä, ja kesän aikana kuivumiselle. Tässä työssä syvennytään jäätymis-sulamissyklien ja suolarasituksen vaikutusten selvittämiseen.  Tämä diplomityö suoritetaan osana Minerecy-tutkimushanketta (Uusiomateriaalit kestä-vässä ja laadukkaassa infrarakentamisessa), jonka rahoittajana ovat Business Finland ja Aalto yliopisto. Työn tavoitteena on selvittää valittujen uusiomateriaalien soveltuvuutta runko- ja sideaineiksi muurirakenteeseen, jota voidaan käyttää esimerkiksi meluseinänä. Työssä selvitettiin, miten jäätymis-sulamisrasitus vaikuttaa hydraulisesti sitoutuvan muuri-rakenteen lujuuteen, ja tutkittiin kestääkö rakenne suola- ja pakkasrasitusta. Työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksella ja laboratoriokokeilla. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli pereh-tyä sullotun maan valmistusmenetelmiin ja selvittää, miten valmistuksen aikana tehdyt va-linnat vaikuttavat lopputulokseen. Lukemalla alan kirjallisuutta ja tutkimusartikkeleita sel-vitettiin, mitkä ovat sullotun maan keskeiset rakennukseen ja käyttöön vaikuttavat ominai-suudet, ja miten materiaali vertautuu muihin rakennusmateriaaleihin ja -tekniikoihin. Kirjal-lisuuskatsauksen perusteella suunniteltiin laboratoriotutkimukset. Laboratoriotutkimusten tavoitteena oli selvittää, kuinka lujaa sullottu maa on, ja miten jäätymis-sulamissyklit vai-kuttavat sen puristuslujuuteen, joka on keskeinen ominaisuus monille rakenteille. Koska en-sisijaisesti sullottua maata on ajateltu sovellettavaksi meluseinärakenteeseen, eli ympäris-töön, jossa se altistuu tiesuolalle, tutkittiin myös suola-altistuksen vaikutus rakenteeseen. Laboratoriossa selvitettiin, miten rakenne käyttäytyy, kun sitä rasitetaan jäätymis-sulamis-syklien yhteydessä suolaliuoksella.   
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VTT on vuonna 2015 tehnyt tutkimuksen, jossa selvitettiin rammed earth -tekniikan sovel-tuvuutta uusiomateriaaleista valmistetun meluseinän valmistamiseen (Vehmas ja Kronlöf. 2015). Kyseisen tutkimuksen pohjalta päätettiin tutkia meluseinän soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin. Pohjoisessa sijaitsevan Suomen kylmä ilmasto aiheuttaa ylimääräistä kuormi-tusta rakenteille routimisen sekä teiden sulana pitämisessä käytetyn suolan takia. Tämän ta-kia työssä valittiin tutkittavaksi pakkas- ja suolarasituksen vaikutus rakenteeseen. Työssä valittiin VTT:n tutkimuksesta poiketen valimohiekka ja kivituhka runkoaineiksi ja Ecolan infra 80 sideaineeksi, tavoitteena tutkia näiden materiaalien sopivuutta muurirakenteeseen.   Aluksi työssä käydään läpi kirjallisuuskatsauksen havainnot, ja esitellään sullotun maan ja käytettävien uusiomateriaalien ominaisuuksia. Lisäksi käydään läpi ensisijaisen sovellus-kohteen, eli meluseinän, vaatimukset. Tämän jälkeen esitellään tehdyt laboratoriokokeet ja näiden tulokset. Tulosten perusteella esitetään sullotun maan soveltuvuus meluseinäksi ja pohditaan, miten menetelmän tuotteistaminen vaatii ja miten se vertautuu jo olemassa ole-viin materiaaleihin ja tekniikoihin.   
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2 Rammed earth eli sullottu maa 
Tässä luvussa käydään läpi sullotun maan historiaa ja käyttöä maailmassa. Lisäksi esitellään rakennustekniikan vaiheet ja käydään läpi sullotusta maasta rakennettujen seinin ominai-suuksia vastaaviin betonista tai muista materiaaleista rakennettuihin seiniin verrattuna. Lu-vussa käydään läpi sullotun maan lujuuteen ja kestävyyteen vaikuttavia tekijöitä sekä sullo-tun maan potentiaali kestävänä materiaalina.  Kirjallisuuskatsauksen perusteella sullottu maa soveltuu oikein toteutettuna käytettäväksi myös kosteissa ja kylmissä ilmastoissa. Sen tuotteistamista varten on kuitenkin saavutettava syvällinen ymmärrys rakenteen ominaisuuksista. Esimerkiksi laskentaa ja mallintamista var-ten on pystyttävä selvittämään materiaalin tarkat ominaisuudet. 
2.1 Historia ja käyttö maailmalla 
Maa-aines on yksi vanhimpia rakennusmateriaaleja, ja sen käyttö on yhä erittäin yleistä läm-pimissä ja kuivissa ilmastoissa, erityisesti kehittyvissä maissa. Vanhimmat sullotusta maasta rakennetut talot tunnetaan jo ajalta 5000 eaa., mutta materiaalien ja rakennustekniikoiden kehittymisen myötä sen käyttö on jäänyt vähemmälle. (Minke. 2006).  Suomessa puhuttaessa rammed earth -tekniikasta käytetään yleensä termiä massiivisavira-kentaminen, mutta virallista vakiintunutta termiä tekniikalle ei ole. Ruotsiksi tekniikan nimi on stampad lera ja saksasi Stampflehm, mitkä suoraan suomeksi käännettyinä tarkoittavat tallottua tai poljettua savea. Perinteisesti sullotun maan pääraaka-aines onkin ollut savi, joka on juntattu tiiviiksi muotin sisällä ja annettu sen jälkeen kuivua. Lopputuloksena on ollut yhtenäinen seinärakenne. Saven joukkoon on lisäksi voitu sekoittaa olkia tai kanervia side-aineeksi. Suomeen savirakentaminen saapui 1700-luvulla, ja vanhimmat Suomessa säilyneet savirakennukset ovat tältä ajalta. Esimerkiksi kuvan 1 talo on rakennettu 1800-luvun alussa. (Ranki. 2007).   

 Kuva 1. Ruotsinpyhtäälle 1800-luvulla rakennettu talo. Lähde: Ranki. 2007.  
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Sullottua maata on siis käytetty ympäri Eurooppaa. Maurien tulo Espanjaan johti sullotun maan yleistymiseen siellä, ja espanjalaiset veivät tekniikan myös myöhemmin Amerikkaan. Latinalaisen Amerikan maissa on käytetty sullottua maata myös jo ennen eurooppalaisten tuloa. Brasiliassa, Perussa ja Chilessä käytetään yhä paikoin tapiaa, eli tekniikkaa, jossa kosteaa maata sullotaan puiseen muottiin. 1300-luvulla rakennettu Alhambran palatsi Es-panjan Granadassa (kuva 2) on osoitus sullotun maan pitkäikäisyydestä. (Easton. 2007). 

Kuva 2. Alhambran palatsi Espanjassa. Lähde: https://academytravel.com.au/blog/the-al-hambra-of-granada/.  Myös Aasiasta löytyy merkkejä sullotun maan käytöstä jo kauan sitten. Esimerkiksi Kiinassa on pitkä historia tekniikan käytössä. Tiibetissä sijaitsevat temppelit osoittavat, että kuiva ja lämmin ilmasto ei ole edellytys sullotun maan pitkäikäisyydelle. Kiinassa käytetään yhä sul-lottua maata rakentamiseen (kuva 3), ja tekniikan käyttö on ollut jatkuvaa jo tuhansien vuo-sien ajan. Myös Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä on yhä vuosituhansia jatkunut perinne maa-aineksen käytössä rakentamisessa. (Easton. 2007).   
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 Kuva 3. Hong Kongin yliopiston Kaakkois-Kiinan Shenzheniin rakentama talo palkittiin vuoden rakennuksena.  Lähde: https://www.globalconstructionreview.com/news/hong-kong-universitys-rammed-earth-house-named-wor/  Sullotusta maasta rakennettuja rakennuksia löytyy siis ympäri maailmaa. Siitä on rakennettu hyvinkin suuria rakennuksia, jotka ovat seisseet pystyssä vuosisatoja. Kun ympäristötietoi-suus on alkanut viime vuosina kasvaa, on kiinnostus sullottuun maahan herännyt uudestaan länsimaissa. Sullotusta maasta on haettu vaihtoehtoa betonille, mutta sen lujuus ei yletä be-tonin tasolle. Sullotun maan lujuusominaisuuksia on yritetty parantaa lisäämällä seokseen sideaineita, joista sementti ja erilaiset tuhkat ovat olleet tyypillisimmät. Sideaineella vahvis-tettua sullottua maata kutsutaan stabiloiduksi sullotuksi maaksi (stabilized rammed earth).   Muottien kehittyminen sekä koneelliset ja paineilmalla toimivat vasarat ovat vähentäneet sullotun maan rakentamisessa tarvittavaa työmäärää, mikä helpottaa tekniikan käyttöä myös kehittyneissä maissa, joissa betonin ja tiilien käyttö on hyvin tehokasta. Mekanisoitu sullottu maa voi olla siis varteenotettava vaihtoehto perinteiselle tiilirakentamiselle erityisesti maissa, joissa ei vaadita korkealaatuista lämmöneristystä. (Minke. 2006).   Yksi suurimpia haasteita sullotun maan tuomiseksi yleisempään käyttöön on sen standardi-soimattomuus. Esimerkiksi betoni- ja puurakentamiseen on Euroopassa tarkat säädökset, joita noudattamalla varmistetaan rakenteen laatu ja kestävyys. Sullotulle maalle ei täällä ole samanlaisia standardeja ja ohjenuoria, joten sen käyttö ei ole yhtä suoraviivaista. Vieraan tekniikan käyttämiseen liittyy riskejä, joita ymmärrettävästi halutaan välttää käyttämällä vanhoja, tuttuja ja hyväksi koettuja tekniikoita. Sullotun maan ominaisuudet rakentamisen aikana eroaa betonista, joten seinän laatua tulee osata arvioida sullotun maan kriteereillä, ei betonin. Betonin kanssa työskentelyyn tottuneelle lopputulos voi näyttää väärältä, jos näiden kahden tekniikan välisiä eroja ei kunnolla ymmärretä. (Krayenhoff. 2015). 
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2.2 Valmistusvaiheet 
Sullotun maan valmistaminen perustuu tekniikkaan, jossa maa-ainesta puristetaan kasaan kerroksittain. Kuiva maa-aines sekoitetaan huolellisesti, jonka jälkeen seokseen lisätään vesi ja tämän jälkeen märkä maa-aines laitetaan muottiin, jossa sen päälle pudotetaan painoa niin kauan, että saavutetaan tiivis kerros. Tämän jälkeen lisätään uusi kerros märkää maa-ainesta, joka tiivistetään samalla tavalla, ja tätä jatketaan, kunnes rakenne saavuttaa halutun korkeu-den. Tiivistysprosessin aikana maan tiheys kasvaa, kun tiivistysenergia pakottaa maapartik-kelit lähemmäs toisiaan pienentäen huokostilavuutta. (Keable ja Keable. 2011). Kuvassa 4 on esitetty tiivistäminen muotin sisälle.  

 Kuva 4. Maa tiivistetään muotin sisällä seinärakenteeksi. Lähde: Building with Earth. (Minke. 2006).  Rakenteen kasassa pitävä voima perustuu sen osittain vedellä kyllästyneeseen rakenteeseen. Tiivistyksessä käytetään kosteaa materiaalia, ja sen kuivuessa osa vedestä haihtuu pois jät-täen tyhjiä huokosia rakenteeseen. Näissä huokosissa vallitsee alipaine, jonka imu auttaa pitämään rakenteen kasassa. Usein on tarpeellista käyttää myös sideainetta, ja tässä tapauk-sessa puhutaan stabiloidusta sullotusta maasta. Sideaine reagoi veden kanssa, mistä seuraava hydraulinen sitoutuminen auttaa pitämään rakenteen kasassa.  Keable, J ja Keable, R. (2011) ovat esittäneet tiheyden olevan merkittävä indikaattori saa-vutettavalle lujuudelle ja kestävyydelle. Heidän mukaansa sullottu maa tulee valmistaa kuiva-aineen optimivesipitoisuudella, eli vesipitoisuudella, jossa saavutetaan maksimi-kuivairtotiheys. Tällöin siis saadaan seinälle kaikista suurin tiheys, eli myös paras kestävyys. Sullotun maan puristuslujuuden suunnittelu on kuitenkin haastavaa, sillä se riippuu useasta tekijästä, jotka Narloch et al. (2020) mukaan ovat: tiivistysmenetelmä, tiheys, huokoisuus, runkoaineen raekokojakauma, runkoaineen mineraalirakenne, sideaineen määrä ja tyyppi, seoksen vesipitoisuus tiivistämisen ja käytön aikana, sekä rakennuselementtien altistumis-olosuhteet ja ikä.    
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Stabiloidun sullotun maan rakenneosat ovat runkoaine, sideaine ja vesi. Näiden ominaisuu-det ja määrät vaikuttavat saavutetun lopputuloksen laatuun merkittävästi. Runkoaineen rae-kokojakaumalla on oleellinen vaikutus valmiin seinän kestävyydessä. Walker et al. (2005) on esittänyt, että runkoaineen tulee koostua 45–80 % sorafraktiosta (yli 2 mm raekoko), jonka kanssa on 10–30 % silttifraktio ja 5–20 % savifraktio (alle 0,063 mm raekoko). Run-koaineen riittävän suurella sorafraktiolla varmistetaan riittävä puristuslujuus, kun taas hie-noaineksella on tärkeä rooli oikeanlaisen huokosrakenteen saavuttamisessa. Esimerkiksi kosteassa mannerilmastossa tehdyn kokeen perusteella tarvitaan vähintään 9 % pitoisuus se-menttiä ja 30 % sorafraktion sisältävä runkoaine riittävän kestävyyden saavuttamiseksi. (Narloch et al. 2020).  Runkoaineen raekokojakauma ei kuitenkaan yksin määrää saavutettua lujuutta. Oleellista on myös, mistä mineraaleista runkoaine koostuu. Montmorilloniitti on savissa esiintyvä mine-raali, jonka läsnäolo runkoaineessa alentaa puristuslujuutta. Se on hydrofiilinen mineraali, joka kasvattaa vesipitoisuutta verrattuna näytteisiin, joissa ei ole tätä mineraalia, ja vesipi-toisuuden nousu johtaa puristuslujuuden laskuun. Montmorilloniitti paisuu, kun kosteuspi-toisuus kasvaa, ja kosteuspitoisuuden pienentyessä se puolestaan kutistuu. Beidelliitti on toi-nen savissa esiintyvä mineraali, joka pienentää lujuutta. Illiitillä ei ole vaikutusta lujuuteen ja kaoliniitti puolestaan kasvattaa hieman lujuutta. (Narloch et al. 2020). Tässä työssä käy-tettävien runkoaineiden pääasiallinen mineraali on kvartsi, joka on erittäin luja mineraali. Kvartsipitoisten mineraalien käytön voidaan olettaa nostavan puristuslujuutta muihin mine-raaleihin verrattuna.   
2.3 Erot muihin vastaaviin tekniikoihin 
Sullottu maa ei suinkaan ole ainoa tapa käyttää maaperää rakennusmateriaalina. Vastaavia rakennustekniikoita, jotka perustuvat maan tiivistämiseen ovat muun muassa cob, adobe ja loam. Merkittävin ero sullotun maan (rammed earth) ja näiden välillä on se, että sullottu maa tehdään yhdeksi yhtenäiseksi seinärakenteeksi, kun taas monissa muissa tekniikoissa val-mistetaan harkkoja ja tiiliä, joista rakennetaan muuraamalla seinä. Vaihtoehtoisesti tiivis-tystä ei tehdä vasaralla, vaan kosteasta maasta muotoillaan pallo, joka heitetään kovalla voi-malla muottiin tai painetaan käsin seinään kiinni.  Sullotusta maasta syntyvä rakenne on yhtenäinen, kun taas esimerkiksi adobe on maa-ainek-sen ja veden sekoituksesta rakennettu tiili. Adobea ei kuumenneta tai polteta, vaan niiden annetaan kuivua auringossa. Adobe-tiilistä rakennetut seinät suojataan yleensä vielä kerrok-sella laastia tai vastaavaa materiaalia. Kuvassa 5 on adobesta rakennettu talo ilman pinta-suojausta. (Minke. 2006).   
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 Kuva 5. Adobesta rakennettu talo. Lähde https://greenbuildingele-ments.com/2016/07/28/the-abcs-of-green-building-materials-adobe/.  Wet loam on tekniikka, jossa märästä maa-aineksesta muotoillaan rakenne ilman muottia. Märkä massa on helposti muotoiltavaa, ja siitä pyöritetään palloja, jotka kasataan seinäksi. Lopputuloksena on seinä, jonka pinta on hyvin epätasainen (kuva 6).  Menetelmällä voidaan valmistaa myös hyvin epäsäännöllisen muotoisia rakenteita, sillä massa on hyvin muotoilta-vaa. Seinäpaksuudet ovat kuitenkin melko suuria, noin 0,4 m, eli samansuuruisia kuin sul-lotussa maassa. (Minke. 2006).    

 Kuva 6. Wet loam -rakennus Jemenissä. Lähde: Building with Earth (Minke. 2006).  
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Myös cob perustuu märän maa-aineksen käyttöön ilman muottia. Menetelmässä maasta val-mistetaan kerros joko heittämällä maata rakenteeseen kovalla voimalla tai tiivistämällä ja-loin, jonka jälkeen kerroksen annetaan kuivua, ja kuivumisen jälkeen lisätään seuraava ker-ros maata. Tätä jatketaan antaen kerroksien kuivua ennen seuraavan rakentamista, kunnes saavutetaan haluttu korkeus. Sullotun maan tapaan syntyy siis yhtenäinen seinärakenne, mutta tässä menetelmässä ei käytetä muottia. Yhden kerroksen paksuus on reilu 0,5 m, ja seinän paksuus noin 0,45–0,6 m. Kuten muissakin maa-aineksen käyttöön perustuvissa tek-niikoissa, myös cobissa on haittana rakenteen kutistuminen kuivumisen yhteydessä, eikä pitkien yhtenäisten osien rakentamista suositella tämän takia. Kuvan 7 talo on rakennettu tätä tekniikkaa käyttäen. (Minke. 2006).       

 Kuva 7. Cob-talo. Lähde: Building with earth (Minke. 2006).  Maa-aineksen käyttöön rakentamisessa löytyy siis useita erilaisia tekniikoita. Pääosin niissä kaikissa käytetään savea ja hiekkaa sekoitettuna veteen. Usein niihin myös lisätään olkia tai eläinten lantaa sideaineeksi, nykyaikaan myös esimerkiksi sementtiä. Sullotun maan erottaa näistä muista tekniikoista erityisesti muotin käyttö rakentamisen aikana, ja lopputuloksen yhtenäisyys.   
2.4 Ominaisuudet 
Sullotun maan tekniset ominaisuudet eivät ole yhtä hyvin tiedossa kuin esimerkiksi betonin, vaikka se on ollut käytössä paljon betonia kauemmin. Sitä pidetään kuitenkin betonia ympä-ristöystävällisempänä materiaalina. Minke (2006) on esittänyt sullotun maan oleellisiksi hai-toiksi sen kutistumisen kuivumisen yhteydessä ja sen, että rakenne kestää huonosti ympäris-tön rasitusta, kuten sadetta ja pakkasta. Lisäksi sullottua maata ei ole standardisoitu, mikä hankaloittaa sen käyttöä. Cheah et al. (2012) puolestaan on kuvaillut sullottua maata mate-riaaliksi, jolla on suuri massa, pieni sitkeys ja heikko leikkauslujuus. Sullotun maan ominai-suuksiin vaikuttaa kuitenkin erityisesti siinä käytetty maalaji.  
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Maalajit lajitellaan tyypillisesti koheesiomaalajeihin ja kitkamaalajeihin. Kitkamaalajeilla koossapitävä voima syntyy rakeiden välisestä kitkasta, kun taas koheesiomaalajeilla pääasi-allinen koossapitävä voima on rakenteen koheesiovoimat, eli sähkökemialliset hiukkasvoi-mat. Todellisen koheesion lisäksi on olemassa myös näennäinen koheesio, joka on seurausta rakenteen sisäisestä huokosvedenpaineesta. Maa on kolmefaasinen kokonaisuus, joka sisäl-tää kiinteiden partikkeleiden lisäksi ilma- ja vesitäytteisiä huokosia. Maan sisällä vallitsee paine, joka riippuu maan kokemasta rasituksesta. Kun huokosvedenpaine on negatiivinen, maan lujuus kasvaa, eli siellä vallitsee näennäinen koheesio.   Myös sullotun maan näennäinen koheesio syntyy rakenteen huokosrakenteesta. Osittain ve-dellä kyllästyneenä maana sen sisällä vaikuttaa negatiivinen huokosvedenpaine. Raken-teessa on sekä vettä että ilmaa, ja veden ja ilman välillä vallitseva pintajännitys mahdollistaa huokosessa vallitsevan, näennäisen koheesion synnyttävän voiman. Kuva 8 havainnollistaa osittain vedellä kyllästyneen maan sisäistä huokosrakennetta. Näennäisen koheesion suuruus riippuu vesipitoisuudesta. Imupaine, eli negatiivinen huokosvedenpaine eli näennäinen ko-heesio kasvaa vesipitoisuuden laskiessa. Sullotun maan sisäinen imupaine saavuttaa huip-punsa täyden vesikylläisyyden ja täyden kuivuuden välillä. (Jaquin. 2008). 

   Kuva 8. Osittain kyllästyneen maan huokosrakenteessa rakeiden väliset vesisillat synnyttä-vät rakennetta koossapitävän imupaineen. Lähde: Fundamentals of Soil Behavior (Mitchell ja Soga. 2005).  Geotekniikan perustana on maaperän käyttäytymisen liittäminen siinä vallitsevaan jännitys-tilaan. Tietyn pisteen jännitystila voidaan laskea pisteessä vallitsevista pääjännityksistä. Mi-käli maaperän huokoset ovat täynnä vettä, tulee laskuissa huomioida myös huokosissa vai-kuttavan veden paine. Tehokas jännitys kuvaa täysin vedellä kyllästyneessä maassa vallitse-vaa jännitystilaa, ja se ilmaistaan Terzaghin yhtälöllä (1). (Fredlund ja Rahardjo. 1993).  
𝜎′ = 𝜎 − 𝑢𝑤    (1)  

𝑗𝑜𝑠𝑠𝑎 
𝜎′ = 𝑡𝑒ℎ𝑜𝑘𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑎𝑙𝑖𝑗ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑦𝑠 
𝜎 = 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑗ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑦𝑠 
𝑢𝑤 = ℎ𝑢𝑜𝑘𝑜𝑠𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒  
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Osittain vedellä kyllästynyt maa koostuu kolmesta olomuodosta: runkoaineen kiinteästä olo-muodosta, huokosveden nestemäisestä olomuodosta ja ilmatäytteisten huokosten kaasuolo-muodosta. Tehokas jännitys muodostuu tällöin monimutkaisemmin kuin täysin vedellä kyl-lästyneellä maalla tai kuivalla maalla. Täysin vedellä kyllästyneen maan tehokas jännitys määräytyy jännityksen ja huokospaineen erotuksesta Terzaghin yhtälön (1) mukaan. Osittain vedellä kyllästyneelle maalle ei kuitenkaan ole olemassa yhtä yksinkertaista määritelmää. (Fredlund ja Rahardjo. 1993).   Imupaine osittain vedellä kyllästyneessä maassa muodostuu matriisi-imupaineen ja osmoot-tisen imupaineen summasta. Osmoottinen imupaine syntyy pitoisuuserojen tasoittumisesta, kun vapaat vesimolekyylit pyrkivät virtaamaan suurempiin pitoisuuksiin huokosveteen liuenneiden suolojen pitoisuuksien tasoittamiseksi. Matriisi-imupainetta kutsutaan myös ka-pillaari-imupaineeksi, ja se syntyy ilman ja veden välisestä paine-erosta. Paine-ero synnyttää ilman ja veden rajapinnalle pintajännityksen, jonka seurauksena maapartikkeleiden välille syntyy vesisiltoja, kuten kuvassa 8. Nämä vesisillat auttavat pitämään maarakenteen kasassa, mutta niiden muodostumista varten maassa tulee olla riittävän pieni vesipitoisuus. Mikäli vesipitoisuus on liian suuri, ei näitä vesisiltoja synny yhtä paljon ja matriisi-imupaine on sen vuoksi pienempi. Kuvan 9 mukaisesti osmoottinen imupaine ei juurikaan vaihtele suhteessa vesipitoisuuteen, mutta matriisi-imupaine on riippuvainen vesipitoisuudesta. (Mitchell ja Soga. 2005).   

 Kuva 9. Imupaineen riippuvuus vesipitoisuudesta savelle. Lähde: Fredlund ja Rahardjo 1993, tekstin käännös Liikennevirasto 2015.    Jaquin et al. (2008) esittää, että sullotusta maasta rakennetun seinän huomattavan paksuuden takia vesipitoisuus seinässä vaihtelee. Seinän pinnalla vesipitoisuus on pienin, ja imupaine suurin. Seinän keskustassa vesipitoisuuden vaihtelu on pienintä, joten siellä imupaine pysyy 
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vakiona ja siten myös lujuuden vaihtelu seinän keskustassa on pientä. Samassa tutkimuk-sessa esitetään, että rakenteen vedenpidätyskyky riippuu raekokojakaumasta ja erityisesti hienoainesmäärästä. Materiaaleilla, jotka sisältävät paljon karkeita rakeita, on huonompi ve-denpidätyskyky.    Sullotun maan ominaisuuksien tunteminen on tärkeää rakentamisen suunnittelua varten. Nu-meerinen mallintaminen ja laskenta on yleinen suunnittelun työkalu, jonka käyttöä varten mallinnettavalle materiaalille on muodostettava mahdollisimman hyvin todellista käyttäyty-mistä mallintava materiaalimalli. Sullottu maa on haurasta ja elasto-plastista, eikä sille ole olemassa kunnollista materiaalimallia. (Augarde. 2015). Elasto-plastisuus on kaikille maa-aineksille tyypillinen ominaisuus. Usein laskennassa materiaali yksinkertaistetaan käyttäy-tymään lineaaris-elastisesti ja ideaaliplastisesti, mutta tämä voi aiheuttaa suurenkin virheen laskentaan. Laskennassa oletetaan myös usein joko täysin vedellä kyllästynyt materiaali tai täysin kuiva materiaali, mikä myös aiheuttaa epärealistisia tuloksia laskennassa. (Wood. 1990). Sullotun maan materiaalimalli on siis todellisuudessa hyvin monimutkainen. Tarkan mallin luomiseksi on pystyttävä huomioimaan materiaalin epälineaarisuus ja osattava huo-mioida vesipitoisuuden vaikutus rakenteen lujuuteen.   Rakenteen sisäinen imupaine on oleellinen rakennetta koossapitävä voima, mutta rakentee-seen voidaan lisätä myös sideainetta ominaisuuksien parantamiseksi. Sullottua maata, johon on lisätty sideainetta, kutsutaan stabiloiduksi sullotuksi maaksi. Stabiloidussa sullotussa maassa imupaineen ja sideaineen kontribuutio lujuuteen riippuu useista tekijöitä, kuten huo-kosjakaumasta, sideaineen määrästä sekä jälkihoidon lujittumisen olosuhteista. (Jaquin et al. 2008). Sideaineen lisäämisen tavoitteena on parantaa seinän ominaisuuksia. Esimerkiksi se-menttipitoisen sideaineen lisääminen muuttaa ominaisuuksia tekemällä rakenteesta jäykem-män, mutta myös hauraamman. Lisäksi se kasvattaa puristuslujuutta ja eroosiokestävyyttä. Vähintään 5 % sementtipitoisuuden on havaittu olevan riittävä vähentämään jäätymis-sula-missyklien aiheuttamaa eroosiota. (Krahn. 2019).     Sementti on sideaine, jonka lujittava ominaisuus perustuu sen reagoimiseen veden kanssa. Betonille pätee sääntö, jonka mukaan mitä pienempi vesi-sideainesuhde on, sitä lujempaa materiaali on. Sideaineen kontribuutio sullotun maan lujuuden muodostumiseen ei riipu kui-tenkaan pelkästään vesi-sideaine-suhteesta. Sementin ja runkoaineen partikkeleiden jakaan-tumiseen liittyvä mikrorakenteellinen ilmiö on avainasemassa lujuusominaisuuksien muo-dostumisessa. Betonissa kaikki vesi on käytettävissä sementin hydrataatioon, mutta sullo-tussa maassa kuiva maa ja sementti kilpailevat vedestä. (Beckett et al. 2015).  Sullottu maa on siis betonia heikompi rakennusmateriaali, ja saattaa kärsiä vaurioita altistet-tuna ympäristön kuormitukselle. Dahmen (2015) on havainnoinut sullotun maan käyttäyty-mistä kohdistettuna ympäristön kuormitukselle, ja todennut, että seinän osa, johon ei ole kohdistunut suoraa tuulen ja sateen kuormaa on säilynyt lähes koskemattomana. Seinän osa, joka oli suojaamattomana sateen ja tuulen kuormitettavana on kärsinyt vaurioita ja rapautu-mista. Hänen tutkimuksensa esittää, että riittävällä suojauksella sullottu maa voisi kestää hyvinkin pitkään. Moni muukin sullotusta maasta rakennettuja seiniä tutkinut suosittelee jonkinlaista suojausta rakenteen pintaan materiaalin routimisalttiuden ja vesiherkkyyden vuoksi. (Cui et al. 2019, Bui et al. 2008, Pyatt et al. 2015). 
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2.4.1 Pakkaskestävyys ja vesiherkkyys 
Maan sisältämän huokosveden jäätyminen johtaa sen tilavuuden kasvuun. Veden jäätymisen seurauksena maan lujuus kasvaa, ja sulamisen yhteydessä lujuus laskee. Routanousu syntyy, kun huokosveden jäätyessä sen tilavuus kasvaa. Jäätyvä vesi työntää maata poispäin, mikä näkyy maanpinnan nousuna. Rakentamisessa routanousu aiheuttaa haasteita tie- ja ratara-kenteissa ja rakennusten perustuksissa, ja rakenteet pyritäänkin rakentamaan routimattomien kerrosten varaan. Routivaksi maalajiksi kutsutaan maalajia, joka imee jäätymisen aikana vettä myös ulkopuolisista lähteistä, kuten pohjavedestä. Routanousu vahvistuu, kun vettä imeytyy lisää, ja tämä vesi jäätyy kasvattaen tilavuutta entisestään. Vaikka ulkoista veden lähdettä ei olisikaan, maassa olevan vesi voi kulkeutua imuvoimien takia jäätymispaikalle. (Liikennevirasto. 2015). Routivia maalajeja ovat savi ja siltti, kun taas hiekat ja sorat ovat routimattomia. Sullotun maan runkoaine on todennäköisesti routivaa, sillä sen tulee sisältää jonkin verran hienoainesta. Huokosveden jäätyessä suurin uhka sullotulle maalle on veden tilavuuden kasvu jäätymisen yhteydessä. Jäätyvä vesi laajetessaan voi aiheuttaa halkeamia rakenteessa heikentäen sitä.  Sullotun maan kestävyyttä erilaisissa ympäristöissä on tutkittu lukuisissa tutkimuksissa. Py-att et alin (2015) sullotusta maasta rakennettu koerakenne kesti kaksi talvea jäätymistä ja sulamista. Seinän havaittiin varastoivan hyvin lämpöä, mutta se oli altis veden aiheuttamille vahingoille, minkä vuoksi estettiin ylimääräisen kosteuden kerääntyminen rakenteeseen. Kyseisessä seinässä oli 8 % sementtiä sideaineena, ja se oli rakennettu Coloradon Boulde-riin. Seinään oli asennettu XPS-routaeristeet, jotka sijoitettiin seinän keskelle kuvan 10 mu-kaisesti. 

 Kuva 10. Sullotusta maasta rakennetun seinän eristäminen XPS-routaeristeella. Lähde: Pyatt et al. 2015.  Bui et al (2008) puolestaan havaitsi 20 vuoden tarkastelujakson aikana, että eroosio ei ole suoraan riippuvainen ajasta. Eroosio oli suurinta pian rakentamisen jälkeen. Syy epälineaa-risuuteen voi olla tutkimuksen kirjoittajien mukaan tiivistysenergian menetys muotin kanssa 
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kontaktissa olleella osalla tiivistysprosessin aikana. Tiivistysenergiaa menetetään materiaa-lin ja muotin väliseen kitkaan. Tämän seurauksena tiivistyminen on heikompaan muottipin-nan reunoilla ja eroosio on siellä suurempaa. Eli kun huonommin tiivistynyt alue on eroosion myötä kulunut pois, jäljelle jäävän materiaalin eroosio on hitaampaa.  Rempel ja Rempel (2019) havaitsivat tutkimuksessaan, että sullotun maan kärsiminen jääty-misestä johtuvista vaurioista ei ollut merkittävästi pahempaa kuin betonilla ja tiilillä. He to-tesivat, että esimerkiksi Helsingissä jäätymisestä aiheutuva riski on joitain muita alueita suu-rempi, sillä pilvipeitteen takia aurinko ei pääse kuivaamaan seinää, minkä takia jäätymisestä syntyy enemmän vahinkoa.   Vesipitoisuuden merkitystä tiivistetyssä maassa ovat tutkineet imupaineen kautta Olivier ja Mesbah (1995). Heidän tuloksensa näyttävät, että vesipitoisuuden kasvua seurasi tiivistetyn maan sisäisen imupaineen pieneneminen. Bui et al. (2014) ei havainnut merkittävän suurta pudotusta lujuudessa vesipitoisuuden pienen lisäyksen seurauksena. Narloch ja Woy-ciechowski (2020) puolestaan havaitsivat, että kostea näyte oli huomattavasti kuivaa hei-kompi. Näytteille tehtiin pakkaskestävyyskoe, jossa havaittiin, että sideaineen läsnäolo on oleellista, ja sen puuttuminen teki näytteestä huomattavasti hauraamman.   Jaquin et al. (2009) on esittänyt, että sullotun maan lujuus pienenee, kun vesipitoisuus kasvaa johtuen siitä, että osa materiaalin lujuudesta syntyy sisäisestä alipaineesta huokosissa. Kun vesipitoisuus kasvaa, osa huokosista täyttyy vedellä, mikä poistaa huokosten välisen, raken-netta kasassa pitävän, imupaineen. Jaquin et al. (2008) on myös aikaisemmassa tutkimuk-sessa havainnut huokosten välisen imupaineen merkityksen. Tutkimuksessa selvitettiin kol-miaksiaalikokeilla sullotun maan leikkauslujuutta, ja havaittiin imupaineen ja näennäisen koheesion kasvavan, kun huokosvedenpaine pienentyi. Tämän seurauksena myös leikkaus-lujuus kasvoi.  Materiaalin sisältämä vesi on siis tärkeässä roolissa rakenteen pitkäikäisyyden ja kestävyy-den muodostumisessa. Rakenne, joka pääsee kostumaan, on altis vaurioille. Veden imeyty-misen rakenteeseen vähentää koossapitäviä voimia laskien lujuutta. Sade puolestaan aiheut-taa eroosiota rakenteen pinnoilla, ja talvella jäätymistä. Toistuva jäätyminen ja sulaminen rasittaa rakennetta. 
2.4.2 Suolarasitus 
Monet maat, Suomi mukaan lukien, käyttävät talviaikaan suolaa pitämään tiet ja kadut su-lana. Suola laskee veden jäätymispistettä, minkä ansiosta tien pinnan jäätyminen alkaa vasta kylmemmissä lämpötiloissa. Suolarasituksen on kuitenkin havaittu aiheuttavan kulumista betonissa. Litvan (1976) on tutkinut suolojen aiheuttamaa rapautumista betonissa ja havain-nut, että suolan laskiessa jäätymispistettä ja sitoessaan itseensä vettä, paine rakenteessa kas-vaa. Hänen mukaansa pääasiallinen syy rapautumiselle on suolaliuoksen aikaansaama kas-vanut vesikylläisyyden aste betonissa. Myös Wang et al. (2006) on tutkinut betonin rapau-tumista jäätymis-sulamissyklien yhteydessä. Tutkimuksessa havaittiin erilaisten suolaliuos-ten aiheuttavan betonissa vaurioita. Mikrohalkeamat päästävät veden syvemmälle rakentee-seen ja suolaliuos pitää rakenteen lähes täysin vedellä kyllästyneenä, jolloin jäätymis-sula-missyklien voimakkuus kasvaa.   
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Suomessa teiden sulana pitämiseen käytetään pääosin natriumkloridia. Muualla maailmassa on käytössä myös esimerkiksi kalsiumkloridia. Wang et alin (2006) tutkimuksessa natrium-kloridiliuos ei aiheuttanut merkittävästi suurempaa rapautumista tislatulla vedellä rasitettuun kappaleeseen verrattuna. Lee et al. (2000) tekivät samankaltaisen havainnon tutkimukses-saan. Eri kemikaalien aiheuttaman kulumisen tutkimuksessa natriumkloridi aiheutti vähiten rapautumista, kun taas kalsiumkloridi ja magnesiumia sisältäneet yhdisteet aiheuttivat eniten rapautumista.   Betonit, jotka altistuvat suolarasitukselle huokostetaan, jotta ne kestäisivät pakkasrasitusta. Huokostamaton betoni rapautuu selvästi suolarasituksen vaikutuksesta. Cui et al. (2019) ha-vaitsivat jäätymis-sulamissyklien ja suolan yhteysvaikutuksen pienentävän sullotun maan kestävyyttä. Sullottu maa hajosi osittain suolarasituksen seurauksena ja sen leikkauslujuus aleni, ja lisäksi se kärsi enemmän tuulen aiheuttamasta eroosiosta. Myös sullottu maa rapau-tuu siis betonin tavoin suolarasituksesta.   
2.4.3 Kestävä kehitys 
Kestävän kehityksen jako on sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävä kehitys. Uu-siomateriaaleja tutkittaessa painottuu erityisesti ekologinen kestävyys, sillä materiaalien kiertotalous liittyy vahvasti luonnon kantokyvyn ja ekosysteemien säilyttämiseen.  Sullo-tusta maasta tekee erityisen mielenkiintoisen tutkimuskohteen sen potentiaali ekologisena vaihtoehtona erityisesti betonille ja tiilille. Perinteisillä menetelmillä rakennettu sullottu maa ei vaadi materiaalin kuljetusta kaukaa vaan parhaassa tapauksessa voidaan käyttää jo koh-teessa olevaa maa-ainesta. Kun tarvittavat raaka-aineet ovat helposti saatavilla, vähenee myös kuljetuksesta ja tavaran hankkimisesta syntyvät kulut. Sullotun maan valmistamisesta syntyy myös hyvin vähän jätettä. (Narloch et al. 2020).  Infrarakentamisessa käytettyjä ympäristövaikutusindikaattoreita on muun muassa energian-kulutus, kasvihuonekaasupäästöt ja resurssitehokkuus. Infrahankkeissa uusiomateriaaleja käytettäessä ympäristövaikutusten arvioinnissa korostuu materiaalien kuljetuksen päästöt, sillä suurin osa käytetyistä materiaaleista on vain vähän prosessoituja. Ympäristövaikutuksia arvioidessa voidaan myös huomioida rakentamisen aikana syntyvä melu- ja pölyhaitta sekä tilankäytön vaikutus maisemaan, luontoarvoihin ja lajistoon. (Teittinen. 2020).   Stabiloidun sullotun maan ekologisuuteen vaikuttaa merkittävästi käytetty sideaine, sillä sul-lotun maan hiilidioksidijälki sekä valmistukseen käytetty energia riippuvat erityisesti side-aineesta. Energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt kasvavat lineaarisesti sideaineen se-menttipitoisuuden suhteen. Tyypillinen sideaine sullotussa maassa on sementti, jonka val-mistuksesta syntyy suuri määrä kasvihuonekaasupäästöjä. Mitä enemmän sementtiä käyte-tään, sitä suuremmat ovat sullotun maan kasvihuonekaasupäästöt. Verrattuna tiilirakentami-seen, sullottuun maahan kuluva energia on kuitenkin huomattavasti pienempi. (Venkatarama Reddy ja Prasanna Kumar. 2010). Sideaineen lisäämisen tavoitteena on parantaa materiaalin ominaisuuksien hallintaa ja tuottaa materiaalia, jonka ominaisuudet ovat ennustettavissa. Pe-rinteisesti materiaalina on käytetty rakennuskohteessa olevaa maata, mutta nykyään käyte-tään enemmän valmista maaseosta, johon on suunniteltu optimaalinen määrä hienoainesta ja karkeampia rakeita. Samoin käsin sekoittaminen ja tiivistäminen korvataan yleensä koneel-lisilla menetelmillä. Näiden muutosten seurauksena rakentaminen on tehokkaampaa ja vaatii vähemmän ihmisen tekemää työtä, ja lopputuloksen ominaisuudet ovat paremmin ennustet-tavissa ja hallittavissa. Kääntöpuolena sullotun maan rakentamiseen kuluu huomattavasti enemmän energiaa. (Dahmen. 2015). 
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 Uusiomateriaalien valmistus on laskettu yleensä nollapäästöiseksi ja niiden katsotaan olevan nollapäästöisiä käyttökohteessaan. Uusiomateriaalien päästöihin huomioidaan siis vain nii-den kuljetuksesta syntyvät päästöt, joten uusiomateriaalien käytöllä voidaan vähentää infra-hankkeiden rakennusvaiheen hiilidioksidipäästöjä. Usein ei tarkastella materiaalin asennuk-seen liittyviä päästöjä. Materiaalin asennuksen päästöt ovat hyvin pienet verrattuna kulje-tukseen. (Teittinen. 2020). Perinteisesti sullotun maan pääraaka-aine eli maa-aines on ollut saatavilla rakennuskohdetta ympäröivästä maasta, jolloin materiaalien kuljetuksesta synty-vät päästöt ovat olleet hyvin pienet. Uusiomateriaalien käyttöön liittyy kuitenkin kuljetuk-sesta syntyviä päästöjä. Sullotun maan valmistaminen seinäksi vaatii myös työtä, ja tiivis-tystyöstä syntyvät päästöt tulisi arvioida. Sullotun maan kasvihuonekaasupäästöihin vaikut-taa myös käytetty sideaine. Sementtiä sisältävä sideaine kasvattaa myös rajusti hiilidioksidi-jalanjälkeä, sillä sementin valmistuksesta syntyy suuri määrä päästöjä.   Elinkaarianalyysi kattaa kaiken materiaalin valmistuksesta ja kuljetuksesta sen käyttöön, käytönaikaiseen ylläpitoon ja lopulta käytöstä poistamiseen asti (Teittinen. 2020). Meluseinä vaatii käytön aikana jonkin verran huoltoa, esimerkiksi tahrojen poiston pinnoilta (Liiken-nevirasto. 2015). Sullottu maa tarvitsee riittävän suojauksen ympäristön kuormitukselta ol-lakseen pitkäikäinen ratkaisu. Kun seinärakenne tulee tiensä päähän, käytöstä poistamisen jälkeen sitä voitaisiin mahdollisesti kierrättää.   Uusiomateriaaleista rakennetun sullotun maan vaikutukset ympäristöön sen elinkaaren ai-kana syntyvät siis erityisesti kuljetuksen ja sementtipitoisen sideaineen käytön kasvihuone-kaasupäästöistä. Oikein toteutettuna sillä on potentiaalia olla pitkäikäinen ratkaisu, joka vaa-tii vain vähän ylläpitoa käytön aikana ja on käytöstä poistamisen jälkeen mahdollista kier-rättää. On kuitenkin tarpeellista tehdä elinkaarianalyysi sullotulle maalle todellisten ympä-ristövaikutusten selvittämiseksi.  Yleisesti sullottua maata pidetään kuitenkin ekologisena materiaalina ja menetelmänä. Eas-tonin (2007) mukaan maasta rakennetuissa taloissa asuvat asukkaat ovat lisäksi kehuneet rakennusten ilmanlaatua ja sopivaa lämpötilaa. Sullotun maan termodynaamiset ominaisuu-det vaihtelevat kuitenkin paljon. Kylmässä ilmastossa sullotusta maasta rakennetut talot tar-vitsevat lämmöneristyksen, mutta sullotusta maasta rakennetussa talossa lämmitykseen ku-luva energia voi olla jopa vain 30 % vastaavasta tavanomaisilla menetelmillä rakennetun talon lämmitykseen kuluvasta energiasta. (MacDougall et al. 2015). Seinän paksuudella voi-daan vaikuttaa sen lämmöneristävyyteen.  Rakenteiden pitkäikäisyys on tärkeä osa kestävää rakentamista. Bui ja Morel (2015) ovat tutkineet 22 vuotta kulumiselle altistuneita seiniä selvittääkseen miten suurta tänä aikana tapahtunut viruminen on. Suurin virumisen aiheuttaja on kuormituksesta syntyvät mikrohal-keamat. Ikääntyminen näyttää heikentävän lähinnä kimmokerrointa, kun taas puristuslujuu-dessa ei ole tapahtunut suurta pudotusta yli 20 vuoden aikana. Bui ja Morel esittävät, että seinän suunnittelussa tulee huomioida virumisen vaikutus nurjahdukseen ikääntymisen vai-kutuksia tutkittaessa.   Usein sullotun maan sideaineena käytetään sementtiä, jolla on suuri hiilijalanjälki. Uusio-materiaaleja voidaan kuitenkin käyttää sekä runkomateriaalissa että sideaineena. Sementin lisäksi muita vaihtoehtoja stabilointiin ovat esimerkiksi erilaiset tuhkat ja kuidut. Kuitujen on esitetty parantavan talojen sisäilmaa, sillä ne imevät itseensä paljon vettä ja siten säätävät 
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talon sisäilman kosteutta. Niitä voidaan hyödyntää myös lämpöeristeenä, sillä niiden läm-mönjohtavuus on hyvin pieni. Kuitujen käyttäminen yhdessä hydrataatioreaktioon perustu-van sideaineen kanssa parantaa erityisesti vetolujuutta, sekä jonkin verran myös puristuslu-juutta. Kuitujen lisäämisellä voidaan myös parantaa sitkeyttä. (Laborel-Preneron et al. 2016).    
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3 Meluseinävaatimukset 
Meluesteiden käyttöä varten on standardeja, joissa määritellään vaatimukset meluesteille niin ulkonäön, sijainnin kuin rakenteen ja akustiikan laatuvaatimusten kannalta. Tässä työssä syvennytään uusiomateriaaleista rakennetun seinän rakennusteknisiin ominaisuuksiin, eikä työssä perehdytä esimerkiksi akustiikkaan. Voidaan olettaa, että seinärakenteen paksuus on niin suuri, että ääneneristämisen vaatimus täyttyy (Vehmas ja Kronlöf. 2015). Tässä kappa-leessa käydään läpi, millaisia rakenteellisia ominaisuuksia meluseinältä vaaditaan, ja mitä pitää erityisesti huomioida sullotusta maasta rakennetun seinän ollessa kyseessä verrattuna perinteisillä tekniikoilla rakennettuihin meluseiniin.  Vaihtoehtoja erilaisille meluesteratkaisuille on muun muassa meluvalli, kivikori, meluseinä tai meluvallin ja meluseinän yhdistelmä. Meluseinän etuna on sen kapeus, jolloin se ei vaadi yhtä paljon tilaa kuin meluvalli. Sullotusta maasta rakennettavan meluseinän tulee todennä-köisesti olla leveämpi kuin nykyisin tyypilliset meluseinät ovat. (Liikennevirasto. 2015).  Suomessa käytettävien meluseinien rakennetekniset kriteerit on esitetty Liikenneviraston julkaisussa, joka perustuu eurokoodiin. Seinään kohdistuu sen omapainon lisäksi tuuli-kuorma ja aurauskuorma. Tuulikuorman modifioimattomana perusarvona on 21 m/s tuuli. Tuulenpaineen ominaisarvona on tällöin 0,65 kN/m2 – 1,0 kN/m2 riippuen maastoluokasta. Aurauslumikuorma on suurimmillaan 10 kN – 15 kN. Meluseinä tulee siis mitoittaan kestä-mään kaikki nämä eri kuormat. Perustukset mitoitetaan myös oman painon ja tuuli- tai au-rauskuorman perusteella. Lisäksi meluseinässä tulee huomioida, että pistemäinen 30 Joulen isku ei saa aiheuttaa pientä lommoa tai halkeamaa suurempaa vahinkoa rakenteeseen. Suun-nittelukestoikävaatimus on perustusten, rungon ja kantavien rakenteiden osalta 50 vuotta. (Liikennevirasto. 2015).   Sullotusta maasta rakennettujen seinien perustuksissa tulee olla kunnollinen kuivatus. Me-luseinän juuressa olevan maan tulee siis olla hyvin vettä johtavaa. Seinän juuri tulee suojata vedeltä ja tuulelta esimerkiksi käyttämällä pinnoitetta. Erityisesti stabiloimaton sullottu maa on herkkä eroosiolle. Sullotun maan aikaisemmin esitetyn vesiherkkyyden takia veden imey-tyminen maasta seinärakenteeseen tulee estää. Alueilla, joissa on huono kuivatus ja vesisa-teet ovat yleisiä, suositellaan perustusten toteuttamisessa käytettävän betonia. (Keable ja Keable. 2011). Meluseinä on siis altis ympäristön aiheuttamalle rasitukselle. Sullottu maa on esimerkiksi betonia heikompaa, ja tarvitsee enemmän suojausta. Taloissa yleensä seinille tehdään katokset suojaamaan sateelta ja tuulelta, meluseinissä ei normaalisti näitä ole (kuva 11). Sullotusta maasta rakennettu meluseinä tulisi siis eroamaan ulkonäkönsä puolesta muista meluseinistä, sillä se vaatisi jonkinlaisen katoksen tai verhoilun.  
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 Kuva 11. Betoninen melueste. Lähde: https://julkaisut.vayla.fi/pdf4/rhk_2009-a10_mata-lat_meluesteet_web.pdf  Meluseinärakenne sullotusta maasta rakennettuna tulee kuivumaan tai kostumaan niin pit-kään, kunnes se saavuttaa sitä ympäröivän ilman kosteuden. Kosteuden vaihtelu johtaa ra-kenteen sisäisen imupaineen vaihteluun. Suomessa meluseinä altistuu suurelle vaihtelulle vesipitoisuudessa. Kesällä kuivimmillaan sen kosteus on alhainen, kun taas syksyllä sateen seurauksena se on korkea. Talvella ilma on kuivaa, mutta toisaalta lumi ja jää voi pitää ra-kenteen kosteana. Pääosin imupaineessa ei tapahdu suurta laskua ennen kuin ilman suhteel-linen kosteus nousee yli 90 prosenttiin (Jaquin et al. 2008).    Sullotun maan kaltaisen massiivisen rakenteen valmistaminen perustuu seinän rakentami-seen paikalleen, eli valmiita elementtejä ei käytetä. Jotta sullottu maa olisi varteenotettava vaihtoehto nykyaikana, on todennäköisesti kuitenkin pystyttävä valmistamaan valmiita ele-menttejä. Paikalla rakentamisessa on haasteena pitkä rakentamisaika ja suurta työmäärää vaativa teknologia, sekä riski rakentamisen aikana tapahtuviin virheisiin on suuri. Lisäksi sääolot rajoittavat rakentamista. (Ruzicka et al. 2015). Käytännössä meluseinän rakentami-nen toteutettaisiin kuitenkin luultavasti paikalle kuljetettavilla tiilillä tai harkoilla, jotka muurataan seinäksi. Esimerkiksi adobe-tiilet olisivat siis todennäköisempi vaihtoehto kuin sullottu maa. Adoben valmistus muistuttaa kuitenkin paljon sullotun maan valmistusta, ja sullotun maan teoriaa voinee myös soveltaa adobeen.    
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4 Tutkitut uusiomateriaalit 
Tässä luvussa esitellään työssä käytettävät materiaalit. Luvussa käydään läpi rakennustek-niikan kannalta oleelliset ominaisuudet, joita on rakeisuus, optimivesipitoisuus ja maksimi-kuivairtotiheys. Kivituhka ja valimohiekka ovat molemmat materiaaleja, joita varastoidaan suuret määrät, ja joille etsitään jatkuvasti uusia käyttökohteita. Esimerkiksi Aalto yliopisto Kiertovalu-hankkeessa on tutkittu valimohiekan potentiaalia eri käyttökohteisiin. Ecolan infra -sideaine puolestaan on osoittautunut toimivaksi monessa aikaisemmassa tutkimuk-sessa. (Melander. 2018, Kortelainen. 2019, Vilenius. 2019, Juuti. 2020).  Uusiomateriaalit ovat usein muun teollisuuden sivuvirtoina syntyviä ylimääräisiä materiaa-leja, jotka perinteisesti on luokiteltu jätteeksi. Nykyisin materiaaleja ei saa ympäristölain-säädännön mukaan enää loppusijoittaa kaatopaikoille, minkä takia teollisuudella on intres-seissä löytää sivutuotteille mahdollisia käyttökohteita. MARA-asetus ohjaa uusiomateriaa-lien käyttöä maarakentamisessa. Uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa varten on usein edellytyksenä ympäristölainsäädännön lupa -tai ilmoitusmenettely. (Forsman et al. 2020). 
4.1 Valimohiekka 
Valimohiekat syntyvät valimoalan sivutuotteena. Niistä valmistetaan kertakäyttöisiä hiek-kamuotteja, ja muottien käytön jälkeen materiaalia ei enää tarvita, mutta se voidaan kierrät-tää ja käyttää uudestaan muottina. Valimohiekkoja syntyy noin 60 000 tonnia vuodessa, ja näiden lisäksi syntyy noin 5 000 tonnia valimopölyjä. Kun sitä kierrätetään, valimohiekka elvytetään termisesti tai mekaanisesti ennen käyttöä. Elvyttämällä hiekkaa voidaan uudel-leen käyttää valumuoteissa, mutta useaan kertaan kiertänyt ja laadussa heikennyt hiekka jou-dutaan poistamaan kierrosta jätteenä. (Sappinen. 2018).  Valimohiekka muodostuu tyypillisesti kvartsista, joka on hyvin luja mineraali ja soveltuu sen ansiosta hyvin uusiokäyttöön. Uusiokäyttökohteita on esimerkiksi asfaltin ja betonin val-mistuksessa. Valimohiekan sisältämät epäpuhtaudet laskevat betonin lujuutta, eikä valimo-hiekkaa sisältävää betonia pysty käyttämään esimerkiksi talonrakennuksessa. Niitä voi kui-tenkin käyttää alemman lujuusluokan betoneissa. Valimohiekat soveltuvat erittäin hyvin as-faltin valmistukseen, jossa kiviaineksesta neljäsosa voidaan korvata valimohiekoilla ilman että asfaltin laatu kärsii. Lisäksi valimohiekkoja voi käyttää maarakennuksessa, ottaen huo-mioon mahdolliset epäpuhtauksista syntyvät ympäristöriskit. (Orkas. 1996).   Valimohiekat eivät pääosin sisällä ympäristölle haitallisia aineita, mutta tiettyjen hiekkojen fenolipitoisuudet ovat liian korkeita. Fenolit eivät kuitenkaan pääse liukenemaan ympäris-töön, kun valimohiekka on sidottu esimerkiksi asfalttiin tai betoniin. Koska valimohiekkaa käytetään yhdessä muiden runkoaineiden kanssa ja fenolipitoisuus pienenee hyvin nopeasti ajan funktiona, voidaan valimohiekkojen olettaa olevan ympäristön kannalta vaarattomia. (Orkas. 1996). Valimohiekalla on Mara-kelpoisuus, eli sitä voidaan käyttää maarakentami-sessa.  Valimoteollisuuden sivuvirtojen soveltumista maarakentamiseen on tutkinut Raukola (2020). Koekentillä rakennettiin valimohiekan ja moreenin sekä valimohiekan ja -pölyn ja betonimurskeen seoksista jakavat kerrokset. Kahden vuoden seurantajakson aikana ei ha-vaittu haitallisten aineiden liukenemista ympäristöön. Myös Orkas (2001) on perehtynyt va-
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limohiekoista liukeneviin haitta-aineisiin, ja todennut aineiden liukenemisen olevan vä-häistä. Hän tutki muuan muassa kromin, kuparin, sinkin ja lyijyn liukenemista. Tutkimuk-sessa todettiin myös, että valimohiekkoja voidaan käyttää muun muassa betonin runkoai-neena, mineraalivillassa ja asfaltissa.   Vilenius (2019) on tutkinut valimohiekan soveltuvuutta tien suodatinkerroksen materiaa-liksi, ja todennut, että sitomatonta valimohiekkaa voidaan käyttää tien suodatinkerroksessa. Juutin (2020) diplomityössä tutkittiin sidotun valimohiekan mahdollisuutta kantavan kerrok-sen materiaaliksi. Työssä tutkittiin valimohiekan ja kalliomurskeen lujuusominaisuuksia eri sideaineilla, ja havaittiin, että 0/20 kalliomurskeen ja valimohiekan 75/25 suhteella eri side-aineilla sidotut seokset ovat riittävän lujia kantavaan kerrokseen.   Tässä työssä käytetään samaa hiekkaa kuin Vileniuksen diplomityössä (2019). Valimo-hiekan optimivesipitoisuus on 15,48 % ja maksimikuivairtotiheys 1,69 g/cm3. Hiekka on alphaset-hiekkaa ja se on peräisin Kotkasta Karhulan valimolta. Valimohiekka koostuu suu-rimmaksi osaksi 0,125–1 mm rakeista. Kuvassa 12 on tässä työssä käytettyä valimohiekkaa. 

 Kuva 12. Valimohiekkaa.  
4.2 Kivituhka 
Kivituhkaksi kutsutaan hyvin pienirakeista kalliomursketta, joka sisältää hyvin paljon hie-noainesta (raekoko alle 0,063 mm) ja jonka maksimiraekoko on tyypillisesti 3–6 mm. Kivi-tuhka on kiviainesteollisuuden sivutuote, jota syntyy kiviaineksen murskauksen yhteydessä. Louhinnan yhteydessä syntyvän hienoaineksen määrä voi olla jopa 20 % louhitusta materi-aalista. Louhittua kalliota murskataan rakennusteollisuuden tarpeisiin. Käyttökohteita ki-viainekselle on esimerkiksi tie- ja pengerrakenteissa, joissa vaaditaan usein hyvin karkeara-keista kalliomursketta tai sepeliä. Suurin osa kivituhkasta syntyy louhintaa seuraavan murs-kauksen yhteydessä. (Mitchell. 2009).  Kivituhka on hyvin pienirakeista kalliomursketta, jota ei kuitenkaan juuri käytetä sellaise-naan rakentamiseen. Koska sille ei ole riittävästi käyttökohteita, kivituhkaa varastoidaan 
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huomattavat määrät, ja uudet käyttökohteet ovat tarpeen. Kivituhkan käyttöä rajoittaa erityi-sesti sen routivuus. 0/4 mm kivituhka sisältää yli 10 % hienoainesta (raekoko alle 0,063 mm), mikä tekee siitä routivan. (Zhang et al. 2019).  Koska kivituhkaa syntyy luonnontilaisen kallion murskaamisesta, se ei sisällä ympäristölle haitallisia yhdisteitä tai raskasmetalleja. Se on kuitenkin routiva materiaali suuren hienoai-nespitoisuuden takia. Kivituhkan kuljetuksesta voi syntyä päästöjä, kun tuotantokohteet ja käyttökohteet ovat kaukana toisistaan. Kivituhkan käyttökohteita on yleensä taajama-alu-eilla, kun taas murskaamot, joiden alueella kivituhkaa varastoidaan, sijaitsevat usein kau-kana asutuskeskuksista. (Mitchell. 2009).  Tässä työssä käytetään 0/4 mm kivituhkaa, joka on haettu Destian Koskenkylän murskaa-molta Loviisasta syksyllä 2020. Ennen käyttöä kivituhka kuivattiin uunissa (kuva 13). Kivi-tuhkan optimivesipitoisuus on 9,3 %. Tässä vesipitoisuudessa saavutettava kuivairtotiheys on 2,04 g/cm3. (Zhang et al. 2019). 

  Kuva 13. Kivituhkaa, joka on kuivattu uunissa. 
4.3 Ecolan Infra 80 
Ecolan on suomalainen, teollisuuden sivuvirtojen jalostamiseen erikoistunut yritys, jonka Ecolan Infra tuotteet ovat maarakentamiseen jalostettuja. Työssä valittiin käytettäväksi si-deaineeksi Ecolan Infra 80 -sideaine, joka sisältää 80 % lentotuhkaa ja 20 % sementtiä ja muita aineita. Tuhka on pääosin peräisin kivihiilenpoltosta ja sementtityyppi on CEM I. Ku-vassa 14 on tässä työssä käytettävää Ecolan-sideainetta.    Sementti on betonin valmistuksessa tyypillisesti käytetty sideaine, jonka toiminta perustuu hydrataatioreaktioon. Sementtiä valmistetaan murskatusta ja jauhetusta kalkkikivestä. Ki-viaines sintraantuu sementtiklinkkeriksi korkeassa lämpötilassa. Nopean jäähdytyksen jäl-keen soraa muistuttava sementti jauhetaan hienoksi, jolloin sitä voidaan käyttää sideaineena. Sideaineena se sekoitetaan veteen, jonka kanssa sementti reagoi lujittavasti. (Bye et al. 2011).   Tuhkat syntyvät polttoprosessissa palamattomista aineista. Tuhkat luokitellaan niiden ke-räyspaikan perusteella lentotuhkiin ja pohjatuhkiin. Lentotuhka on savukaasuista erotettava 
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tuhkajae ja pohjatuhka kattilan pohjalta kerättävä tuhkajae. Lentotuhka on rakeisuudeltaan hienompaa kuin pohjatuhka. Lentotuhka on jätteeksi luokiteltava aine, jonka käyttö edellyt-tää ympäristölupaa. Sen optimivesipitoisuus on välillä 20–50 % ja maksimikuivairtotiheys 1,1–1,4 g/cm3. (Kiviniemi et al. 2012).  Lentotuhkilla on hyvät lujittumisominaisuudet, eli ne lujittuvat kostutuksen ja tiivistyksen seurauksena. Lujittumisen ansiosta lentotuhkia käytetään muun muassa massastabilointiin. Lisäksi kuivalla maalla ja pohjavesialueiden ulkopuolella niitä voidaan käyttää penger- ja täyttömateriaalien, kuten moreenin tai hiekan, korvikkeina. Lujittuneena lentotuhkalla on hyvä kestävyys jäätymis-sulamissykleihin. Hienorakeisuuden vuoksi lentotuhkat ovat kui-tenkin lujittumattomina routivia. (Kiviniemi et al. 2012). 

 Kuva 14. Ecolan Infra 80 -sideainetta.  
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5 Laboratoriokokeet 
Tässä luvussa käydään läpi laboratoriotutkimussuunnitelma. Tässä työssä tutkitaan pakkas- ja suolarasituksen vaikutusta sullotusta maasta valmistettujen kappaleiden lujuuteen ja kes-tävyyteen. Tätä varten suoritetaan puristuskokeita ja hilseilykokeita. Kokeet suoritetaan seu-raten olemassa olevia tutkimusstandardeja tarpeen mukaan soveltaen. Puristuskokeella sel-vitetään pakkasrasituksen vaikutus lujuuteen ja hilseilykokeella suolarasituksen vaikutus ra-kenteen kestävyyteen. Runkoaineiden ominaisuudet tutkittiin myös seulonnalla ja paranne-tulla Proctor-kokeella. 
5.1 Seulonta 
Seulonta toteutettiin standardin SFS-EN 933-1 mukaisesti. Seulonta suoritettiin kivituhkalle ja valimohiekalle. Koska hienoaineen sallittu maksimipaino siivilällä ylittyi, käytettiin pie-nempää määrää materiaalia kuin standardin minimi. Seulontanäyte neliöitiin ja näytteitä oli kolme kappaletta kummallekin materiaalille. Seulonnassa käytettiin kuvan 15 seulontako-netta.   

Kuva 15. Seulontakone.  Puhtaasti kivituhkasta koostuvassa runkoaineessa on suurempi soran ja saven osuus kuin runkoaineessa, jossa kivituhkan joukkoon on sekoitettu valimohiekkaa. Valimohiekassa on suurin osa partikkeleista 0,063–2 mm välillä, joten se kasvattaa hiekkafraktion osuutta rae-kokojakaumassa. Kivituhkan raekokojakaumasta noin 25 % on soraa ja 11 % hienoainesta. Valimohiekka-kivituhkaseoksella soraa on noin 12 % ja hienoainesta 5,8 %.   Raekokojakaumalla voidaan ennustaa routimista. Mitä enemmän materiaalissa on hienoai-nesta, sitä suuremmalla todennäköisyydellä se on routivaa. Alle 0,02 mm kokoisten rakeiden osuus on erityisen merkittävä indikaattori routimisesta. (Liikennevirasto. 2015). Kuvassa 16 on esitetty runkoaineiden raekokojakaumat, ja lisäksi siinä on routimisrajat. Kyseiset rajat kuvaavat materiaalin routivuutta. Runkomateriaalit sijoittuvat kuvassa alueille 3 ja 4, eli ne ovat pääosin routimattomia. Standardin SFS 13793:2001 mukaan alueelle 1 pääosin sijoit-tuva käyrä tarkoittaa materiaalin olevan routivaa ja alueelle 1L lievästi routivaa, alueille 3 ja 
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4 taas routimatonta. Alueelle 2 sijoittuva käyrä tarkoittaa materiaalin olevan routimatonta, mikäli 0,02 mm seulan läpäisyprosentti on alle 10 %. Seulontakokeessa pienin käytetty seula oli 0,063 mm, mutta routimisen arvioinnissa olisi hyvä tietää kuinka suuri prosentti läpäisi 0,02 mm seulan. Routimattomilla maalajeilla 0,02 mm seulan läpäisee alle 3 % maa-ainek-sesta. Kivituhkalle 11 % läpäisi 0,063 mm seulan, mutta tässä työssä ei tutkittu hienoainesta tarkemmin. Mikäli kuvaajan alempi osa pysyvästi ylittää rajan viereiselle hienomman maa-lajin alueelle, maalaji on routivaa. Zhang et al. (2019) on selvittänyt, että ilman sideainetta 0/4 mm kivituhka on routivaa.    

Kuva 16. Seulontakokeen tulokset. 
5.2 Parannettu Proctor-koe 
Parannettu Proctor-kokeen tavoitteena on optimivesipitoisuuden löytäminen tiivistykseen. Sullotun maan vesipitoisuuden ei tule olla liian korkea, sillä suuri vesipitoisuus laskee lu-juutta. Parannettu Proctor-koe suoritettiin valimohiekan ja kivituhkan 50/50 seokselle. Koe suoritettiin standardin SFS-EN 13286-2:2011 mukaisesti. Kokeessa näyte tiivistetään muo-tin sisälle, jonka jälkeen se poistetaan muotista ja kuivataan uunissa. Kuivan näytteen paino mitataan ja sen tiheys lasketaan. Näytteitä tehdään eri vesipitoisuuksilla, ja kuivaamisen jäl-keen näytteiden tiheyksiä verrataan keskenään.  Parannettu Proctor-kokeen perusteella optimivesipitoisuus on 12 % ja kuivairtotiheys 1,86 g/cm3 (kuva 17). Kokeessa saatiin kaksi huippua, mikä on voi olla merkki jonkin kokeen osan virheellisyydestä. Toisaalta sorapitoisille materiaaleille on tyypillistä, että kokeessa ei saavuteta vain yhtä huippua. Pelkän 0/4 mm kivituhkan optimivesipitoisuuden on selvittänyt jo muuan muassa Zhang et al. (2019), joten tässä työssä käytettiin heidän kokeidensa tulok-sia. Kivituhkan optimivesipitoisuus on 9 % ja maksimikuivairtotiheys 2,04 g/cm3.    
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Kuva 17. Kuivairtotiheys vesipitoisuuden funktiona. 
5.3 Koekappaleiden valmistus 
Kappaleiden runkoaineiksi valittiin kivituhka ja kivituhkan ja valimohiekan 50/50 seos. Si-deaineena käytetään Ecolan infra 80 -sideainetta. Stabiloidussa sullotussa maassa oleellinen tieto on tarvittava sideaineen määrä. Aikaisemmin tehtyjen tutkimusten perusteella päätettiin käyttää 6 m-% ja 10 m-% sideainepitoisuutta kuiva-aineiden painosta. Keable (2011) esitti, että paras vesipitoisuus on se, jossa kappale saavuttaa maksimikuivairtotiheyden. Tämän vuoksi vesipitoisuudeksi valittiin parannettu Proctor-kokeiden perusteella kivituhkalle 9 % ja kivituhka-valimohiekkaseokselle 12 %.   Kirjallisuudessa esitetään usein myös käytettävän vesipitoisuuden perustuvan massan tuntu-maan. Sopivaa vesipitoisuutta haettiin siksi myös testikappaleita valmistamalla, tavoitteena selvittää, millä vesipitoisuudella massa on parhaiten työstettävissä. Kivituhkasta 6 % sideai-nemäärällä valmistettiin kolme testikappaletta eri vesipitoisuuksilla: 5, 7 ja 10 m-%. Näistä 5 % vesipitoisuus havaittiin liian matalaksi ja 10 % vesipitoisuus oli hieman liian suuri. Ta-voitteena oli löytää vesipitoisuus, jolla seos on ns. maakostea, ja siitä pystyi muotoilemaan käsin koossa pysyvän pallon. Tähän sopi parhaiten 7 % vesipitoisuus. Kuvassa 18 on esitetty valmistettujen massojen tiivistyminen ja kappaleet muotista purun jälkeen.     
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 Kuva 18. Kivituhkasta 6 % sideainepitoisuudella ja 5, 7 ja 10 % vesipitoisuudella valmistetut testikappaleet. 10 % vesipitoisuudella valmistettu kappale on hieman liian märkä, kun taas 5 % vesipitoisuudella valmistettu kappale on liian hauras, eli se sisältää liian vähän vettä.  Korkean vesipitoisuuden on esitetty laskevan kappaleen lujuutta, joten lujuuskokeita varten valmistettiin myös kappaleet optimivesipitoisuutta alemmilla vesipitoisuuksilla: 7 % kivi-tuhkalle ja 10 % kivituhka-valimohiekkaseokselle.  Yhteensä kappaleita valmistettiin siis kahdeksalla eri reseptillä (taulukko 1). Eri resepteillä selvitettiin vesipitoisuuden ja si-deainepitoisuuden sekä runkoaineen vaikutus puristuslujuuteen.     
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Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt reseptit. Esitetyt prosentit ovat massaprosentteja. Side-aineena käytettiin Ecolan infra 80 -sideainetta. Näytteitä tehtiin 100 mm ja 150 mm kuutioi-den muotteihin. 

  Materiaali valmistettiin sekoittamalla ensin kuivat aineet yhteen 30 sekunnin ajan, jonka jäl-keen lisättiin vesi 30 sekunnin aikana. Tämän jälkeen sekoitusta jatkettiin kolme minuuttia niin, että kokonaissekoitusaika on neljä minuuttia. Kappaleita valmistettiin kahteen eriko-koiseen muottiin. 100 mm kuution kokoiseen muottiin valmistettiin 100x100x100 mm3 kuu-tioita, joita käytettiin 10 jäätymis-sulamissyklin pakkaskokeessa. 150 mm kuution kokoiseen muottiin valmistettiin 150x150x50 mm3 kokoisia kappaleita, joita käytettiin suolapakkasko-keessa. Muottia ei siis täytetty täyteen.  100 mm kappaleet valmistettiin noin kymmenessä kerroksessa, jokaiselle kerrokselle tehtiin kahdeksan pudotusta. Menetelmä ja käytetty tiivistysvasara (kuva 19) on sama kuin VTT:n käyttämä (Vehmas ja Kronlöf. 2015). Vasarassa on noin 4 kg paino, jota pudotetaan 0,45 m korkeudesta.   

 Kuva 19. VTT:n tiivistysvasara. 

Runkoaine sideainepitoi-
suus  

vesi- 
pitoisuus m-%  

vesi/sideaine-
suhde 

Koekappaleiden luku-
määrä 

m-% kg/m3 100 mm 150 mm 

valimohiekka (50 %) 
+ kivituhka (50 %) 6 114 10 % 1,9 

6 - 

valimohiekka (50 %) 
+ kivituhka (50 %) 6 112 12 % 2,3 

6 6 

valimohiekka (50 %) 
+ kivituhka (50 %) 10 189 10 % 1,1 

6 - 

valimohiekka (50 %) 
+ kivituhka (50 %) 10 185 12 % 1,4 

6 6 

kivituhka  6 118 7 % 1,3 6 - 

kivituhka  6 122 9 % 1,6 6 6 

kivituhka  10 193 7 % 0,8 6 - 

kivituhka  10 196 9 % 1,0 6 6 
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 Tiivistysvasarassa on noin 100x100 mm2 ja 150x150 mm2 levyt, mutta koska pudotettava paino pysyy samana, kohdistuu kappaleeseen 100 mm levyä käyttäessä suurempi paine. 150 mm levyn pinta-ala on noin 2,25-kertainen 100 mm levyyn verrattuna. Jotta kappaleet ovat keskenään vertailukelpoisia, 150 mm kappaleet pyrittiin valmistamaan samaan tiheyteen kuin 100 mm kappaleet. Tätä varten valmistettiin kolme 150x150x50 mm3 testikappaletta, joiden tiheys selvitettiin kappaleen tilavuuden ja massan perusteella. Kappaleet punnittiin ja niiden tilavuus laskettiin mittaamalla leveys, pituus ja korkeus. Tiheys on massan ja tilavuu-den osamäärä. Kappaleet valmistettiin 10 mm kerroksissa pudottamalla painoa 16, 20 tai 24 kertaa yhtä kerrosta kohden. Testin perusteella 16 pudotusta on hieman liian vähän, sillä kappale ei saavuta samaa tiheyttä kuin 100 mm kappaleet. 10 mm paksuilla kerroksilla ja 20 pudotusta/kerros saavutetaan tiheys, joka on vastaava kuin 100 mm kappaleilla. 24 ja 20 pudotuksella ei ollut merkittävää eroa tiheydessä, joten 150 mm kappaleet päätettiin valmis-taa 20 pudotuksella yhtä kerrosta kohden. 
5.4 Suolapakkaskestävyys 
Suolapakkaskokeen tavoitteena on selvittää suolan vaikutus kappaleiden kestävyyteen. Ko-keessa mitataan suolan aiheuttamasta rapaumasta syntyvä materiaalihäviö standardin SFS-EN 1340 + AC liitteen D mukaisella hilseilykokeella. Tätä varten käytetään 150 mm x 150 mm x 50 mm kokoisia koekappaleita. Kolme kappaletta altistettiin suolarasitukselle, ja kolme kappaletta pidettiin vertailukappaleina. Yhteensä kappaleita valmistetaan 24 kappa-letta. 28 jäätymis-sulamissyklin pakkaskokeen jälkeen suoritettiin hilseilykoe, jossa mitat-tiin materiaalihäviö pinta-alaa kohden, eli pintarapauma. Hilseilykokeessa mitataan siis ra-pauma, eli kuinka paljon rakenteen pinnasta irtoaa materiaalia. Tämä toteutetaan suihkutta-malla kappaleen pinnalle vettä ja harjaamalla kappaleen pintaa siveltimellä. Kaikki harjauk-sessa irtoava materiaali kerätään talteen suodatinpussiin, joka asetetaan vuorokaudeksi uu-niin kuivumaan 103 celsiusasteessa. Irronnut aine punnitaan, ja materiaalihäviö lasketaan pinta-alaa kohden.  Valmistuksen jälkeen kappaleet säilytettiin +20⁰ C lämpötilassa ja 45 % huonekosteudessa, kunnes ne olivat 28 vuorokauden ikäisiä. Kappaleet poistettiin muoteista kolmen vuorokau-den ikäisinä, jolloin sideaine on ehtinyt lujittua. Lujittumisjakson jälkeen niitä jälkihoidettiin yhden viikon ajan 65 % huonekosteudessa, jonka aikana ne valmisteltiin suolapakkaskokee-seen. Kappaleiden ympärille liimattiin neopreenikumimatto kaikille pinnoille paitsi testaus-pinnalle, ja neopreenin ja testauspinnan välinen reuna tiivistettiin tiivistysmassalla. Kappa-leiden muut pinnat kuin testauspinta lämpöeristettiin EPS-levyillä kuvan 20 mukaisesti. Tes-tauspinnan pinta-ala laskettiin kolmen pituuden ja kolmen leveyden mittauksen keskiarvona. Viikon jälkihoidon jälkeen kappaleiden pinnoille kaadettiin 5 mm kerros talousvettä, ja kap-paleita säilytettiin 72 tuntia huonelämpötilassa tiivisteen tehokkuuden arvoimiseksi. Tämän jälkeen talousvesi kaadettiin pois ja testauspinnalle kaadettiin 5 mm paksu kerros vettä. Ver-tailukappaleille käytettiin makeaa vettä ja varsinaisille koekappaleille 3 % natriumkloridi-liuosta.  Kokeen aikana lisättiin tarvittaessa vettä testauspinnoille. Vettä lisättiin ensimmäisen kerran seitsemän jäätymis-sulamissyklin jälkeen. Tällöin havaittiin rapautumisen olevan hyvin voi-makasta, minkä vuoksi päätettiin jo kokeen aikana tehdä yksi hilseilykoe. Kappaleille suo-ritettiin yksi hilseilykoe siis jo 14 jäätymis-sulamissyklin jälkeen.  
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 Kuva 20. Koekappale ympäröidään neopreenillä ja EPS-levyillä suolapakkaskoetta varten. 
5.5 Jäätymis-sulamiskestävyys 
Jäätymis-sulamiskestävyyskokeen tavoitteena on selvittää, kuinka paljon kappale menettää puristuslujuudestaan jäätymis-sulamisrasituksen seurauksena. Tämä tehdään vertailemalla pakkasrasituksen läpikäyneiden 100 mm kuutioiden lujuutta vastaaviin kappaleisiin, jotka eivät ole olleet pakkasrasituksessa. Puristuslujuuden muutos tutkitaan teknisen spesifikaa-tion CEN/TS 13286-54 (2014) mukaisesti.   Koetta varten valmistettiin 48 koekappaletta: kuusi kappaletta jokaiselle eri materiaaliseok-selle. Materiaaliseokset ja kappaleiden valmistus on esitelty aikaisemmin luvussa 5.3. Stan-dardista poiketen kappaleet valmistettiin kuution muotoisiksi lieriön sijaan, ja valmistusme-netelmänä käytettiin sullotun maan menetelmää standardissa esitettyjen menetelmien sijaan. Puristuslujuuden määritykseen käytettiin Aalto-yliopiston Zwick & Roell puristuskoelaitetta (kuva 21), joka asetettiin kuormittamaan kappaleita yksiaksiaalisesti kuormitusnopeudella 1,5 mm/min kunnes ne murtuvat. Ennen tätä kappaleille tehtiin vielä 0,2 kN esikuormitus. Koe lopetettiin, kun huippulujuudesta oli jäljellä 50 %.     
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 Kuva 21. Yksiaksiaalinen puristuskoelaite.  Valmistuksen jälkeen kappaleet säilytettiin lujittumisen ajan 45 % huonekosteudessa ja 20⁰ C lämpötilassa, kunnes ne olivat 28 vuorokautta vanhoja. Kappaleet poistettiin muoteista 3–5 vuorokauden ikäisinä, jolloin sideaine on ehtinyt lujittua. Lujittumisjakson jälkeen niille tehtiin kahden päivän jälkihoito säähuoneessa, jossa kosteusprosentti on 95 %. Tämän ai-kana kuudesta kappaleesta kolme merkittiin vertailukappaleiksi ja kolme merkittiin pakkas-koetta varten. Jälkihoidon jälkeen pakkaskokeeseen menevät kappaleet käärittiin muovikel-muun ja altistettiin teknisen spesifikaation mukaiselle jäätymis-sulamiskokeelle. Vertailu-kappaleille tehtiin puristuskoe. Kymmenen jäätymis-sulamissyklin jälkeen kappaleista pois-tettiin muovikelmu ja ne palautettiin jälkihoitohuoneeseen. Seuraavana päivänä näille koe-kappaleille suoritettiin yksiaksiaalinen puristuskoe, eli ne olivat 42 vuorokauden ikäisiä. Vertailukappaleet puristettiin jo 30 vuorokauden ikäisinä standardista poiketen. Puristuslu-juus päätettiin tutkia aikaisemmin, sillä pakkaseen laitettujen kappaleiden lujittuminen py-sähtyy, mutta jälkihoitohuoneessa olevat kappaleet jatkaisivat lujittumista. Niiden puristus-lujuuksien vertailu ei olisi mielekästä, sillä vertailukappaleet olisivat ehtineet lujittua 12 päi-vää pidempään.   
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6 Tulosten tarkastelu 
Tässä luvussa käydään läpi laboratoriokokeiden tulokset. Luvussa analysoidaan sullotun maan rakennusteknisiä ominaisuuksia ja käsitellään mahdollisuuksia käyttöön meluseinära-kenteessa. Kappaleessa tarkastellaan jäätymis-sulamissyklien vaikutusta puristuslujuuteen sekä vesi- ja sideainemäärien vaikutusta puristuslujuuden. Lisäksi tarkastellaan suolapak-kasrasituksesta syntyvän pintarapauman määrää.  
6.1 Jäätymis-sulamiskestävyys 
Pakkasesta aiheutuva lujuuden alenema selvitettiin yksiaksiaalisella puristuskokeella. Ver-tailukappaleet puristettiin 30 vuorokauden ikäisenä, ja loput 10 syklin jäätymis-sulamisko-keen jälkeen. Jäätymis-sulamissyklit on esitetty liitteessä 2. Kappaleiden lujittuminen kes-keytyy kylmässä, joten kappaleita voidaan pitää keskenään vertailukelpoisina, vaikka ne ovatkin eri ikäisiä.  Ennen puristuskoetta kappaleet punnittiin ja niiden leveys, pituus ja korkeus mitattiin kol-men mittauksen keskiarvona. Kappaleet olivat tällöin olleet säilytyksessä 95 % huonekos-teudessa, joten niiden vesipitoisuus punnituksen ja puristuskokeen aikana oli korkea. Kos-teiden kappaleiden tilavuuspainot laskettiin, ja eri seosten tilavuuspainot on esitetty taulu-kossa 2.  Taulukko 2. Tilavuuspainot eri resepteillä valmistetuille kappaleille.  
Runkoaine sideaine- 

pitoisuus [%]  
vesipitoisuus 
[%] 

vesi-sideaine-
suhde 

tilavuuspaino [kN/m3] 

VH+KT 6 10 1,9 20,3 

VH+KT 6 12 2,3 20,88 

VH+KT 10 10 1,1 20,78 

VH+KT 10 12 1,4 20,82 

KT 6 7 1,3 20,8 

KT 6 9 1,6 21,85 

KT 10 7 0,8 20,36 

KT 10 9 1 21,18  Puristuskoe toteutettiin standardin SFS-EN 13286-41 mukaisesti. Puristuslujuus laskettiin kaavan 2 mukaisesti. Keskimääräiset puristuslujuudet sekä jokaisen seoksen puristuslujuuk-sien maksimi- ja minimiarvot on esitetty taulukossa 3. Keskimääräinen puristuslujuus on laskettu kolmen näytteen puristuslujuuksien keskiarvosta.  
𝜎𝑓 =

𝐹

𝐴
     (2) 

 jossa  
𝜎𝑓 = 𝑃𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠𝑙𝑢𝑗𝑢𝑢𝑠 
𝐹 =  𝑃𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠𝑣𝑜𝑖𝑚𝑎  
𝐴 = 𝐾𝑜𝑒𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎𝑙𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎 − 𝑎𝑙𝑎    
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Taulukko 3. Kappaleiden puristuslujuuksien yhteenveto (MPa). Sarja A on käynyt läpi 10 jäätymis-sulamissykliä. Sarja B on vertailuryhmä, joka ei käynyt läpi pakkasrasitusta. 
Runkoaine Vesipitoisuus 

Sideainepitoisuus 

6 % 10 % 

A [MPa] B [MPa] A [MPa] B [MPa] 

Kivituhka 7 % 

min 4,32 
ka 5,06 

max 5,82 

min 5,61  
ka 6,06  

max 6,72 

min 6,84  
ka 7,95  

max 9,05 

min 5,5  
ka 6,36  

max 6,98 

Kivituhka 9 % 

min 4,79 
ka 5,00 

max 5,4 

min 5,06  
ka 5,15  

max 5,24 

min 9,16  
ka 9,70  

max 10,15 

min 9,72  
ka 9,78  

max 9,88 

Valimohiekka + 
kivituhka  10 % 

min 2,14  
ka 2,38  

max 2,53  

min 1,75  
ka 2,02  

max 2,21 

min 6,47  
ka 6,61  

max 6,7 

min 6,53  
ka 6,68  

max 6,85 

Valimohiekka + 
kivituhka 12 % 

min 1,74  
ka 1,99  

max 2,18 

min 1,48  
ka 1,67  

max 1,84 

min 4,36  
ka 4,75  

max 4,99 

min 4,05  
ka 4,34  

max 4,75  Kappaleille laskettiin teknisen spesifikaation CEN/TS 13286-54 mukaisesti pakkaskestä-vyys. Jokaiselle jäädytys-sulamiskokeessa olleelle sarjalle ja vertailusarjalle lasketaan pu-ristuslujuuksien keskiarvo. Näiden keskiarvojen osamäärästä saadaan laskettua lujuuksien keskimääräinen suhde kaavalla 3.  
𝑅 =

𝑅𝐴

𝑅𝐵
    (3) 

 jossa  
𝑅 = 𝑙𝑢𝑗𝑢𝑢𝑘𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟ä𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 
𝑅𝐴 = 𝑆𝑎𝑟𝑗𝑎𝑛 𝐴 𝑒𝑙𝑖 𝑗ää𝑑𝑦𝑡𝑦𝑠 − 𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡𝑢𝑠𝑦𝑘𝑙𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑢𝑛 𝑠𝑎𝑟𝑗𝑎𝑛  
𝑝𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠𝑙𝑢𝑗𝑢𝑢𝑘𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜  
𝑅𝐵 = 𝑆𝑎𝑟𝑗𝑎𝑛 𝐵 𝑒𝑙𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑙𝑢𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎𝑙𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠𝑙𝑢𝑗𝑢𝑢𝑘𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜  Puristuslujuus oli vertailukappaleiden puristuslujuutta pienempi vain kahdella seoksella: Valimohiekan ja kivituhkan seoksen 1,1 vesi-sideainesuhteella ja kivituhkan 0,8 vesi-si-deainesuhteella. Puristuslujuuksien keskimääräisten muutosten suhteet on esitetty taulu-kossa 4.    Taulukko 4. Puristuslujuuksien muutos jäätymis-sulamissyklien seurauksena. 

Runkoaine Sideainepitoisuus Vesipitoisuus vesi/sideaine 
lujuuksien keskimääräinen 
suhde 

VH+KT 6 % 10 % 1,9 1,18 

VH+KT 6 % 12 % 2,3 1,19 

VH+KT 10 % 10 % 1,1 0,99 

VH+KT 10 % 12 % 1,4 1,09 

KT 6 % 7 % 1,3 1,20 

KT 6 % 9 % 1,6 1,03 

KT 10 % 7 % 0,8 0,80 

KT 10 % 9 % 1 1,01  
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Monet kappaleet hajosivat ensiksi tiivistyksen yläpinnan kohdalta, mikä johtuu todennäköi-sesti siitä, että tiivistyminen on suurinta alakerroksissa ja pienintä ylimmissä kerroksissa. Pienempi tiiviysaste lähellä yläpintaa johtaa sen hajoamiseen ensimmäiseksi. Osa kappa-leista hajosi tasaisesti eri puolilta muodostaen tiimalasia muistuttavan lopputuloksen. Tämän muotoinen lopputulos on yleensä tavoitteena betonilla. Kuvassa 22 on puristuskokeen läpi-käyneitä kappaleita. 

 Kuva 22. Monet kappaleet hajosivat ensiksi tiivistyksen yläpinnan kohdalta. Osa kappaleista hajosi tiimalasin muotoon.  Vertailukappaleiden puristuskokeissa havaittiin suurta vaihtelua eri reseptien lujuuksissa. Suurin lujuus saavutettiin seoksella, jossa on 10 % Ecolan infra 80 -sideainetta ja 10 % vettä. Tämän puristuslujuus oli keskimäärin 6,68 MPa. Pienin puristuslujuus oli seoksella, jossa oli eniten vettä ja vähiten sideainetta, keskimäärin 1,67 MPa. Tulokset ovat odotetun mukai-sia: on odotettu, että korkea vesipitoisuus alentaa lujuutta, ja korkeampi määrä sideainetta kasvattaa sitä. Kuvassa 23 on valimohiekan ja kivituhkan seoksen jännitys-muodonmuutos-kuvaajat. Puristuskoelaitteen tuottamat kuvaajat ovat liitteessä 1.   Koekappaleilta mitattiin puristuslujuus kymmenen jäätymis-sulamissyklin jälkeen. Puristus-lujuudessa ei havaittu laskua, päinvastoin, lähes kaikilla resepteillä puristuslujuus oli hieman vertailukappaleita korkeampi jäätymis-sulamissyklien jälkeen. On siis mahdollista, että lu-jittuminen on jatkunut kokeen aikana kappaleiden ollessa sulia. Juuti (2020) havaitsi, että pakkasrasituksella ei ollut vaikutusta Ecolanilla stabiloidun betonimurskeen lujuuteen. Hä-nen työssään verrattiin saman ikäisiä kappaleita, joista puolet oli altistettu 20 jäätymis-sula-missyklille.   
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Kuva 23. Valimohiekan ja kivituhkan seoksen puristuslujuudet. w/b-luku kuvaa vesi-sideai-nesuhdetta.  Ecolanilla stabiloidun kivituhkan puristuslujuus oli keskimäärin suurempi kuin valimohiek-kaa sisältävän seoksen. Kivituhkalle paras lujuus saavutettiin optimivesitiheyteen tehdyllä seoksella, jolla oli suurempi sideainemäärä. Tämä ei kuitenkaan ollut pienin vesi-sideaine-suhde. Suurin puristuslujuus oli keskimäärin 9,78 MPa, kun taas muilla resepteillä puristus-lujuuden vaihtelivat keskimäärin noin 5–6 MPa:n välillä. Kuvassa 24 on kivituhkasta val-mistettujen kappaleiden jännitys-muodonmuutos-kuvaajat. Puristuskoelaitteen tuottamat kuvaajat ovat liitteessä 1.  
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 Kuva 24. Kivituhkasta koostuvien näytteiden puristuslujuudet. w/b-luku kuvaa vesi-sideai-nesuhdetta.  Kappaleet ovat käyrän perusteella hauraita. Puristuskokeen jännitys-muodonmuutos-kuvaa-jista laskettiin kappaleille haurausindeksi BI ja muodonmuutosmoduuli E50 (taulukko 5). Haurausindeksi ja muodonmuutosmoduuli kuvaavat kuinka hauraus ja jäykkä kappale on. Osalla seoksista muodonmuutosmoduuli oli jäätymis-sulamissyklien jälkeen suurempi ja osalla taas pienempi. Erot muodonmuutosmoduulissa johtuvat todennäköisesti kappaleiden välisestä vaihtelusta, eikä jäätymis-sulamissykleillä voida tämä työn perusteella sanoa ole-van suurta vaikutusta kappaleiden jäykkyyteen. Haurausindeksi laskettiin elastisen muodon-muutoksen ja muodonmuutoksen murtolujuudessa suhteella (kaava 4).   
𝐵𝐼 =

𝜀𝑒

𝜀𝑓
∙ 100 %   (4) 

 jossa  
𝐵𝐼 = 𝐻𝑎𝑢𝑟𝑎𝑢𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 
𝜀𝑒 = 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑜𝑑𝑜𝑛𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠  
𝜀𝑓 = 𝑀𝑢𝑜𝑑𝑜𝑛𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑟𝑡𝑜𝑙𝑢𝑗𝑢𝑢𝑑𝑒𝑠𝑠𝑎  Tällä suhteella laskettu luku kuvaa kappaleen haurautta. Haurausindeksin laskemiseen on monia muitakin tapoja. Tässä työssä valittiin käytettäväksi venymien suhteesta laskettava haurausindeksi, mutta se voidaan laskea myös esimerkiksi jännityksien suhteesta. Eri ta-voilla laskettujen haurausindeksien arvot eroavat toisistaan eivätkä siis ole keskenään täysin 
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vertailukelpoisia. (Hucka ja Das. 1974). Lasketut haurausindeksit ovat taulukossa 5. Jääty-mis-sulamisrasituksella ei ollut selkeää vaikutusta haurausindeksiin, vaan seoksesta riippuen se oli keskimäärin joko suurempi tai pienempi kuin vertailukappaleiden haurausindeksit. Kaikkien kappaleiden voidaan sanoa olevan hauraita, sillä niiden haurausindeksit vaihtelevat välillä 35–79 %. Mitä suurempi haurausindeksi on, sitä hauraampi kappale on. Haurausin-deksit ovat melko lähellä toisiaan eri vesi-sideainesuhteilla, mutta pienimmällä vesi-sideai-nesuhteella 0,8 haurausindeksit ovat jonkin verran muita suurempia. Pienimmällä vesipitoi-suudella valmistetut kappaleet olivat siis hieman muita kappaleita hauraampia. Saman ha-vainnon on tehnyt Jaquin et al. (2008), ja todennut, että kvalitatiivisesti tarkasteltuna sullottu maa on hauraampaa pienillä vesipitoisuuksissa ja sitkeämpää suuremmilla vesipitoisuuk-silla.  Taulukko 5. Kappaleiden muodonmuutosmoduulit ja haurausindeksit. 
Runko-

aine 
Vesi/side-

aine 

Haurausindeksi BI [%] Muodonmuutosmoduuli E50 [MPa] 

vertailu- 
kappaleet 

jäätymis-sulamis-
rasitus vertailukappaleet 

jäätymis-sulamis-
rasitus 

VH+KT 

1,1 44 50 828 602 

1,4 45 35 367 697 

1,9 43 46 205 214 

2,3 51 38 168 209 

KT 

0,8 79 68 332 549 

1 49 51 878 824 

1,3 42 56 779 379 

1,6 43 39 380 407  Kappaleiden lujuuksia verrattiin myös niiden vesi-sideainesuhteisiin (kuva 25). Voidaan ha-vaita, että valimohiekan ja kivituhkan seoksella paras lujuus saavutetaan pienimmällä vesi-sideainesuhteella. Sama ilmiö on havaittavissa betonilla. Kivituhkasta valmistetulla seok-sella suurin saavutettu lujuus oli optimivesipitoisuuteen valmistetulla kappaleella, eli kap-paleella, jolla ei ollut pienin vesi-sideainesuhde. 

 Kuva 25. Puristuslujuus vesi-sideainesuhteen funktiona.   
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 Työssä selvitettiin, paljonko sideainepitoisuuden kasvattaminen kuudesta prosentista kym-meneen prosenttiin kasvattaa lujuutta. Lujuuden kasvua oli 22–67 %. Sideaineen lisääminen kasvatti materiaalin lujuutta hieman enemmän valimohiekkaa sisältävällä seoksella. Lujuu-den kasvu oli kuitenkin merkittävää molemmilla runkoaineilla. Lujittuminen perustuu side-aineen ja veden väliseen hydrataatioreaktioon. Lujuuden nousu oli alhaisin seoksella, jonka vesipitoisuus on 7 %. Koska sideaine vaatii vettä lujittumiseen, on mahdollista, että vesipi-toisuus oli liian alhainen eikä kaikki sideaine ei tämän takia reagoinut veden kanssa. Taulu-kossa 6 on lujuuksien kasvu sideaineen lisäämisen seurauksena.  Taulukko 6. Sideaineen lisäämisen vaikutus lujuuteen. 
Runkoaine Vesipitoisuus [%] Lujuuden kasvu [%] 

KT 7 22 

KT 9 48 

VH+KT 10 67 

VH+KT 12 60  Puristuslujuuteen vaikuttaa myös kappaleen vesipitoisuus. Vesipitoisuuden laskeminen op-timivesipitoisuudesta kaksi prosenttiyksikköä alempaa vesipitoisuuteen pääosin kasvatti lu-juutta. Lujuus laski ainoastaan seoksella, jossa runkoaineena on kivituhka ja sideainepitoi-suutena 10 %. Työssä on jo aikaisemmin havaittu, että valimohiekan ja kivituhkan seos on lujempi optimivesipitoisuutta pienemmällä vesipitoisuudella. Vesipitoisuuden muutoksesta seuraavat muutokset lujuudessa ovat pienempiä, kuin lujuuden muutokset sideainemäärän muutoksen seurauksena. Muutokset vesipitoisuudessa olivat merkittävämpiä seoksille, jotka sisälsivät 10 % sideainetta 6 % sijaan. Vesipitoisuuden laskun vaikutus puristuslujuuteen on esitetty taulukossa 7.  Taulukko 7. Lujuuden muutos vesipitoisuuden laskun seurauksena. 
Runkoaine Sideainepitoisuus [%] Lujuuden muutos [%] 

KT 6 8,7 

KT 10 -36 

VH+KT 6 17 

VH+KT 10 32  Samalla reseptillä tehtyjen kappaleiden lujuuksien välillä oli suuriakin eroja. Kun pienim-män ja suurimman lujuuden eroja toisiinsa vertailtiin, oli niiden välillä eroa reseptistä riip-puen 2–21 %. Koska koekappaleiden lukumäärä on pieni, on hajonta niiden välillä suurta. Tulosten luotettavuutta voidaan arvioida variaatiokertoimella, joka ilmoittaa tulosten välisen hajonnan. Variaatiokerroin on keskihajonnan ja keskiarvon osamäärä. Puristuslujuuskokei-den luotettavuuden arvioimiseksi laskettiin puristuslujuuksien variaatiokertoimet (taulukko 8). Variaatiokertoimet vaihtelivat välillä 0,9 % - 14,8 %. Sekä valimohiekan ja kivituhkan seoksessa että pelkkää kivituhkaa sisältävässä seoksessa esiintyi suuria eroja variaatioker-toimissa. Variaatiokertoimet laskettiin kolmen kappaleen perusteella. Tämä on hyvin pieni määrä, joten koekappaleiden lukumäärää kasvattamalla voitaisiin parantaa tulosten luotetta-vuutta. Tässä työssä saadut variaatiokertoimien arvot eivät kuitenkaan ole merkittävän suu-ria, sillä esimerkiksi betonille lujuuden vaihtelu luokitellaan hyväksi, kun variaatiokerroin on alle 15 %, ja erinomaiseksi kun se on alle 10 %. (Löfman. 2016).  
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Taulukko 8. Puristuslujuuskokeen variaatiokertoimet. 
ryhmä runkoaine vesi/sideaine COV [%] 

A VH+KT 1,9 8,7 

B VH+KT 1,9 11,8 

A VH+KT 2,3 11,4 

B VH+KT 2,3 10,8 

A VH+KT 1,1 1,9 

B VH+KT 1,1 2,4 

A VH+KT 1,4 7,2 

B VH+KT 1,4 8,4 

A KT 1,3 14,8 

B KT 1,3 9,6 

A KT 1,6 6,9 

B KT 1,6 1,7 

A KT 0,8 13,9 

B KT 0,8 12,1 

A KT 1,0 5,2 

B KT 1,0 0,9  Koska kappaleet valmistettiin käsin, voi valmistuksen aikana syntyä eroa rakenteeseen, vaikka menetelmä olikin kaikilla kappaleilla sama. Tiivistystyön tasalaatuisuutta voidaan arvioida laskemalla kappaleiden tiheydet. Saman sarjan kappaleiden tulisi saavuttaa sama tiheys. Kun kappaleiden tiheydet laskettiin, havaittiin, että valimohiekan ja kivituhkan seok-selle niiden erot keskiarvoon vaihtelevat välillä 0,04 %–3,07 % keskimääräisen eron ollessa 1,06 %. Saavutettu tiiviysaste on siis lähestulkoon yhtä suuri kaikilla saman sarjan kappa-leilla. Kivituhkasta valmistetut kappaleet olivat valimohiekka-kivituhkaseoksen tapaan hy-vin tasalaatuisia tiheyden suhteen. Tiheyden vaihtelu sarjojen sisällä oli alle 2 %, eli kaikilla kappaleilla on saavutettu lähes yhtä tiivis lopputulos, eivätkä erot puristuslujuuksissa siis johdu erilaisista tiiviysasteista.  Kappaleiden pinnat olivat melko epätasaisia. Tämä saattaa aiheuttaa epätasaisen kuormituk-sen puristuskokeessa, mikä johtaa vaihteluun puristuslujuuksissa. Jatkotutkimuksissa pinnat voidaan tasoittaa esimerkiksi kipsivalulla, kuten Kortelainen (2019) on tehnyt. Jotkin kap-paleet olivat myös jääneet osittain kiinni muottiin, kun ne poistettiin muoteista. Muotista poiston yhteydessä niistä irtosi pieni määrä materiaalia reunoilta. Kappaleet, jotka olivat muotista poiston yhteydessä kärsineet vaurioita, saattoivat myös olla puristuslujuudeltaan ehjänä irronneita heikompia. Epätasaisuus kappaleiden muodossa voi johtaa siihen, että nii-den välillä on vaihtelua puristuslujuudessa. Jännitys-muodonmuutos-kuvaajista voidaan ha-vaita, että muodonmuutoksen kasvu on aluksi hyvin suurta pienillä jännityksillä. Kappalei-den nopea muodonmuutos alun pienillä jännityksillä voi johtua myös epätasaisesta pinnasta. 
6.2 Suolapakkaskestävyys 
Suolapakkaskokeessa selvitettiin suolarasituksesta aiheutuva massahävikki pinta-alaa koh-den. Suolavesiliuoksessa olleita kappaleita verrattiin makeavesiliuoksessa olleisiin kappa-leisiin. Kaikki kappaleet kävivät läpi 28 jäätymis-sulamissykliä. Kokeen aikana kappaleiden pinnalle lisättiin vettä, minkä yhteydessä havaittiin rapautumisen olevan vahvaa (kuvat 26 ja 27). Tämän vuoksi päätettiin kappaleille tehdä hilseilykoe jo kokeen puolivälissä, eli 14 jäätymis-sulamissyklin jälkeen. Jäädytys-sulatuskokeen mittausdata on esitetty liitteessä 3. 
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Mittausjakson kuvaajassa on aukko noin 600 tunnin molemmin puolin johtuen lämpötila-mittarissa olleesta häiriöstä. Jäädytys-sulatuskokeessa käytettyjen kaappien toiminta ei kui-tenkaan ole häiriintynyt kokeen aikana, vaan ne ovat toimineet suunnitellusti. 

 Kuva 26. Valimohiekasta ja kivituhkasta koostuva näyte 14 jäätymis-sulamissyklin jälkeen. Kappaleen ylin kerros irtoaa täysin.   

 Kuva 27. Suolapakkaskokeen aiheuttama rapauma on selkeästi nähtävissä kappaleen pin-nalta.  Hilseilykokeen tulosten perusteella kappaleille laskettiin pintarapauma kaavan 5 mukaisesti. Hilseilykokeessa irronnut materiaali kerättiin talteen ja kuivattiin 24 tunnin ajan, jonka jäl-keen materiaalin massa punnittiin. Koekappaleiden pinta-alat oli laskettu kolmen mittauksen keskiarvona, kun ne valmisteltiin suolapakkaskokeeseen.  
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𝐿𝑛 =

𝑚

𝐴
    (5) 

  jossa  
𝐿𝑛 = 𝑖𝑟𝑟𝑜𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛 𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎 − 𝑎𝑙𝑎𝑎𝑛 𝑛 𝑠𝑦𝑘𝑙𝑖𝑛 𝑗ä𝑙𝑘𝑒𝑒𝑛 
𝑚 = ℎ𝑖𝑙𝑠𝑒𝑖𝑙𝑦𝑘𝑜𝑘𝑒𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑟𝑟𝑜𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎𝑛𝑎  
𝐴 = 𝑘𝑜𝑒𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎𝑙𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎 − 𝑎𝑙𝑎  Kokeen puolivälissä kaikkien suolarasitukselle altistettujen kappaleiden ylin pinta oli rapau-tunut täysin pois. Valimohiekan ja kivituhkan seoksella massahävikki oli molemmilla si-deainepitoisuudella yli 10 kg/m2 ja vertailukappaleilla noin 3–5 kg/m2. Kaikki nämä arvot ylittävät reilusti sallitun määrän, joka on noin 1 kg/m2 betonisille reunakiville 28 syklin jäl-keen. Muille betoneille se on alempi, rasitusluokasta riippuen 100–650 kg/m2. Valimohiekan ja kivituhkan seoksesta tehty sullottu maa ei kestä pakkasen aiheuttamaa rapautumista edes ilman natriumkloridirasitusta. Taulukossa 9 on yhteenveto valimohiekan ja kivituhkan seos-ten hilseilykokeesta. Keskiarvon keskivirhe on laskettu kaavalla 6.  

𝑆 =
𝑠

√𝑛
    (6) 

  jossa  
𝑆 = 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒 
𝑠 = 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖ℎ𝑎𝑗𝑜𝑛𝑡𝑎  
𝑛 = 𝑜𝑡𝑜𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜   Taulukko 9. Hilseilykokeen pintarapauma valimohiekan ja kivituhkan seokselle 14 jäätymis-sulamissyklin jälkeen.  

 Valimohiekka ja  
kivituhka Sideaine % 

vesipitoi-
suus % vesi/sideaine L14 [kg/m2] 

keskiarvo 
[kg/m2] 

 suolarasitus 

6 12 2,3 13,87 12,6±0,7 

6 12 2,3 11,55   

6 12 2,3 12,52   

vertailukappaleet 

6 12 2,3 5,77 4,9±0,4 

6 12 2,3 4,71   

6 12 2,3 4,33   

 suolarasitus 

10 12 1,4 11,40 11,1±1,2 

10 12 1,4 12,99   

10 12 1,4 8,89   

vertailukappaleet 

10 12 1,4 2,47 3,0±0,3 

10 12 1,4 3,63   

10 12 1,4 2,90    Kivituhkasta valmistetut kappaleet eivät kestäneet pakkasrasitusta valimohiekkaa sisältäviä kappaleita paremmin. Osa pelkälle makeavedelle altistetuista kappaleista pysyi lievää hil-seilyä lukuun ottamatta ehjinä, eikä niissä ollut havaittavissa suuria vaurioita. Natriumklori-dille altistetut kappaleet puolestaan hajosivat pahasti. Näiden yläpinta tuhoutui täysin 14 syklin aikana valimohiekkaa sisältävän seoksen tavoin. Kappaleet, joilla oli pienempi vesi-
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sideainesuhde, rapautuivat vähemmän hilseilykokeessa kuin ne, joiden vesi-sideainesuhde on suuri, mutta natriumkloridin läsnäolo aiheuttaa kuitenkin erittäin pahaa rapautumista myös alhaisimmalla vesi-sideainesuhteella. Ne eivät siis toteuta betonille asetettuja ympä-ristövaatimuksia tilanteessa, jossa on riski suolarasitukselle. Taulukossa 10 on yhteenveto kivituhkaseosten hilseilykokeesta.  Taulukko 10. Hilseilykokeen tulokset 14 jäätymis-sulamissyklin jälkeen. 
Kivituhka 

Sideaine 
% 

Vesipitoi-
suus % 

vesi/side-
aine 

14 sykliä 
[kg/m2] keskiarvo [kg/m2] 

suolarasitus  

6 9 1,6 17,48 20,8±2,8 

6 9 1,6 18,62   

6 9 1,6 26,26   

vertailukappaleet 

6 9 1,6 0,54 0,4±0,1 

6 9 1,6 0,36   

6 9 1,6 0,37   

 suolarasitus 

10 9 1,0 14,06 13,7±1,3 

10 9 1,0 15,82   

10 9 1,0 11,30   

vertailukappaleet 

10 9 1,0 0,09 0,1±0,01 

10 9 1,0 0,11   

10 9 1,0 0,09    Kaikki kokeessa testatut reseptit rapautuivat siis liikaa suolavesirasitukselle altistettuina. Massahäviön määrä pinta-alaa kohden saa olla maksimissaan 1 kg/m2, ja ainoa näyte, jolla ei ylitetty tätä rajaa oli makeavesirasitukselle altistettu referenssikappale. Kaikilla muilla näytteillä, referenssikappaleet mukaan ottaen, sallittu pintarapauman määrä ylittyi (kuva 28). Vahva rapautuminen rajoitti kuitenkin kokeen onnistumista, sillä se heikensi kappaleiden vesitiiviyttä testauspinnan reunoilla. Tämän vuoksi erityisesti 28 syklin jälkeen mitattu ra-pauma on vain suuntaa antava arvo todellisesta rapauman määrästä.   
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Kuva 28. Massahäviö suolapakkaskokeen seurauksena. Maksimiraja kuvaa suurinta sallittua massahäviön määrää hilseilykokeessa.  
6.3 Muuridemonstraatio 
Käytettyjen uusiomateriaalien soveltuvuutta seinärakenteeseen testattiin vielä rakentamalla pienikokoinen muuri sullotusta maasta. Seinärakenteen mitat olivat 700 mm x 520 mm x 150 mm. Seinän alaosa rakennettiin kivituhkasta ja yläosa kivituhka-valimohiekkaseoksesta. Puristuslujuuskokeiden perusteella käytettiin 10 % sideainepitoisuutta sekä 9 % vesipitoi-suutta kivituhkalle ja 10 % vesipitoisuutta valimohiekka-kivituhkaseokselle. Sideaineena oli työssä aikaisemmin käytetty Ecolan infra 80. Kuvassa 29 on ensimmäinen muottiin tiivis-tetty kerros.  
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 Kuva 29. Muuridemonstraation ensimmäinen kerros tiivistettynä.  Muuridemonstraation aikana tiivistysvasaran jatkopala hajosi, jonka takia prosessi jouduttiin hetkeksi keskeyttämään. Tiivistettävänä oleva kerros ehti tänä aikana kuivua hieman. Mikäli kerrokset ehtivät kuivua välissä, on riskinä, että kerrokset eivät tartu toisiinsa ja rakenne hajoaa näistä kohdista. Muurirakenne tulisi siis ensisijaisesti pyrkiä tekemään yhtenäisenä jaksona ilman pitkiä taukoja. Tässä työssä päätettiin kuitenkin rakentaa muuri kahdessa osassa niin, että alempi kerros ehti lujittua kolme vuorokautta ennen ylemmän kerroksen rakentamista. Menettelyn tavoitteena oli korostaa kohtaa, jossa materiaali vaihtuu kivituh-kasta kivituhkan ja valimohiekan seokseksi ja selvittää, miten hyvin kerrokset tarttuvat yh-teen sen jälkeen, kun alempi kerros ei enää ole tuore. Kappaleen kuivuminen estettiin pro-sessin aikana peittämällä muotti muovilla aina, kun tiivistys ei ollut käynnissä.  

 Kuva 30. Muurirakenne muotista purun jälkeen. Keskellä on havaittavissa sauma, jossa ki-vituhka vaihtuu kivituhkan ja valimohiekan seokseksi.  Muotti purettiin, kun ylempi kerros oli saanut lujittua kolme päivää. Lopputulos säilyi pieniä virheitä lukuun ottamatta ehjänä. Saumakohta eri materiaaliseosten välillä oli selkeästi nä-kyvillä, mutta kerrokset olivat kuitenkin tarttuneet kiinni toisiinsa (kuva 30). Ulkonäkönsä puolesta materiaaliseoksien välillä ei ollut merkittävää eroa. Läheltä tarkasteltuna on mah-dollista havaita, että niiden pinnat eroavat hieman toisistaan. Kivituhka on hieman sileämpi, kun taas kivituhkan ja valimohiekan seoksessa on selkeämmin näkyvissä rakeita (kuva 31).  
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 Kuva 31. Lähikuva valimohiekan ja kivituhkan seoksen pinnasta (sauman yllä) ja kivituhkan pinnasta (sauman alla).  Tiivistysalustan ja muotin väliin jaa pieni rako, minkä takia tiivistys jää vajaaksi muurin reunapinnoilla. Tämä ongelma koskee pääosin ylintä kerrosta, sillä alemmat kerrokset tiivis-tyvät prosessin aikana, kun uusia kerroksia tiivistetään niiden päälle. Lisäksi osa tiivis-tysenergiasta häviää materiaalin ja muotin seinän väliseen kitkaan. Tämän vuoksi lopullisen rakenteen muottipintaa vastaan olleet reunat jäävät todennäköisesti rakenteen keskustaa hei-kommaksi. Kuvassa 32 näkyy valmistetun muurin yläpintaa.   

 Kuva 32. Seinän yläpinnalla on irtonaista materiaalia kohdissa, joihin tiivistysvasara ei ylet-tänyt. Kulma jäi hieman irtonaiseksi muotista purun yhteydessä.  Muurin tiivistäminen toteutettiin kerroksittain. Jokainen kerros tiivistettiin kahteen kertaan. Tiivistys toteutettiin pudottamalla painoa kymmenen kertaa yhdellä kohdalla, jonka jälkeen 
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vasara siirrettiin viereiselle tiivistämättömälle kohdalle. Näin käytiin läpi koko muurin pi-tuus. Toisella tiivistyskerralla vasaran keskikohta asetettiin kahden vierekkäisen tiivistysalu-een saumaan, ja kaikki saumakohdat käytiin läpi kymmenellä pudotuksella. Mikäli tämän jälkeen havaittiin, että jossain kohtaa tiivistys oli yhä jäänyt vajaaksi, tiivistettiin tämä kohta vielä uudestaan. Kun koko kerroksen todettiin saavuttaneen riittävä tiiviysaste, peitettiin muotti muovilla ja valmistettiin materiaali seuraavaa kerrosta varten. Yhteen kerrokseen ku-lui noin 6 kg runkoainetta. Yhden kerroksen paksuus oli noin 2,5–3 cm, ja niitä tuli yhteensä noin 18. Yhteensä seinän rakentamiseen kului aikaa noin yksi työpäivä, ja runkoaineita kului noin 100 kg. Muurin alaosan tilavuuspaino on noin 21,2 kN/m3 ja yläosan noin 20,8 kN/m3.       Kun muotti oli purettu seinän ympäriltä, seinän annettiin kuivua normaalissa huonekosteu-dessa. Yhden vuorokauden jälkeen seinän kivituhkasta koostuva alaosa oli hyvin paljon ylä-osaa vaaleampi, ja runkomateriaalin vaihtumisen raja oli selvästi nähtävissä (kuva 33). Sei-nän pituus, leveys ja korkeus mitattiin uudestaan ja niitä verrattiin heti muotista puretun sei-nän mittoihin, mutta selvää kutistumista ei havaittu missään suunnassa.     

Kuva 33. Muuri 24 tuntia sen jälkeen, kun se oli purettu muotista ja päästetty kuivumaan. 
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7 Tulosten analyysi 
Tässä kappaleessa perehdytään laboratoriokokeiden tuloksiin. Kappaleessa arvioidaan pak-kaskestävyyden suhdetta puristuslujuuteen, ja peilataan saatuja tuloksia muihin tutkimuk-siin. Lisäksi perehdytään tuotteistamisprosessiin, ja pohditaan sullotun maan mahdollisuuk-sia käytännön sovelluksiin. 
7.1 Tulosten havainnot, luotettavuus ja käyttökelpoisuus 
Valimohiekkaa sisältävä seos ei saavuttanut suurinta lujuutta optimivesipitoisuuteen teh-dyllä reseptillä. Parannettu Proctor-kokeella tehty optimivesipitoisuuden selvityksen tulos on syytä tarkistaa myös uusilla parannettu Proctor-kokeilla. Tätä työtä varten tehdyssä ko-keessa ei saavutettu yhtä selkeää huippua kuivairtotiheydelle, ja on syytä epäillä, että paran-nettu Proctor-kokeessa jokin kohta on epäonnistunut ja optimivesipitoisuus valimohiekan ja kivituhkan 50/50 seokselle on jokin muu kuin työssä käytetty 12 %. Valimohiekan, kivituh-kan ja sementin seoksen optimivesipitoisuus on 11,6 % Vileniuksen (2019) mukaan. Tässä työssä selvitetty optimivesipitoisuus on hieman tätä arvoa suurempi. Kun otetaan huomioon, että tyypillisesti hienoaineksen, kuten sementin, lisääminen kasvattaa optimivesipitoisuutta (kuva 34), voidaan olettaa, että tässä työssä saavutettu 12 % optimivesipitoisuus valimo-hiekan ja kivituhkan seokselle on hieman liian korkea, sillä valimohiekan, kivituhkan ja se-mentin seoksella on saavutettu tätä alempi optimivesipitoisuus. Toisaalta kuvasta voidaan myös havaita, että soralle tyypillinen kuvaaja muodostaa kaksi huippua, eikä siis tässä työssä tehdyn parannettu Proctor-kokeen muoto välttämättä johdu kokeen aikana tapahtuneesta vir-heestä. 

 Kuva 34. Maksimikuivatilavuuspaino saavutetaan suuremmilla vesipitoisuuksilla hienom-mille maalajeille. Lähde: Tielaitos. 1990.  Puristuslujuuskokeen tulosten perusteella kivituhkaseos on valimohiekan ja kivituhkan seosta lujempi. Kivituhkaseos sisältää suuremman sorafraktion, mikä teorian perusteella kasvattaa lujuutta. Pelkkää kivituhkaa sisältävä seos saavutti maksimilujuutensa teorian mu-kaisesti optimivesipitoisuuteen tiivistettynä. Runkoaineilla saavutettiin maksimilujuus siis 
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eri vesipitoisuuksissa: kivituhkalla optimivesipitoisuudessa, valimohiekan ja kivituhkan seoksella optimivesipitoisuutta alemmassa vesipitoisuudessa.   Sullotun maan vesipitoisuus voidaan valita seoksen työstettävyyden perusteella tai käyttää ainesten optimivesipitoisuutta. Tässä työssä lujimman lopputuloksen saavuttamiseksi ra-kenne tulee valmistaa optimivesipitoisuuteen. Optimivesipitoisuus riippuu käytetyistä mate-riaaleista, ja sideaineen määrän muuttaminen vaikuttaa siihen. Tässä työssä käytettiin opti-mivesipitoisuutena runkoaineen vesipitoisuutta, mutta sideaineen lisääminen muuttaa tätä jonkin verran ja vesipitoisuutena tulisi sen takia käyttää kaikkien kuiva-aineiden optimive-sipitoisuutta, eikä pelkästään runkoaineiden.   Sideaineen lisääminen kasvatti lujuutta huomattavasti. Käytetyn sideaineen Ecolan infra 80:n toiminta perustuu hydrataatioreaktioon, eli sideaine reagoi veden kanssa. Sideaineen toiminta vaatii siis riittävän suuren vesipitoisuuden. Alhaisin työssä käytetty vesipitoisuus on 7 %, jolloin vesi-sideainesuhde 10 % sideainepitoisuudella on 0,8. Tällä seoksella lujuu-den kasvu sideaineen lisäyksen seurauksena oli pienintä. Syynä tähän voi olla, että vettä ei ollut riittävästi vaadittavaan reaktioon.   Kappaleet eivät kärsineet puristuslujuuden alenemista jäätymis-sulamissyklien seurauksena. Päinvastoin ne olivat pääosin hieman vertailukappaleita lujempia. Vertailukappaleille tehtiin puristuskoe 30 vuorokauden ikäisinä, ja muille koekappaleille jäätymis-sulamissyklien jäl-keen 42 vuorokauden ikäisinä. Kappaleiden lujittuminen keskeytyy alhaisissa lämpötiloissa, mutta on mahdollista, että lujittuminen on jatkunut lyhyen sulana olon aikana. Pakkasrasitus ei siis vahingoita kappaleiden puristuslujuutta. Kuvasta 35 voidaan nähdä, että valimohiek-kaa sisältävä seos on selkeästi hieman lujempi jäätymis-sulamissyklien jälkeen. Pelkkää ki-vituhkaa sisältävässä seoksella on enemmän vaihtelua, mutta pääosin jäätymis-sulamissyklit läpi käyneet kappaleet ovat vertailukappaleita lujempia.   

 Kuva 35. Keskimääräiset puristuslujuudet vesi-sideainesuhteen funktiona.  Vaikuttaa siltä, että korkea puristuslujuus suojaa jäätymis-sulamissyklien aiheuttamalta ra-pautumiselta vain kappaleilla, joita ei ole altistettu suolarasitukselle. Puristuslujuudella ei 
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vaikuta olevan vaikutusta suolarasitukseen, vaan kaikki näytteet lujuudesta riippumatta kär-sivät suuria vahinkoja suolapakkaskokeessa.  Valimohiekkaa sisältävien näytteiden massa-häviö pinta-alaa kohden oli pelkkää kivituhkaa sisältäviä näytteitä pienempää. Tässä työssä valimohiekkaa sisältävät seokset rapautuivat kuitenkin pelkästä kivituhkasta koostuvia näyt-teitä nopeammin, jolloin niiden vesitiiviys petti hyvin nopeasti. Työssä käytetty suolapak-kaskoe perustuu siihen, että koekappaleen pinnalla on koko kokeen ajan vesikerros. Koska vesitiiviys petti rapautumisen seurauksena (kuva 36), ei pystytty takaamaan, että vesikerros pysyy jatkuvasti kappaleiden pinnalla. Vettä pyrittiin kokeen aikana lisäämään hyvin usein, mutta erityisesti valimohiekkaa sisältävät kappaleet ehtivät kuivua, jolloin jäätymis-sulamis-syklit eivät toteutuneet kokeen mukaisesti. Pelkästä kivituhkasta valmistetut näytteet säilyt-tivät vesitiiviytensä paremmin, joten niiden kohdalla koetta voidaan pitää onnistuneempana. Vaikka rapauma oli jo erittäin suurta, todellisuudessa se on siis luultavasti vielä suurempaa valimohiekan ja kivituhkan seoksella. 28 jäätymis-sulamissyklin jälkeen suoritettu hilseily-koe antaa todennäköisesti todellista alemman arvon massahäviölle, sillä kappaleet rapautui-vat paljon 14 syklin jälkeen suoritetussa hilseilykokeessa, eikä kokeessa vaadittua vesipat-sasta onnistuttu kunnolla pitämään kappaleiden pinnalla.   

 Kuva 36. Tiivisteen ja kappaleen väliin muodostui rako rapautumisen seurauksena.  Tässä työssä käytettiin betonisille reunakiville tarkoitettua suolapakkaskokeen standardia. Kokeessa rakenteen pintaa rasitettiin 3 % suolavesiliuoksella, mikä on hyvin ankara koe. Betoniset reunakivet sijaitsevat tien reunoilla, ja niihin kohdistuu kova suolarasitus. Melu-seinällä on jonkin verran etäisyyttä suolattuun tiehen, joten altistus suolalle on todennäköi-sesti pienempi kuin kokeessa käytetty, ja kohdistuu pääosin muurin alareunaan. Koska ra-pautuminen oli kuitenkin kokeissa niin vahvaa, voidaan olettaa myös pienemmän suolapi-toisuuden rasittavan pintaa liikaa.  
7.2 Sullottu maa verrattuna muihin materiaaleihin ja menetelmiin  
Sullotun maan tekniset ominaisuudet perustuvat runko- ja sideainevalintoihin, vesi- ja si-deainepitoisuuksiin ja niiden suhteeseen, sekä tiivistystyön onnistumiseen. Tekniikka perus-tuu materiaalin kerroksittaiseen tiivistämiseen. Muita tapoja valmistaa hydraulisesti sitou-tuva kappale on muun muassa ICT-kiertotiivistin, joka valmistaa kappaleen haluttuun tiiviy-teen. Sekä Juuti (2020) että Vilenius (2019) ovat valmistaneet koekappaleita tällä menetel-mällä. Juuti tutki 25/75-suhteella valmistettuja valimohiekka-kalliomurske kappaleita stabi-loituna 8 % Ecolania ja 6 % vesipitoisuudella. Hänen työssään tämän seoksen puristuslujuus 
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28 vuorokauden iässä oli noin 5–7 MPa, ja 20 jäätymis-sulamissyklin jälkeen oli noin 8 MPa. Saavutetut puristuslujuudet ovat selkeästi korkeampia kuin tässä työssä saavutetut valimo-hiekan ja kivituhkan 50/50 seoksen lujuudet 6 % sideainepitoisuudella. 10 % sideainepitoi-suudella päästään kuitenkin jo lähes samaan lujuusluokkaan. Kalliomursketta on kutenkin enemmän kuin kivituhkaa, ja lisäksi sen voidaan olettaa karkeampana materiaalina kasvat-tavan lujuutta kivituhkaa enemmän, mikä selittää eron puristuslujuuksissa.   Vilenius (2019) selvitti Ecolanilla stabiloidun valimohiekan (25 %) ja KaM 0/20 (75 %) seoksen lujuuden 28 vuorokauden ja 7 vuorokauden ikäisenä. Seitsemän vuorokauden ikäi-senä seoksen lujuus on 4,6 MPa ja 28 vuorokauden iässä 6,1 MPa. Tässä työssä on parhaim-millaan Ecolanilla stabiloidun valimohiekan ja kivituhkan seokselle 30 vuorokauden iässä saavutettu 6,6 MPa:n lujuus, joskin Vileniuksen käyttämää sideainemäärää suuremmalla si-deainemäärällä. Vilenius selvitti seitsemän vuorokauden ikäisen kivituhkan ja valimohiekan 50/50 seoksen lujuuden sementillä stabiloituna, ja sai tulokseksi reilu 1 MPa. Juuti (2020) selvitti, että Ecolanin sideaineen lujuuden kehitys jatkuu pitkään. Vileniuksen (2019) käyt-tämä CEM 1 pikasementti saavuttaa seitsemän vuorokauden aikana lähes maksimilujuu-tensa. Ottaen huomioon lujuuden kehittymisen, tässä työssä saavutettu Ecolanilla stabi-loidun kivituhkan ja valimohiekan seoksen noin 2 MPa:n puristuslujuus 30 vuorokauden iässä on hieman suurempaa kuin ICT-kiertotiivistimellä valmistettujen, sementillä stabiloi-tujen näytteiden kanssa.  Hydraulisesti sitoutuvien aineiden pakkaskestävyyden tutkimisen standardissa on esitetty neljä vaihtoehtoista tapaa valmistaa näytteet. Materiaalin tiivistäminen kerroksissa ei ole yksi näistä esitetyistä, mutta valmistusmenetelmällä ei vaikuta olevan merkittävää vaikutusta puristuslujuuteen. Sullotusta maasta valmistetut näytteet saavuttavat pääosin samankaltaisia lujuuksia kuin samankaltaisilla materiaaliseoksilla ICT-kiertotiivistimellä valmistetut näyt-teet. Kuormituksen alla sullotusta maasta valmistetut näytteet hajoavat kuitenkin usein tii-vistyskerrosten rajapintojen kohdalta, mikä lienee tälle menetelmällä ominaista.   Tämän työn pohjana oli tutkimus, jossa Vehmas ja Kronlöf (2015) tutkivat uusiomateriaalien soveltuvuutta sullotusta maasta valmistetun hydraulisesti sitoutuvaan muurirakenteeseen. Heidän tutkimuksessaan käytettiin materiaaleina kierrätysbetonia, yhdyskuntajätteen polton kuonaa, kivihiilenpolton lentotuhkaa ja rikinpoistotuotetta. Näillä materiaaleilla saavutettiin noin 2 MPa:n puristuslujuus 56 vuorokauden iässä. Tässä työssä käytetyillä materiaaleilla saavutetut puristuslujuudet olivat jo 30 vuorokauden iässä pääosin tätä korkeampia. Molem-missa töissä käytetyt massat pyrittiin valmistamaan niin, että ne eivät sekoituksen aikana muodosta yhtenäistä massaa, mutta niistä saa kuitenkin käsin puristettua pallon (kuva 37), eli vesimäärä oli sopiva molemmissa tutkimuksissa. Erot puristuslujuuksissa syntyvät siis todennäköisesti materiaalivalinnoista.   



57  

  

 Kuva 37. Tässä diplomityössä käytetty seos (vasen kuva) ja VTT:n tutkimuksessa käytetty seos (oikea kuva, lähde: Vehmas ja Kronlöf. 2015) muistuttavat koostumukseltaan toisiaan.    Tässä työssä todettiin, että sullottu maa on hyvin herkkä suolarasitukselle huokostamattoman betonin tavoin. Silventoinen ja Tulimaa (2020) ovat todenneet huokostamattoman betonin pakkasenkestävyyden olevan ei-hyväksyttävä. Hilseilykokeella selvitetty pintarapauma huokostamattomatte betonille on noin 1,5 kg/m2 14 jäätymis-sulamissyklin kohdalla. Sullotun maan pintarapauma 14 jäätymis-sulamissyklin kohdalla on noin 11-13 kg/m2 valimohiekan ja kivituhkan seoksella ja 14-21 kg/m2 kivituhkalla.  Kyseisen betonin puristuslujuus 28 vuorokauden iässä on kuitenkin 54 MPa, mikä on yli viisinkertainen verrattuna suurimpaan sullotun maan puristuslujuuteen, ja vesi-sideainesuhde 0,45, mikä on huomattavasti pienempi kuin sullotun maan vesi-sideainesuhteet. Suolapakkasrasituksen aiheuttama pintarapauma on pienempää näytteillä, joiden vesi-sideainesuhde on pienempi ja sideainepitoisuus suurempi kuvan 38 mukaisesti. Sullottu maa rapautuu huomattavasti enemmän kuin huokostamaton betoni. Huokostamattomalla betonilla on suurempi sideainepitoisuus ja pienempi vesi-sideainesuhde, mikä voi selittää sullottua maata pienemmän rapautumisen.  
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 Kuva 38. Massahäviön suhde vesi-sideainesuhteeseen.  Kortelainen (2019) on tutkinut suolapakkaskestävyyttä seokselle, joka sisältää 40 % 0/20 kalliomursketta ja 60 % 0/4 kivituhkaa. Sideaineena käytettiin sementtiä vertailukappaleille, ja koekappaleille sementin ja lentotuhkan seosta sekä sementin, lentotuhkan, masuuninkuo-nan ja kipsin seosta. Koekappaleet valmistettiin ICT-kiertotiivistimellä. Työssä tutkittiin pu-ristuslujuuden alenemaa kappaleille, jotka oli altistettu jäätymis-sulamissykleille sekä 7,5 % ja 15 % sulamisveden suolapitoisuuksille. Puristuslujuuden alenemat olivat merkittäviä, ja kappaleiden pinnalta voidaan huomata rapautumista. Kokeessa ei mitattu massahäviötä. Sta-biloidut, uusiomateriaaleista valmistetut kappaleet kärsivät kuitenkin sullotun maan tavoin pahoja vaurioita suolapakkaskokeen seurauksena.    Sullotun maan sopivaa koostumusta verrataan usein maakosteaan betoniin. Maakostea betoni on betonia, jolla on hyvin alhainen vesipitoisuus, ja jonka lujuus riippuu siitä, kuinka hyvin se on tiivistetty. Maakosteasta betonista on käsin mahdollista puristaa koossapysyvä pallo, eli massa on huomattavasti muita betoneja jäykempää. Tyypillisesti vesi-sementtisuhde on noin 0,35. (Suomen betonilaattayhdistys ry. 2016). Sullotun maan optimaalista vesipitoisuutta voidaan myös arvioidan käsituntumalla, eli kokeilemalla, saako massasta puristettua käsin koossapysyvä pallo. Tässä työssä käytettiin tätä menetelmää testikappaleiden valmistuksessa, joka on kuvattu luvussa 5.3. Massan käsittelyssä pystyttiin 
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suunnilleen sanomaan, jos vesipitoisuus oli liian suuri tai pieni, mutta erityisesti kun tekniikan käytöstä ei ole paljon kokemusta, sopivan vesimäärän arvioiminen käsituntumalla on haastavaa. Esimerkiksi kuvassa 39 on massa, josta pystyi käsin muotoilemaan paljon, mutta sen puristuslujuus oli kaikista massoista heikoin. Samassa kuvassa on myös maakosteaa betonia, jonka rakenne on hyvin samanlainen.   

  Kuva 39. Maakosteaa betonia (vasemmanpuoleinen kuva, lähde: https://en.decorexpro.com/pol/styazhka/polusuhaya/) ja valimohiekan ja kivituhkan seos (oikeanpuoleinen kuva), jossa on 12 % vesipitoisuus ja 6 % sideainepitoisuus. Molemmista massoista pystyi muotoilemaan koossapysyvän pallon.  Maakosteaa betonia käytetään esimerkiksi betonilaattojen ja betonikivien asennusalustana. Käytettäessä maakosteaan betonia on kuitenkin huomioitava, että sen tulee antaa kuivua kunnolla. Asennuslalustana käytön lisäksi maakosteasta betonista valmistetaan betonikiviä. Betonikivien on havaittu kärsivän tiesuolan ja jäätymis-sulamissyklien aiheuttamasta rapautumisesta. Niiden heikko kulutuskestävyys johtaa myös nopeasti niiden hajoamiseen, mikäli niitä käytetään muualla, kuin vähäisen liikenteen alueilla. Betonikivien valmistus perustuu samanaikaiseen voimakkaaseen puristukseen ja tärytykseen. Betonikivien puristuslujuuden minimivaatimuksena voidaan pitää 45-50 MPa:n puristuslujuutta. (Kettunen. 2012).   Sullottu maa on betonia huomattavasti heikompi materiaali. Valmistusaikana se muistuttaa rakenteeltaan maakosteaa betonia. Maakostea betoni saavuttaa kuitenkin sullottua maata huomattavasti suurempia lujuuksia. Maakosteaa betonia ei huokosteta, mutta siitä valmistetuilla betonikivillä on kuitenkin riittävä suolapakkaskestävyys, toisin kuin sullotusta maasta valmistetuilla koekappaleilla. Syynä betonikivien kestävyydelle voi olla esimerkiksi riittävän pieni vesi-sementtisuhde ja suuri sementtipitoisuus. Puristuslujuuden ja jäätymis-sulamiskestävyyden välillä ei ole selkeää yhteyttä. (Clark. 1980). Merkittävin ero maakostean betonin ja sullotun maan välillä on siis maakostean betonin huomattavasti suurempi sideainepitoisuus, jonka seurauksena sen suolapakkaskestävyys on myös huomattavasti sullottua maata parempi.    Sullotun maan muodonmuutosmoduulit ovat samaa suurusluokaa kuin Juutin (2020) diplomityössä laskemat muodonmuutosmoduulit, kun verrataan noin saman ikäisiä ja saman puristuslujuuden saavuttaneita kappaleita. Sullottu maa ei siis valmistusmenetelmänä vaikuta lopputuloksen jäykkyyteen. Haurausindeksiä tarkatelemalla havaittiin, että 

https://en.decorexpro.com/pol/styazhka/polusuhaya/
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kappaleet ovat hauraita. Samanlainen hauraasti tai hauraamomaisesti hajoaminen on havaittu Melanderin (2018) ja Kortelaisen (2019) diplomitöissä. Sidotut uusiomateriaalit vaikuttavat siis hajoavan hauraasti niin sullotusta maasta kuin ICT-kiertotiivistimelläkin valmistettuna. Jäätymis-sulamissykleillä ei ollut selkeää vaikutusta haurauteen tai muodonmuutosmoduuliin. Osalla jäätymis-sulamissyklit läpikäyneistä näytteistä nämä kasvoivat, osalla taas pienenivät (kuva 40).   

 Kuva 40. Sullotun maan haurausindeksit ennen jäätymis-sulamissyklejä ja niiden jälkeen.  Tässä työssä selvitettiin sullotun maan eli rammed earth -tekniikan pakkaskestävyyttä. Työssä havaittiin, että sullottu maa kärsii erityisesti jäätymis-sulamiasyklien synnyttämästä rapautumisesta. Myös aikaisemmissa sullottua maata tutkivissa tutkimuksissa on havaittu sullotun maan olevan herkkää jäätymis-sulamisykleille. Erityisesti sade-eroosion on myös tutkimuksissa havaittu olevan suurta. Tämän työn havainnot sullotun maan herkkyydestä ympäristön rasitukselle ovat siis linjassa muiden stabiloitua sullottua maata tutkineiden tutkimusten kanssa.  
7.3 Tuotteistaminen 
Tuotteistamisella tarkoitetaan, että jokin tavara tai palvelu vakioidaan niin, että tuote on aina samanlainen tuotannossa ja käytössä, eli saadaan aikaan valmistusmenetelmä, jolla tuotetun lopputuloksen ominaisuudet eivät vaihtele. Tavoitteena on siis saada markkinoille kilpailu-kykyinen, tasalaatuinen tuote, jonka ominaisuudet ovat aina samanlaiset, kun valmistus tois-tetaan. (Koivisto et al. 2016). Uusiomateriaaleista rakennetun sullotun maan tuotteistamisen suurimpiin haasteisiin kuuluukin sen epätasalaatuisuus. Tässä työssä valmistettujen näyttei-den valmistusmenetelmät olivat identtiset jokaiselle näytteelle, mutta niissä esiintyi silti pal-jon vaihtelua puristuslujuuksissa. Kaupalliseen tarkoitukseen valmistettujen kappaleiden tu-lee olla ominaisuuksiltaan samanlaisia, eivätkä suuret vaihtelut lujuuksissa tai muissa omi-naisuuksissa ole hyväksyttäviä.   Sullotun maan tuotteistamisessa on vielä haasteita, sillä tavoitteena on luoda kilpailukykyi-nen tuote. Tällä hetkellä sullottu maa voidaan olettaa kilpailevan erityisesti betonin kanssa. 
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Meluseinäksi tämän työn menetelmillä ja materiaaleilla valmistettu muuri ei sellaisenaan vielä sovi. Tämän työn perusteella suurin haaste sullotun maan käytölle meluseinänä Suo-men olosuhteissa on natriumkloridirasitus. Pelkästään sulamis-jäätymisrasitus kappaleen pinnalla riittää myös tekemään rakenteesta käyttökelvottoman, jos sen lujuus on liian alhai-nen. Kloridirasitukselle altistuvalle betonille tehdään rapautumisen estämiseksi huokostus. Myös sullottuun maahan tulisi lisätä suojahuokosia, mutta suojahuokosten lisääminen edel-lyttää kuitenkin valutekniikan käyttöä, eikä siis onnistu tiivistämiseen perustuvassa sullo-tussa maassa. Vaihtoehtoisesti seinärakenteen pinta voidaan verhoilla peltilevyillä tai joten-kin muuten suojata, jotta rakenne on suojassa kosteudelta ja suolalta.    Sullotun maan valmistaminen vaatii myös jonkin verran opettelua. Sullotun maan valmis-tuksesta tiedetään jo, että meluseinää rakentaessa on oltava huolellinen tiivistystyön kanssa. Veden haihtuminen tiivistyksen aikana on pystyttävä estämään onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi. Tiivistyksen toteuttaminen yhtäjaksoisesti on suotavaa, mutta tässä työssä ha-vaittiin, että alemman kerroksen kolmen päivän yli kestänyt lujittuminen ei estänyt seuraa-van kerroksen kiinnittymistä alempaan kerrokseen. Lopputulokseen jäi kuitenkin selkeä sau-makohta, ja on oletettavaa, että rakenne on tästä kohdasta heikompi kuin muualta. Tiivistys ei ole tasaisesti jakautunut koko seinän läpi, sillä alimmat kerroksen tiivistyvät lisää myös ylempiä kerroksia tiivistettäessä. Muuridemonstraation aikana havaittiin, että haastavin osa tiivistyksestä on ylimmän kerroksen tiivistäminen. Materiaali painumisen lisäksi siirtyi si-vulle tiivistyslevyn alta, ja täysin tiivistetyn lopputuloksen saavuttaminen ei onnistunut. Muurin yläpinnassa on nähtävissä epätasaisuuksia, ja erityisesti reunat ovat hauraita.   Muuridemonstraatiossa käytettiin puista muottia, johon ei lisätty mitään öljyä. Rakenne ir-tosi kuitenkin siististi muotista. Aiemmin tämän työn aikana tehtiin pieniä koekappaleita metallimuotteihin. Näytteen irrottaminen näistä muoteista oli hankalampaa, ja materiaalia jäi kiinni muotin reunoihin, minkä vuoksi siirryttiin käyttämään muottiöljyä myöhempien kappaleiden valmistuksessa. Sullotun maan muotit on perinteisesti rakennettu puusta, mikä on tämän työn havaintojen perusteella suositeltava toimintatapa.    Sullotun maan tuotteistaminen vaatii siis vielä työtä. Ensinnäkin tulee selvittää, miten val-mistaa tuote niin, että lopputuloksen voi luottaa vastaavan sille asetettuja laatuvaatimuksia. Tuote tarvitsee myös lisäselvityksiä, jotta se täyttää toimivuusvaatimukset. On selvitettävä, miten tuote suojataan rapautumiselta jäätymis-sulamissyklien ja suolarasituksen yhteydessä, sekä määritettävä, miten tuotteen rakentaminen toteutetaan. Oletuksena sullotulle maalle on paikalla rakentaminen valmiiden osien käytön sijaan. Sullotusta maasta voi kuitenkin val-mistaa myös tiiliä tai harkkoja, joista muuraamalla voidaan toteuttaa meluseinä. Sullotun maan muurattavuuteen ei perehdytty tässä työssä, mutta vastaavanlainen tekniikka, adobe, perustuu muuraamiseen, ja voidaan olettaa myös sullotun maan olevan muurattavissa.   Meluseinän rakentamista varten on myös tiedettävä, miten perustukset toteutetaan. Tässä työssä rakennettiin koeseinä, jonka mitat ovat 700 mm x 520 mm x 150 mm. Meluseinien korkeudet vaihtelevat, mutta 2 m on melko tyypillinen korkeus. Säilyttämällä samat suhteet kuin koeseinässä, näin korkean muurin paksuudeksi tulee noin 0,6 m, mikä on huomattavasti leveämpi kuin meluseinät keskimäärin. Tässä työssä käytetyistä materiaaleista rakennetulle meluseinälle tulisi massaa noin 2300 kg/m ehdotetuilla mitoilla. Perustusten toteuttamisessa tarvittaisiin siis todennäköisesti betonia tai maakosteaa betonia. Sitä, voidaanko sullottua maata käyttää myös perustuksissa esimerkiksi sideainemäärää kasvattamalla, tulee myös tut-kia.  
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 Tässä työssä käytetyistä materiaaleista rakennettavan koeseinän suositellaan koostuvan Eco-lanilla stabiloidusta kivituhkasta. Sideainepitoisuuden tulisi olla 10 % kuiva-aineiden mas-sasta ja vesipitoisuuden 9 % koko massasta. Mikäli runkoaineen kivituhkasta puolet halutaan korvata valimohiekalla, on suositeltavaa käyttää 10 % sideainepitoisuutta ja 10 % vesipitoi-suutta. Mikäli valimohiekan ja kivituhkan osuutta muutetaan esimerkiksi 25 % valimohiek-kaa ja 75 % kivituhkaa, on tämän seoksen optimivesipitoisuus selvitettävä parannettu Proc-tor-kokeilla.   On myös määritettävä, miten sullotusta maasta rakennettu meluseinä toteuttaa meluseinälle asetetut laatuvaatimukset erityisesti siihen kohdistuvien kuormien kannalta. Rakennetekni-sen analyysin tavoitteena on selvittää, kuinka suuri muuri pystytään rakentamaan, ja tarkis-taa, että meluseinä täyttää sille asetetut rakennetekniset vaatimukset. Työssä ei ole selvitetty muun muassa tärinän aiheuttamia vaikutuksia sullottuun maahan. Esimerkiksi rautatien var-rella meluseinään kohdistuu junan ohituksen aikana tärinää, joka saattaa vahingoittaa raken-netta.   
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8 Johtopäätökset 
Työn tavoitteena oli selvittää sullotun maan kestävyyttä pakkasolosuhteissa sekä valittujen uusiomateriaalien soveltuvuutta tämänlaiseen rakentamiseen. Työn alussa suoritettiin kirjal-lisuuskatsaus, jonka tavoitteena oli selvittää sullotun maan ominaisuuksia ja käyttäytymistä ympäristörasitukselle kohdistettuna. Havaittiin, että sullottu maa tulee tarvitsemaan erilaisia suojausmenetelmiä ympäristössä, johon siihen kohdistuu sade-, suola- tai jäätymis-sulamis-rasitusta.  Laboratoriotutkimuksista havaittiin, että sullotun maan suurin heikkous Suomen olosuhtei-siin on sen rapautuminen jäätymis-sulamissyklien yhteydessä. Rapautumista tapahtuu, kun rakenteen pinnalla on vesikerros, joka pääsee jäätymään ja sulamaan. Vesikerrokseen liuen-nut suola lisää rapautumista entisestään. Rapautuminen on niin suurta, että rakenteen ylim-mät kerrokset irtoavat täysin. Rakenne tulisi siis toteuttaa jonkinlaisella suojauksella pin-noille, joihin suolarasitus kohdistuu. Pintasuojauksen lisäksi on tarpeellista rakentaa jonkin-lainen katos seinälle. Katoksen tehtävänä on suojata seinää sateelta ja liialta kosteuden pää-semiseltä rakenteeseen.   Työssä perehdyttiin sullotun maan valmistusprosessiin ja sen aikana tehtyjen valintojen vai-kutukseen. Sullotun maan puristuslujuus on riippuvainen käytetystä runkoaineesta, sekä si-deaine- ja vesipitoisuudesta. Tässä työssä käytettiin Ecolan infra 80 -sideainetta, joka koos-tuu 80 % kivihiilenpolton lentotuhkasta ja 20 % sementistä. Suurimman lujuuden saavutta-miseksi on tärkeää löytää oikea vesipitoisuus. Optimivesipitoisuuden, eli vesipitoisuuden, jolla kappale saavuttaa maksimikuivairtotiheyden käyttäminen on hyvä lähtökohta. Mikäli massan työstettävyys sen sallii, voidaan vesipitoisuutta myös hieman laskea optimivesipi-toisuudesta. Vesipitoisuuden ei kuitenkaan pitäisi nousta optimivesipitoisuutta suurem-maksi, sillä liian suuri vesipitoisuus alentaa lujuutta. Sideainemäärää kasvattamalla voidaan parantaa lujuutta, mutta hydrataatioreaktioon perustuvia sideaineita käyttäessä tulee varmis-taa, että vesimäärä on riittävä reaktion toteutumiseen. Puristuslujuutta voidaan parantaa myös kasvattamalla runkoaineen raekokojakauman yli 2 mm kokoisten rakeiden osuutta. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että hienojen rakeiden määrä pysyy riittävänä oikeanlai-sen huokosrakenteen saavuttamiseksi. Jäätymis-sulamissyklien ei havaittu laskevan puris-tuslujuutta.  Maan tiivistämisen kerroksittain muottiin todettiin olevan toimiva tekniikka. Puristuslujuu-det sullotusta maasta ja vastaavista materiaaleista muilla menetelmillä valmistettujen kappa-leiden välillä eivät merkittävästi eroa toisistaan. Stabiloidut eli sidotut uusiomateriaalit vai-kuttavat siis saavuttavan vastaavanlaisia puristuslujuuksia sekä ICT-kiertotiivistimellä että sullotusta maasta valmistettuina.   Suolarapautumiskestävyydelle ja puristuslujuudelle ei havaittu suoraa yhteyttä tässä työssä. Rapautumiskestävyys vertautuu paremmin sideainemäärään ja vesi-sideainesuhteeseen. Kappaleet, joiden vesi-sideainesuhde oli pienempi, kestivät hieman paremmin suolapakkas-rasitusta.  Jotta sullottua maata voitaisiin käyttää kylmissä ilmastoissa meluseinänä, tulee sen rapautu-miskestävyyttä parantaa. Jatkotutkimuksena voitaisiin esimerkiksi tutkia erilaisten sideai-neiden käyttöä. Esimerkiksi olkia on perinteisesti käytetty parantamaan sullotun maan kes-tävyyttä. Biokuituja voitaisiin tutkia nykyaikaisena vaihtoehtona sullotun maan sideaineena. 
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Tässä työssä ei tutkittu vetolujuutta, mutta sen voidaan olettaa olevan alhainen, kuten beto-neilla ja eri maalajeilla yleensä on. Vetolujuutta voitaisiin parantaa esimerkiksi lisäämällä seokseen biokuituja. Työssä ei syvennytty myöskään rakennetekniseen analyysiin, mutta en-nen koeseinän rakentamista tulisi laskemalla tarkistaa, että suunnitellun kokoinen seinä täyt-tää meluseinälle asetetut vaatimukset omapainon, tuulikuorman ja lumien aurauskuorman kannalta.   Voidaan olettaa, että tässä työssä käytetyt materiaalit eivät sisällä merkittäviä määriä ympä-ristöön liukenevia haitta-aineita. Tämä voidaan kuitenkin varmistaa liukenemiskokeilla. Jat-kokehitystä varten suositellaan myös elinkaarianalyysia, jolla selvitetään uusiomateriaaleista rakennetun sullotun maan ympäristövaikutukset. Sullottua maata tutkittiin tässä työssä ensi-sijaisesti ekologisena vaihtoehtona suurella hiilidioksidijalanjäljellä neitseellisistä raaka-ai-neista valmistetuille materiaaleilla, joten todellisten ympäristövaikutusten selvittäminen olisi hyödyllistä. Työssä käytetyistä materiaaleista rakennetulla sullotulla maalla on kuiten-kin potentiaalia olla hyvin vähäpäästöinen ratkaisu, sillä uusiomateriaaleista rakennettuna sen päästöt syntyvät lähinnä kuljetuksesta ja seinän tiivistämisestä.    Uusiomateriaalien käyttöä rajoittaa vielä niiden vieraus. Perinteisten materiaalien ja mene-telmien rinnalle tuomiseksi vaaditaan tuotteistamisprosessi, jossa materiaali on tutkittu ja testattu, ja lopputuloksena on saatu uusi, kilpailukykyinen tuote markkinoille. Tuotteista-mista auttaa lainsäädäntö, lisäksi niin tilaajien, tuottajien kuin suunnittelijoidenkin tulee olla myönteisiä uusille innovaatioille. Sullotun maan tuotteistamista varten sen valmistusmene-telmä tulee saada vakioitua niin, että lopputuloksena saadaan joka kerta samanlainen tuote. Jatkossa tulee valvoa muun muassa, että jokaiselle tiivistettävälle kerrokselle asetetaan täy-sin sama määrä materiaalia, jolloin kerrosten lukumäärä ja paksuus saadaan vakioitua.   
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 Liite 2 (1/1)      
Liite 2. Jäätymis-sulamiskokeen mittausdata  Jäätymis-sulamiskestävyyttä tutkittiin laboratoriossa altistamalla koekappaleet 10 jääty-mis-sulamissyklille. Alla olevassa kuvassa on esitetty mittausdata kahdelle toteutuneelle syklille ja käytetyn standardin mukaiset ylä- ja alarajat lämpötilalle. 

 Alla olevassa kuvassa on esitetty kaikki 10 lämpötilasykliä. 

 



 Liite 3 (1/1)      
Liite 3. Suolapakkaskokeen mittausdata  Suolapakkaskokeessa lämpötilaa seurattiin yhden kappaleen pinnalle asetetusta lämpöti-lamittarista. Alla olevassa kuvassa on kolmen jäätymis-sulamissyklin mittausdata ja stan-dardin mukaiset ylä- ja alarajat lämpötilalle. Jäädytysaine tarkoittaa kappaleen pinnalla olevaan vesipatsasta. 

 Alla olevassa kuvassa on kaikki jäätymis-sulamissyklit. Kuvassa näkyy häiriö 600 tun-nin kohdalla. Jäätymis-sulamissyklit ovat tässä toteutuneet normaalisti, mutta lämpötila-loggerissa on ollut vika.  

 


