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Merkinnät ja lyhenteet 
 

ABSOILS Ylijäämämaihin liittyvä kehitysprojekti (abandoned soils) 

AVI  Alueviranomainen   

CEN  Yleiseurooppalainen standardikokoelma  

CPT-kairaus Puristinkairaus (cone penetration test) 

De  Diffuusiokerroin [m
2
/s] 

DIN  Saksalainen standardikokoelma   

DOC  Liuennut orgaaninen hiili (dissolved organic carbon) 

E Pohjamaan kokoonpuristuvuusmoduuli   

ECOBA  European Coal Combustion Products Association   

ELY  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus   

EoW  Jätteen tai sivutuotteen tuotteistaminen (end of waste) 

ETY  Euroopan talousyhteisö   

EU15 Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreik-

ka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Tanska 

EuroSoilStab Stabilointiin liittyvä EU-projekti   

EY KOM  Euroopan yhteisöjen komissio   

F50 Kerran 50 vuodessa esiintyvä pakkasmäärä 

GTK  Geologian tutkimuskeskus   

H Kerroksen paksuus [m] 

HDPE  Vesieristeenä käytettävä ohut muovikalvo (high density polyethene) 

HKR  Helsingin kaupungin rakennusvirasto, vanha lyhenne   

ICP-MS Induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria   

ICP-OES Induktiivisesti kytketty plasma-emissio-massaspektrometria  

ISO  Kansainvälinen standardikokoelma   

Kd  Adsorptiokerroin 

KSV Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto   

L/S-suhde  Veden (L) ja kiinteän (S) uuttosuhde liukoisuuskokeessa, yksikkönä esi-

merkiksi [l/kg] 

LT Tässä: Kivihiilenpolton lentotuhka   

Mara-asetus Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentami-

sessa, 591/2006   

NEN  Hollantilainen standardikokoelma   

PAH  Polysykliset aromaattiset hiilivedyt   

PCB  Polykloorattujen bifenyylien ryhmään kuuluvat orgaaniset yhdisteet 

q Kuorma [kN/m
3
] 

REACH  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, 

arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista, 1907/2006 (registration, 

evaluation, authorisation and restriction of chemicals) 

RPT Tässä: rikinpoiston lopputuote 

S Kerroksen kokoonpuristuma [m]   

SFS-EN  Suomalainen standardikokoelma   

SSTP  Suurin suositeltu taustapitoisuus (ks. GTK 2013)   

T, R  Retardaatiokertoimet 

TAPIR  Geologian tutkimuskeskuksen ylläpitämä taustapitoisuustietokanta  

TDS  Liuenneiden kiintoaineiden kokonaispitoisuus (total dissolved solids) 

TUKES  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto   

UUMA  Ylijäämämaiden uusiokäyttöön liittyvä kehitysohjelma  

VnA  Valtioneuvoston asetus   
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VTT  Valtion teknologian tutkimuskeskus   

YSL  Ympäristönsuojelulaki 86/2000 

YVA  Ympäristövaikutusten arviointi   

ÖNORM  Itävaltalainen standardikokoelma   

κ  Kappaluku, päästönopeusvakio 

τ  Leikkauslujuus [kPa] 

σ  Yksiaksiaalinen puristuslujuus [kPa] 
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1 Johdanto 
 

Tämän diplomityön tavoitteena oli tuottaa tietoa maarakenteissa käytettävien stabiloitu-

jen ylijäämämaiden ympäristökelpoisuudesta. Eri sideaineilla stabiloitujen ylijäämä-

maa-ainesten liukoisuusominaisuuksia tutkittiin eri koemenetelmillä ja samalla näitä 

liukoisuusmenetelmiä vertailtiin keskenään. Stabiloinnin sideaineina käytettiin kalkkia, 

sementtiä, kivihiilenpolton lentotuhkaa ja rikinpoiston lopputuotetta. Runkoaineina käy-

tettiin ylijäämäsavea ja -sedimenttiä. 

 

Helsingin kaupungilla on tavoitteena tehostaa ylijäämämaiden käyttöä (HKR 2012). 

Samaan aikaan Etelä- ja Länsi-Suomessa pyritään vähentämään jätteen sijoittamista 

kaatopaikoille ja hyödyntämään teollisuuden sivutuotteista 70 prosenttia (Stén ja Mauno 

2009). Nämä tavoitteet on yhdistetty suurempaan hankkeeseen, jossa tehdään vuosien 

2014–2018 aikana kolme meluvallirakennetta Lahdenväylän varrelle Helsinkiin. Melu-

vallit on tarkoitus rakentaa osittain ylijäämäsavista, jotka stabiloidaan kivihiilivoimalas-

ta sivutuotteena tulevan lentotuhkan, rikinpoiston lopputuotteen sekä perinteisten side-

aineiden avulla kiinteäksi, rakentamiskelpoiseksi massaksi.  

 

Ympäristökelpoisuuden ja haitta-aineiden liukoisuuden tutkimukseen käytettyjä mene-

telmiä on useita, joista yleisimmät olivat mukana tässä tutkimuksessa. Liukoisuutta tut-

kittiin standardisoitujen ravistelu- ja läpivirtaustestien sekä modifioidun diffuusioko-

keen lisäksi itse kehitetyllä, in situ -olosuhteita muistuttavalla suurimittakaavaisella ly-

simetrikokeella. Laboratoriosta ja koerakenteesta saatuja tuloksia vertailtiin keskenään 

ja erilaisiin ympäristökelpoisuuden raja-arvoihin niin, että saatiin mahdollisimman mo-

nipuolinen kuva tutkittujen koekappaleiden liukoisuuskäyttäytymisestä. Samalla verrat-

tiin käytettyjä tutkimusmenetelmiä keskenään niin, että saatiin tietoa eri menetelmien 

soveltuvuudesta stabiloidun rakenteen liukoisuuden kuvaamiseen. 

 

Diplomityössä perehdyttiin liukoisuustutkimusten kokeellisen osion lisäksi laajasti 

muun muassa jätteitä, ylijäämämaita ja teollisuuden sivutuotteita koskevaan kirjallisuu-

teen. Niiden käyttöä koskeva lainsäädäntö ja ongelmat kuvailtiin, kuten myös stabiloin-

titekniikat. Stabiloidun tuotteen ympäristökelpoisuus, liukoisuuskäyttäytyminen ja näi-

den testausmenetelmät käytiin läpi. Kirjallisessa tutkimusosiossa esiteltiin tutkimuksia 

ja raportteja, joita esimerkiksi Helsingin kaupungilla on aiemmin samoista teemoista 

tehty.  

 

Kirjallinen selvitys ja kokeellisen osion tulokset tukivat toisiaan niin, että saatiin tietoa 

ylijäämäsavien, stabiloinnissa käytettyjen sideaineiden ja stabiloitujen, tiivistettyjen 

rakenteiden lyhyt- ja pitkäaikaisesta käyttäytymisestä maarakenteissa, jotka olivat osit-

tain veden vaikutuksen alaisina. Testattavia sideaineyhdistelmiä oli useita, jotta saatai-

siin kattavasti informaatiota kunkin yhdistelmän toimivuudesta ja voitiin valita paras 

resepti erityisesti meluvalleja varten. Sideaineina käytettiin sementtiä, kalkkia, kivihii-

lenpolton lentotuhkaa ja rikinpoiston lopputuotetta eri tavoin yhdisteltynä ja runkoai-

neena joko savea tai merisedimenttiä.  

 

Työn tulokset tulevat palvelemaan myös laajempaa tarkoitusta yleisen ylijäämämaihin, 

kivihiilenpolton sivutuotteisiin ja niiden liukoisuuteen sekä hyödyntämiseen liittyvän 

tiedon kartuttamisessa (ks. esim. Vandecasteele ja v.d. Sloot 2011). Nykyinen EU:n ja 

kansallisen tason lainsäädäntö edellyttää materiaalien kierrätyksen edistämistä ja tehos-
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tamista. Helsingin kaupungin meluvalliprojekti ja tämä tutkimus tukevat tätä tavoitetta 

kestävän kehityksen periaattein. 
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2 Ylijäämämaat ja teollisuuden sivutuotteet 
 

2.1 Luonnonvarojen, ylijäämämaiden ja sivutuotteiden käyttö 

Tulevaisuudessa luonnonvarojen käyttö lisääntynee väestön ja kulutuksen kasvun myö-

tä. Uusiutumattomien luonnonvarojen määrä on kuitenkin rajallinen ja niiden käytöllä 

on kielteisiä ympäristövaikutuksia. Kansallisessa luonnonvarastrategiassa (Sitra 2009a) 

on esitetty tavoitteita, joita noudattamalla tuetaan luonnonvarojen käyttöä kestävän ke-

hityksen mukaisesti. Samalla tuetaan välillisesti myös ilmasto- ja energiapoliittisia ta-

voitteita ja turvataan muun muassa luonnon monimuotoisuutta.  

 

Luonnonvaroja käytettiin Suomessa kaikkiaan 520 miljoonaa tonnia vuodessa (Sitra 

2009b). Merkittävimpiä käytettyjä luonnonvaroja veden jälkeen ovat kivi- ja maa-

ainekset, biomassa ja sivuvirrat (Sitra 2009b).  Kivi- ja maa-ainesta käytetään yli 120 

miljoonaa tonnia vuodessa enimmäkseen rakentamisteollisuuteen. Luonnonvarojen hin-

nat kohoavat jatkuvasti ja kuljetusmatkat pitenevät erityisesti asutuskeskusten lähistöllä. 

Luonnonvaratuotteita tulisi tuottaa materiaalitehokkaasti ja käytön on oltava pitkäikäis-

tä, säästävää sekä kierrättävää. Materiaalikierron hallintaa parannetaan esimerkiksi ha-

vainnoimalla piilovirtoja, parantamalla tuotesuunnittelua ja ennakoimalla luonnonvaro-

jen käyttöä kaavoituksen avulla (Sitra 2009a). Luonnonvarojen alueellinen käyttö näh-

dään myös tärkeänä tavoitteena. Tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen, kuten paikal-

listen ylijäämämaiden ja teollisuuden sivutuotteiden käyttö parantaa materiaalikiertoa, 

säästää neitseellisiä raaka-aineita sekä vähentää kuljetuksia ja kaatopaikoille lopullisesti 

sijoittamista. 

 

Ylijäämämaa tarkoittaa rakennuskohteesta poistettua, rakentamiseen itsessään kelpaa-

matonta maata. Useimmiten sellaisia ovat savet, siltit, eloperäiset maat kuten turpeet, 

hieno hiekka, moreeni, ruoppausmassat ja joskus myös rakennuskohteesta poistettu kal-

liolouhe, jolle ei ole välitöntä käyttöä (Lahtinen et al 2005). Lähtökohtaisesti ylijäämä-

maat ovat pilaantumattomia. Ylijäämämaita jää pääasiassa sen takia, koska rakentami-

nen tapahtuu yhä huonommille maapohjille ja ahtaammille tonteille (Mäntylä 1989, 

Forsman et al 2012). Massojen leikkaus, vaihtaminen ja muu käsittely rakennusten pa-

remman sijoittelun ja kantavamman pohjan vuoksi on usein taloudellisesti kannattavaa 

ja teknisesti yksinkertaista.  

 

Ylijäämämaita voidaan jonkin verran käyttää maalajista riippuen sellaisenaan esimer-

kiksi täytöissä, peitteinä, meluvalleissa, puistoissa ja esirakentamisessa korvaamassa 

neitseellisiä raaka-aineita (Mäntylä 1989, Lahtinen et al 2005). Ympäristölupakäytännöt 

saattavat kuitenkin olla käytön esteenä. Maamassoja saatetaan sijoittaa jonkin verran eri 

työmaiden kesken kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Työmaalta toiselle siirtäminen vaatii 

kuitenkin tarkkaa ajoittamista tai tilaa vievää välivarastointia. Monesti vaikeasti hyö-

dynnettävä ylijäämämaa viedään maankaatopaikalle tai hankekohtaiseen läjitykseen. 

Ongelmana on kuitenkin sijoituspaikkojen puute, maankaatopaikkojen täyttyminen ja 

pitenevät kuljetusmatkat. Kuljetus on kallista ja aiheuttaa ympäristöhaittoja esimerkiksi 

hiukkaspäästöjen ja melun muodossa (Rämö 1999). Loppusijoitusta tulisikin käyttää 

vain siinä tapauksessa, jos mitään muuta hyödyntämis- tai käsittelyvaihtoehtoa ei löydy 

(Jätelaki 646/2011). 

 

Käyttämättömien ylijäämämaiden käyttöä voidaan tehostaa ja ominaisuuksia parantaa 

esimerkiksi erottelemalla eri maalajit toisistaan. Ruoppausmassoja voidaan kuivattaa 
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(esimerkiksi geotuubien tai -säkkien avulla), jolloin niiden tilavuus pienenee 60–90 pro-

senttia (Helsingin KSV ja Sito 2005). Ylijäämämaita voidaan jalostaa lisäämällä niihin 

sideaineita (savien, sedimenttien ja eloperäisten maiden stabilointi), pesemällä (hieno-

aineksen poisto), seulomalla (moreenien rakeisuuden parantaminen) tai murskaamalla 

(Mäntylä 1989, Lahtinen et al 2005). Näin maamassojen tekniset ominaisuudet, kuten 

vesipitoisuus, vedenläpäisevyys, routivuus, tiivistyvyys, lujuus ja/tai jäykkyys muuttu-

vat ja niillä pystytään korvaamaan neitseellisiä luonnonvaroja. Jalostamattomille yli-

jäämämaille voidaan myös suunnitella rakenneratkaisuja, jotka ottavat niiden heikkolaa-

tuiset ominaisuudet huomioon. Tällöin tulee maan tai materiaalin haitallisten aineiden 

pitoisuudet, tekniset ominaisuudet ja muut mitoitusparametrit olla hyvin tunnettuja. 

Käytön aikainen seuranta ja laadunvalvonta antavat tärkeää tietoa materiaalin toimivuu-

desta ja pitkäaikaisesta pysyvyydestä (Lahtinen et al 2005). 

 

Suomessa syntyi rakentamisen yhteydessä maamassoja 21 miljoonaa tonnia vuonna 

2006, joista hyödyntämiskelpoisia oli noin 13 miljoonaa tonnia sisältäen myös pilaantu-

neet maat (Ympäristöministeriö 2010). Lisäksi on määrittelemättömiä massamääriä läji-

tettynä ja varastoituna odottaen jatkokäyttöä (Inkeröinen ja Alasaarela 2010). Ylijää-

mämassojen hyödyntämisprosentti vaihteli vuonna 2006 kunnittain 0 ja 100 prosentin 

välillä keskiarvon ollessa noin 25 prosenttia, tilastoinnin tarkkuus kuitenkin vaihtelee 

(Pokki et al 2009). Ylijäämämaiden varovaisesti arvioitu käsittelykustannus on noin 4 

€/tonni ja puhtaiden massojen kustannus noin 3 €/tonni (Ympäristöministeriö 2010). 

 

Sivutuotteella tarkoitetaan tässä yhteydessä teollisuuden tuotetta, jota tulee prosessista 

toissijaisesti. Monet sivutuotteet luokitellaan jätteeksi, mutta esimerkiksi kivihiilenpol-

ton rikinpoiston lopputuotteena tuleva lähes puhdas kipsi voidaan käyttää sellaisenaan 

muun teollisuuden raaka-aineena (mm. Helen 2012). Useimmat teollisuuden sivutuot-

teet ovat erilaisten polttoprosessien tuhkia ja kuonia. 

 

Teollisuuden sivutuotteita voidaan käyttää esimerkiksi ylijäämämaiden side- ja lisäai-

neena. Erilaisia sivutuotetuhkia on käytetty sellaisenaan tai stabiloituna esimerkiksi tie- 

ja kenttärakenteissa jakavissa ja kantavissa kerroksissa (Rämö 1999). Laatuvaatimukset 

täyttävää tuhkaa voidaan käyttää betonin ja sementin valmistuksessa sekä asfaltin täyte-

aineena (Korpijärvi et al 2009, Nuutila 2013). Sivutuotteita voidaan jalostaa vastaavasti 

kuin ylijäämämaitakin esimerkiksi seulomalla, murskaamalla, kiinteyttämällä ja seos-

tamalla (Lahtinen et al 2005). Tuhkien tilavuuspaino on pienempi kuin kiviaineksella, 

joten ne sopivat kevennysmateriaaleiksi ja kuljetuskustannukset ovat myös pienemmät 

(Rämö 1999). Esimerkiksi vuonna 2004 kivihiilen lentotuhkia käytettiin kenttäraken-

teissa, vesistö- ja kaivostäytöissä ja muissa maarakenteissa. Rikinpoiston lopputuotetta 

käytettiin lähinnä kaivostäytöissä ja rakennuslevyjen raaka-aineena. Lisäksi sekä lento-

tuhkaa että rikinpoiston lopputuotetta varastoitiin mahdollista myöhempää käyttöä var-

ten (Nuutila 2013). 

 

Tuhkia käytettäessä on kuitenkin muistettava niiden ympäristökelpoisuus, haitallisten 

aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet sekä korrodoivat ominaisuudet. Suurimmaksi es-

teeksi tuhkien ja rikinpoistotuotteiden käytölle nähdään tiedon ja tutkimuksen puute ja 

asenneongelmat (Lahtinen et al 2005). Sivutuotteille voidaan tehdä toimenpiteitä, jotka 

vähentävät niiden haitallisuutta: joillekin tuhkille voidaan tehdä haitalliset pienet partik-

kelit poistava ilmaluokittelu tai ultraääniseulonta, tuhkista voidaan pestä suoloja pois, 

raskasmetalleja poistaa erilaisilla kuumennusmenetelmillä ja happamuutta eli pH:ta las-

kea ikäännyttämällä hiilidioksidin avulla (Korpijärvi et al 2009, Ollila 2012). Kun käy-

tetään sivutuotemateriaaleja rakenteissa, materiaalin ominaisuudet ja käytetyt rakenteet 
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on dokumentoitava huolellisesti. Näin vältetään kunnostus-, purku- tai rikkoutumisvai-

heessa materiaalin leviäminen ympäristöön (Lahtinen et al 2005).  

 

Energiantuotannollisista jätteistä suurin osa on polttoprosessien lento- ja pohjatuhkia 

sekä kuonia, joita syntyi Suomessa vuonna 2006 1,6 miljoonaa tonnia (Inkeröinen ja 

Alasaarela 2010). Kivihiilituhkia oli tästä noin miljoona tonnia (Korpijärvi et al 2009), 

josta kivihiilenpolton lentotuhkaa oli yli 500 000 tonnia (Energiateollisuus.fi). Rikin-

poiston lopputuotteen vuosittainen tuotanto vaihtelee eikä ole täysin kattavasti tilastoi-

tua, mutta lopputuotetta syntyi vuonna 2003 120 000 tonnia ja vuonna 2004 100 000 

tonnia (Nuutila 2013). Lentotuhkasta pystytään hyödyntämään 60–80 prosenttia ja ri-

kinpoistotuotteesta puhtaana kipsinä kaikki tai epäpuhtaampana vain pieni osa (Ympä-

ristöministeriö 2010). Tuhkien hyödyntämiskustannus vaihtelee positiivisesta negatiivi-

seen riippuen muun muassa jalostuksesta ja kuljetuskustannuksista. 

 

Tällä hetkellä voimassa oleva jäteverotus kannustaa sivutuotemateriaalin hyötykäyt-

töön. Myös neitseellisten kiviainesten saatavuus voi olla heikkoa ja kustannukset suuria, 

jolloin edullisten ylijäämämaiden kilpailukyky on hyvä. Kiviainesvaroja korvaamaan 

soveltuvien massojen kierrätyksen takaamiseksi on suunniteltu ja toteutettu massapank-

kitoimintoja, joihin ilmoitetaan keskitetysti maa-ainestarpeista ja ylijäämistä Pokki et al 

2009). Yleisesti ottaen ylijäämämaiden hallinta vaatii kuitenkin paljon yhteistyötä eri 

toimijoiden kesken. Yli jäävien maiden käyttö, välivarastoalueet ja sijoituskohteet eli 

yleisemmin ilmaistuna massatalous pitäisi suunnitella jo rakentamisen esisuunnittelu-

vaiheessa tai jopa kaavoituksen yhteydessä. Tärkeimpiä hyötykäytön mahdollistajia 

onkin eri työmaiden ajoitus niin, että tarpeeton ylijäämämaa siirtyy sitä tarvitsevalle 

kohteelle mahdollisimman saumattomasti ilman pitkiä välivarastointiaikoja tai kulje-

tusmatkoja.  

 

Hyvin tutkitut, ympäristövaikutuksiltaan tunnetut ja tasalaatuiset ylijäämä- ja sivu-

tuotemateriaalit voidaan tulevaisuudessa tuotteistaa, jolloin niiden käytölle on matalam-

pi kynnys ja esimerkiksi lupien saaminen helpottuu (katso kappale 2.4 EoW-menettely 

ja tuotteistus). 

 

Tavoitteena on, että ylijäämämaiden ja sideaineiden käyttö on yhtä turvallista ja laadu-

kasta ympäristön ja teknisen kestävyyden kannalta kuin neitseellistä raaka-ainetta käy-

tettäessäkin. Teollisuuden sivutuotteita sisältävät massiivirakenteet sisältävät keskimää-

rin 30 prosenttia vähemmän neitseellisiä kiviaineksia kuin vastaavat kokonaan ki-

viaineksista tehdyt rakenteet; kiviainessäästö on siis huomattava. Tienrakentamisen yh-

teydessä tapahtuvassa stabiloinnissa saatetaan vastaavasti säästää kiviaineksia 80–90 

prosenttia perinteisten materiaalien käyttöön verrattuna (Maijala 2008). Ylijäämämaiden 

ja sivutuotteiden käytön tulisi kuitenkin olla hyvä vaihtoehto muutenkin kuin pelkästään 

rahallisten kustannusten kannalta (Inkeröinen ja Alasaarela 2010). Onkin laskettu, että 

ylijäämätuotteiden käyttö rakenteissa on ympäristön kannalta selvästi edullisempaa kuin 

jos käytetään neitseellisiä raaka-aineita ja läjitetään ylijäämämaat; poikkeuksena mah-

dolliset liukenemispäästöt maaperään (Rämö 1999).  

 

2.2 Ylijäämämaiden ja sivutuotteiden tilanne Helsingissä 

Rakennustoiminnan maankäytön ongelmat, kuten huonot rakennuspohjat, käyttökel-

poisten maamassojen puute ja ylijäämämaiden sijoitus eivät ole uusi asia Helsingissä. 

Kaupungin postglasiaaliset pehmeät savet ovat soveltuneet huonosti rakentamiseen 

(Forsman et al 2012). Ylijäämämaita on läjitetty tai sijoitettu maarakennuskohteisiin, 
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kuten rantatäyttöihin, puistoihin, viherrakentamiseen ja teollisuusalueiden pohjaksi jo 

1800-luvulta alkaen (Immonen 2001).  

 

Ensimmäisiä ylijäämämaiden sijoitus- ja täyttökohteita olivat Kluuvin allas sekä Hel-

singin edustan saarten, salmien ja lahtien, kuten Jätkäsaaren ja Hakaniemen alueet (Im-

monen 2001). Täyttötöitä ohjasivat sekä tarve päästä ylimääräisistä massoista eroon että 

tarve saada lisää maapinta-alaa. Maamassoja käytettiin sorakuoppien täyttämiseen, 

pehmeikköihin ja viheralueille. Materiaali saattoi olla hyvin sekalaista ja pilaantunutta. 

Suunnitelmallista maa-ainesten sijoittaminen on ollut 1960-luvulta lähtien, jolloin alet-

tiin tehdä Paloheinän täyttömäkeä. Täytöt alettiin huomioida kaavoituksessa 1970-

luvulta alkaen, jolloin sijoituskohteista alkoi vähitellen olla pulaa (Havukainen 1987).  

 

Nykyään maamassojen sijoitus on kontrolloitua ja luvanvaraista. Täyttöihin käytettävät 

massat voivat olla rakennustoiminnan ylijäämämaa-aineksia, rakennusjätettä, ruop-

pausmassoja tai teollisuuden sivutuotteita kuten kivihiilen tuhkia (Helsingin KSV ja 

Sito 2005). Mahdollinen pilaantuneisuus on huomioitava.  

 

Tällä hetkellä Helsingissä on yhteensä noin 900 kohdetta, joihin on sijoitettu erilaisia 

maa-aineksia. Massamäärältään suurimpia ovat Malminkartanon täyttömäki (n. 3,5 milj. 

m
3
), Porslahden ja Vuosaaren täyttömäet (yht. n. 9 milj. m

3
) ja Vuosaaren satama (arvi-

olta n. 15 milj. m
3
) (Immonen 2001). Vuosaaren satamassa on parannettu maamateriaa-

lia massastabiloimalla n. 700 000 m
3
, Kivikossa vajaa 300 000 m

3
 ja Jätkäsaaressa 

100 000 m
3
. Lisäksi on lukuisia pienempiä kohteita, joissa on käytetty ylijäämämaiden 

massastabilointia (Forsman et al 2012).  

  

Koko Uudenmaan alueella maa- ja kiviaineksia käytettiin rakentamiseen 20 miljoonaa 

tonnia vuonna 2011 ja ylijäämämaita sijoitettiin vastaanottopaikoille noin 4 miljoonaa 

tonnia (Helsingin kaupunki ja Sito 2012). Pelkästään pääkaupunkiseudulla (Helsinki, 

Espoo, Vantaa, Kauniainen) käytetään yhteensä noin 17 miljoonaa tonnia maa- ja ki-

viaineksia vuodessa. Rakentamisen yhteydessä ylös kaivettuja maita syntyy noin 13 

miljoonaa tonnia vuodessa, joista kolme miljoonaa tonnia loppusijoitetaan maan vas-

taanottopaikoille (Sito 2013). Espoo ja Vantaa ovat maa-ainesten käytössä ja ylijäämien 

sijoittamisessa melko omavaraisia, mutta Helsinki on huomattava ylijäämämaiden liika-

tuottaja.  

 

Vuonna 2012 loppusijoitukseen meneviä ylijäämämaita kertyi Helsingissä 180 000 ton-

nia, joista 26 % oli kitkamaita ja 74 % savea. Hyötykäyttöön meni erilaisia maalajeja yli 

4000 kuormallista (Kulmala 2013). Helsingissä muodostuvien ylijäämämaiden vastaan-

ottopaikoista on tällä hetkellä suuri pula. Pilaantumattomia ylijäämämaita ja sivutuottei-

ta sijoitettiin eri vastaanottopaikoille, joita on muun muassa Espoossa, Vantaalla, Mänt-

sälässä ja Porvoossa, ja aluerakentamiskohteisiin, kuten Jätkäsaareen ja Kalasatamaan. 

Vantaalla sijaitseva lähiaikoina täyttyvä Pitkäsuon vastaanottopaikka ei ole ottanut 

1.2.2011 jälkeen Helsingin ylijäämämaita vastaan (Helsingin kaupunki ja Sito 2012). 

Espoon Helsingin ylijäämämaita kuljetetaan satunnaisiin vastaanottopaikkoihin esimer-

kiksi Mäntsälässä, Porvoossa ja Sipoossa. Tulevia massojen sijoitukseen sopivia aluera-

kennuskohteita ovat esimerkiksi Östersundom ja Kruunuvuorenranta. Lisäksi yksittäisiä 

sijoituskohteita ovat meritäytöt esimerkiksi Hernesaaressa ja Koivusaaressa sekä melu-

vallit, joita suunnitellaan Sepänmäkeen, Jakomäkeen ja Suurmetsään. (Helsingin kau-

punki ja Sito 2012.) 
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Kivihiilenpolton tuhkia tuotetaan pääkaupunkiseudulla Helsingin Energian, Vantaan 

Energian ja Espoon Fortumin voimalaitoksilla. Helsingin Hanasaaressa syntyy lento-

tuhkaa noin 15 000–25 000 tonnia vuosittain, määrät vaihtelevat esimerkiksi kauko-

lämmitystarpeista riippuen. Sama määrä syntyy Vantaalla (Kiviniemi et al 2012). Suuri 

osa Helsingin energian lentotuhkasta ja rikinpoistotuotteesta sijoitetaan Tytyrin kaivok-

selle Lohjalle tai voimalaitosten omille, yksityisille kaatopaikoille. 

 

Kuljetusmatkat maan leikkauspaikasta vastaanottopaikoille vaihtelevat 50 ja 60 kilo-

metrin välillä. Vastaanottomaksut ovat vuonna 2013 5,5…15 €/tonni maalajista ja vas-

taanottopaikasta riippuen. Yleisesti ottaen maan vastaanottopaikat ovat hajallaan, niihin 

on pitkät kuljetusmatkat ja vastaanottomaksut ovat kolminkertaistuneet vuodesta 2010 

(Sito 2013). Pitkät kuljetusmatkat aiheuttavat melua ja hiukkaspäästöjä (Helsingin kau-

punki ja Sito 2012).   

 

Myös välivarastointipaikoille ja ylijäämämaiden käsittelyalueille on tarvetta. Hyödyn-

tämiskelpoista louhetta tullee vuosina 2012–2015 yli oman tarpeen, mutta sen jälkeen 

sen tuotanto ja hyötykäyttö laskevat ja väliaikaiselle varastoinnille on välitöntä tarvetta. 

Välivarastoja on tällä hetkellä Jätkäsaaressa, Kalasatamassa, Kruunuvuorenrannassa ja 

Vuosaaressa. (Helsingin kaupunki ja Sito 2012.) 

 

Uudenmaan liiton maakuntakaavan selostuksessa (2007) mainitaan, että pilaantuneiden 

maiden, voimalaitostuhkien ja puhtaiden ylijäämämaiden käsittelyyn, välivarastointiin 

ja loppusijoitukseen tarvittavien alueiden tarkastelua varten tarvitaan Uudenmaan alu-

een laajuinen yhteinen jätehuoltovisio ja strategia. Tulevaisuuden jätehuoltomenetelmät, 

eri toimijoiden roolit ja kuntien välinen yhteistyö vaikuttavat siihen, miten paljon, miten 

laajoja ja miten sijoittuneita jätehuoltoalueita tarvitaan. Uudellamaalla on tällä hetkellä 

kaavassa osoitettuna rakennusjätteen käsittelylaitos Keravalla, pilaantuneiden maiden 

käsittelylaitos Lohjalla ja ylijäämämaiden läjitysalueet Vantaalla.  

 

Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelma 

 

Tulevaisuudessa odotetaan pääkaupunkiseudun ylijäämämaiden sijoituksen vaikeutuvan 

entisestään (Helsingin KSV ja Sito 2005). Rakentamisen yhteydessä syntyvät ylijää-

mämaat ovat pääasiassa hankkeesta vastaavan vastuulla lukuun ottamatta Helsingin 

kaupungin omia työmaita. Tilanne on hankaloittanut ylijäämämaiden hyödyntämistä ja 

lisännyt kustannuksia. Tämän takia kaupungilla on kaivumaiden hyödyntämisen kehit-

tämisohjelma (Sito 2013), jossa tarkastellaan erilaisia visiovaihtoehtoja, jotka parantai-

sivat maamassojen sijoittamista lyhyellä (v. 2012–2020) ja pitkällä (v. 2020–2050) ai-

kavälillä. Tavoitteena on säästää kustannuksia ja ottaa myös ympäristönäkökulmat 

huomioon. 

 

Kehittämisohjelmassa esitetyt ja tarkastellut visiot ovat seuraavat (Sito 2013): 

 Vaihtoehto 0: Kaivumaiden käsittelyä ei koordinoida kokonaisvaltaisesti 

 Vaihtoehto 1: Hyötykäyttöaste 100 % 

 Vaihtoehto 2: Täyttö louhoksiin 

 Vaihtoehto 3: Meritäyttö 

 

Helsingin kaupungin massatyöryhmän seminaareissa ja workshopeissa on päädytty esit-

tämään seuraavantyyppisiä tavoitteita ja toimenpiteitä esitettyjen visioiden perusteella 

(Sito 2013):  

1) Kaivumaiden määrän vähentäminen 
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Tavoitteena minimoida pois kuljetettavan ja paikalle tuotavan kiviaineksen mää-

rä. 

2) Kaivumaiden uudelleenkäyttö ja materiaalihyötykäyttö 

Lisätään kaivumaiden hyödyntämistä merkittävästi materiaalinhallinnan ja jat-

kojalostuksen avulla. 

3) Ylijäämämaiden vastaanottopaikkojen turvaaminen 

Varataan maan vastaanottotilavuutta noin 50 miljoonaa m
3
 vuoteen 2050 asti. 

Seutuyhteistyötä lisätään.  

 

Ylijäämämaiden läjittämistä pyritään vähentämään pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Yli-

jäämämaan syntymistä rajoitetaan jo suunnitteluvaiheessa. Kaivu- ja esirakentamistek-

niikoita kehitetään niin, että leikattavia maita ei synny niin paljoa (Sito 2013). Osa syn-

tyvästä maamateriaalista käytetään välittömästi leikkauspaikan läheisyydessä ja osa 

sijoitetaan maa-ainespankkiperiaatteella muihin rakennuskohteisiin. Maita voidaan läjit-

tää lännessä Ämmässuon ja Kulmakorven alueelle, pohjoisessa Helsinki-Vantaan lento-

kentän pohjoispuolelle ja idässä Kilpilahden läntisen liittymän läheisyyteen (Sito 2013). 

 

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 

 

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma EkoRak 2012–2018 (Helsingin 

kaupungin rakennusvirasto 2012) on väline ekologisen kestävän rakentamisen edistämi-

seen. Sen tarkoituksena on vähentää infrastruktuurin rakentamisesta ja käytöstä johtuvia 

ympäristökuormitusta. EkoRak on yksi osa Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelma 

(HEKO).  

 

Kaavoitusta pidetään merkittävimpänä keinona edistää ekologista rakentamista. Muita 

kestävään rakentamiseen vaikuttavia keinoja ovat suunnittelu, ohjaus, rakennuttaminen, 

valvonta, koulutus ja vaikuttaminen kaupungin hankintojen kautta. (Rakennusvirasto 

2012.) 

 

EkoRak-ohjelman mukaan erityisesti ylijäämämaiden ja sivutuotteiden tuotanto- ja si-

joitusongelmia tulisi ratkaista ekologisen kestävyyden näkökulmasta seuraavilla osa-

alueilla (Rakennusvirasto 2012): 

 

Kaavoitus ja esisuunnittelu: 

 Kaavoituksessa osoitetaan välivarastointiin ja loppusijoituksiin aluevarauksia  

 Lisätään alueellista massatalousyhteystyötä: kuljetusten vähentäminen ja kulje-

tusmatkojen lyhentyminen, massahankkeiden aikataulujen yhteensovitus 

 Kaavoituksessa ja tontinvarauksessa massatalous arvioidaan sisäisesti ja paikal-

lisesti. 

 

Suunnittelu: 

 Materiaalien käytössä huomioidaan ekologisuus, ilmastonmuutoksen vaikutuk-

set, materiaalien kestävyys, kierrätettävyys, hyötykäyttö-mahdollisuudet ja -

riskit 

 Kootaan tietoa materiaalien soveltuvuudesta ja kestävyydestä 

 Lisätään materiaalien hyötykäyttöä: esim. hyödyntämisohjeet 

 Selvitetään materiaalien CO2-jalanjälki. Kartoitetaan myös muita vertailutyöka-

luja.  
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Rakentaminen: 

 Laaditaan kilpailutukseen ekologiset materiaalinhankintakriteerit: esimerkiksi 

matala CO2-jalanjälki, pienet päästöt ja kuljetusmatkat. Hankitaan lähellä tuotet-

tuja materiaaleja mahdollisuuksien mukaan 

 Edellytetään työmaakohtaisen vastuuhenkilön ja massatalouskoordinaattorin yh-

teistyötä. Massojen tuotto ja tarve eri työmaiden kesken sovitetaan yhteen aika-

taulullisesti. Pyritään materiaalitehokkuuteen. 

 Esirakentamisen hyödyntäminen 

 

2.3 Hyötykäyttötutkimuksia ja -kohteita Suomessa  

Ylijäämämaiden ja teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöä on tutkittu jo pitkään. 

2000-luvun aikana kivihiilenpolton tuhkia ja rikinpoistotuotteita on käytetty ylijäämä-

maiden stabiloinnissa sideaineina. Stabiloinnin kehittämisen yhteydessä on tutkittu 

pehmeiden maiden hyödyntämiskelpoisuutta. Lentotuhkan ensimmäiset koerakenteet 

tehtiin jo 1970-luvulla (Lahtinen et al 2005). Tutkimuksen ja seurannan kohteena on 

useimmiten ollut materiaalien geotekniset ominaisuudet, kuten lujuus, kantokyky, routi-

vuus ja vedenläpäisykyky. Tuhkien ja rikinpoistotuotteiden ympäristöominaisuuksia, 

kuten haitta-aineiden pitoisuuksia tai liukoisuutta, yksinään tai rakenteen osana on selvi-

tetty jo pidemmän aikaa, mutta stabiloinnin sideaineena selvästi vähemmän.  

 

Tällä hetkellä useat eri tahot tekevät yhteistyötä ylijäämämaiden ja tuhkien stabiloinnin 

saralla. Useiden vuosien mittaisia tutkimushankkeita on tehty ja on edelleen käynnissä. 

Tutkivia tahoja ovat esimerkiksi valtio (VTT), kunnat, energiateollisuus sekä yksityiset 

konsultti- ja urakoitsijayritykset. Tulokset ovat pääasiassa olleet hyödyllisiä ja paranta-

neet ylijäämämaiden ja tuhkien käyttömahdollisuuksia monin tavoin. 

 

Seuraavassa esitellään muutamia tärkeimpiä ja laajimpia hyötykäyttöön liittyviä tutki-

muskokonaisuuksia ja niiden sisältöjä. 

 

Helsingin kaupungin tutkimuskohteet 

 

Helsingin kaupunki on ollut pitkään aktiivinen tutkimaan ylijäämämaiden ja sivutuot-

teiden käyttöä ja sijoitusta, sillä rajallinen tila ja korkeat materiaalikustannukset ovat 

pakottaneet etsimään uusia vaihtoehtoja perinteisten maarakentamisratkaisujen ja kaa-

topaikkaläjittämisen rinnalle. Kivihiilenpolton tuhkien hyödyntämistutkimusta on tehty 

Helsingissä jo vuodesta 1979, jolloin käynnistyi Helsingin kaupungin tuhkaprojekti 

(Havukainen et al 1987). Projektissa selvitettiin kivihiilivoimaloiden tuhkien ja kuonien 

ympäristö- ja geoteknisiä ominaisuuksia sekä käyttöä maarakentamisessa soria ja hiek-

koja korvaavana materiaalina. Tutkimusten tuloksista kirjoitettiin useampi raportti, 

muun muassa Tuhkarakentamiseen liittyvä ohjekirja. Projektissa laskettiin myös tuhkien 

käytön tuovan merkittäviä rahallisia säästöjä (Havukainen et al 1987). 

 

Helsingissä on käytetty ylijäämämaa-ainesten massastabilointia monissa kohteissa. Sitä 

on käytetty pohjanvahvistukseen savissa ja turpeissa, pilaantuneiden sedimenttien kiin-

teytyksessä ja kapseloinnissa, vanhojen penkereiden kevennysrakenteissa ja korvaa-

maan kivimateriaaleja tierakenteissa. Stabiloitua massaa on käytetty myös maan muo-

toilussa (landscape creation) (Forsman et al 2012). Artikkelissa Forsman et al (2012) on 

hyvä kooste massastabilointikohteista, joissa on käytetty runkoaineena savia, turpeita, 

liejua ja sedimenttejä.  
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Seuraavaksi esitellään Helsingin kaupungilla tehtyjä stabilointiin liittyviä tutkimuksia. 

Kohteiden sijainnit kartalla näkyvät kuvassa 1. 

 

 
Kuva 1 Ylijäämämaihin ja stabilointiin liittyviä tutkimus- ja rakennushankkeita Helsingissä.  

Taustakartta: Google Map satelliittikuva. 

 

Vuosaaren Porslahden täyttömäkeen (kuva 1, piste 1) on tuotu erilaisia massoja vuosina 

1976–1990 täyttämällä jätevedenpuhdistamon lammikoita ylijäämämailla, purkujätteel-

lä ja kivihiilituhkalla. Tuhkakerrosten paksuus on noin yhdestä neljään metriä. Tällä 

hetkellä täyttömäki on virkistyskäytössä golfkenttänä. Täyttömäen lähellä sijaitsevan 

vanhan yhdyskuntajätteen kaatopaikan alueelle on välivarastoitu Jätkäsaaren stabiloituja 

sedimenttejä (ks. kohta ABSOILS). Vesistöseurantaa on koko Vuosaaren alueella tehty 

1990-luvulta asti ja tarkkailua jatketaan edelleen, mutta tuloksissa ei tänä päivänä pysty-

tä erottamaan tiettyjen rakenteiden sisältämien materiaalien liukoisuuksia alueen moni-

muotoisuuden takia. 

 

Aikaisimmat massastabilointitutkimukset ovat 1990-luvun alusta. Karlstedt ja Halkola 

(1993) selvittivät savien massastabilointimahdollisuuksia laboratorio- ja kenttäkokein. 

Testattuja sideaineita olivat kalkki, sementti, kipsi, masuunikuona, kivihiilen polton 

lentotuhka ja näiden yhdistelmät. Tattarisuolla (kuva 1, piste 2) suoritetun kenttäkokeen 

yhteydessä kokeiltiin stabilointimenetelmänä betonirummussa sekoittamista ja pinta-

/kerrosstabilointia. Tuloksena oli, että massastabilointi parantaa saven lujittumista ja 

käsiteltävyyttä sideaineesta riippuen, mutta stabilointimenetelmiä pitäisi kehittää. Lisäk-

si ylijäämämaiden stabiloinnilla ja hyötykäytöllä säästetään ostettavia materiaaleja sekä 

kuljetus- ja läjittämiskustannuksia (Karlstedt ja Halkola 1993). 

 

Karlstedtin ja Halkolan (1993) massastabilointiin liittyvää tutkimusta jatkoivat Rekonen 

ja Halkola (1994). Erilaisten savien lujittumista eri sideaineyhdisteillä tutkittiin labora-
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toriokokein niin, että sementin ja kalkin osuutta resepteissä vähennettiin korvaamalla 

niitä teollisuuden sivutuotteilla. Stabilointimenetelmiä testattiin kenttäolosuhteissa nel-

jällä eri laitteistolla: seulamurskainkauhalla, aumasekoittimella, aktivaattorilla (puomin 

päässä oleva sekoitin) ja asemasekoittimella. Tehtyjen koerakenteiden käyttäytymistä 

seurattiin esimerkiksi kairauksin ja routanousukokein. Tutkimuksen mukaan stabilointi 

soveltuu myös saastuneiden maiden käsittelyyn, koska se sitoo raskasmetalleja niin, että 

niiden liukoisuus pienenee alkuperäiseen saveen verrattuna. 

 

Viikin savikatuhankkeessa (Mäkelä et al 2000a) tutkittiin massastabiloidun saven käyt-

töä tien tukikerroksessa. Laajoihin laboratoriokokeisiin sisältyi muun muassa si-

deainereseptointia, routakestävyystutkimuksia kahta eri stabilointitapaa simuloivilla 

koekappaleilla ja ympäristöselvityksiä. Koerakenteen suunnitteluun ja toteuttamiseen 

liittyi esikoe, jossa tutkittiin sideaineen annostelua ja sekoitusta. Varsinainen koeraken-

ne toteutettiin kolmessa osassa, jossa kussakin oli oma sideainereseptinsä. Stabilointi 

tapahtui joko kasassa seulamurskainkauhan avulla tai in situ puomin päässä olevan se-

koittimen avulla. Stabiloitu massa siirrettiin tierakenteeseen Tilanhoitajankaarelle (kuva 

1, piste 3). Valmista tietä seurattiin esimerkiksi painumamittauksin. Tien alapuolisesta 

salaojasta otettiin vesinäytteitä analyysia varten. Tierakenne saavutti vaaditut lujuus- ja 

kantavuusvaatimukset, eivätkä sulamis-jäätymissyklit olleet heikentäneet sitä ratkaise-

vasti. Tuloksena voitiin todeta, että stabiloitua savea voidaan käyttää tie- sekä vaatimat-

tomammissa rakenteissa. 

 

Näiden kolmen tutkimuksen (Karlstedt ja Halkola 1993, Rekonen ja Halkola 1994, Mä-

kelä et al 2000a) pohjalta tehtiin ohjeistus ”Massastabiloitujen ylijäämäsavien käyttö 

maarakentamisessa” (Mäkelä et al 2000b). Oppaassa käsitellään stabiloitujen savien 

hyödyntämistä eri rakenteissa, suunnitteluperusteita ja -kriteereitä. Yleinen työselitys ja 

laatuvaatimukset ovat liitteinä. Oppaan mukaan stabilointityö vaatii aina ennakkotesta-

uksen. Rakenteiden mitoituksessa käytetään materiaalin leikkaus- ja puristuslujuutta 

vastaavasti kuin muissakin maa- ja katurakenteissa. Lisäksi on tarkistettava käytettävien 

materiaalien ympäristökelpoisuus. 

 

Rämön (1999) tutkimuksessa selvitettiin mahdollisuutta tehdä täyttösijoitus Herttonie-

menrantaan (kuva 1, piste 4) ylijäämämaita ja kivihiilenpolton sivutuotteita käyttäen. 

Tutkimuksen yhteydessä tehtiin kaksi erilaista koerakennetta Herttoniemeen ja saven 

stabilointikokeita sekä Vuosaaressa että Herttoniemessä. Toisessa koerakenteessa oli 

tuhkaa ja rikinpoistotuotetta pengerrakenteena ja toisessa samoja materiaaleja notkistet-

tuna massana tien pohjarakenteessa. Herttoniemen pengerrakenteen ja stabilointikoera-

kenteen alapuolella oli lysimetri, joka oli HDPE-kalvosta tehty noin 2,6 x 3,0 m kokoi-

nen allas. Altaan pohjalta suotovesinäyte kertyi putkea pitkin tarkkailukaivoon, josta 

otettiin vesinäytteet silloin kun rakenne ei ollut jäässä.  Tarkkailua jatkettiin vuosina 

1997–1998. Tuloksena oli, että stabiloitu savi läpäisi enemmän vettä kuin pelkkä tuhka-

rakenne. Kun suotautuneen veden määrä oli pienempi, haitallisten aineiden pitoisuudet 

vesinäytteessä olivat suurempia. (Rämö 1999.) 

 

Helsingin Kivikossa (kuva 1, piste 5) toteutettiin tulevan pienteollisuusalueen esiraken-

tamiseen liittyvä useista stabilointikoevaiheista koostuva tutkimussarja vuosina 1997–

2003 (Hautalahti et al 2007). Projektiin osallistui kaupungin lisäksi useita yksityisiä 

yrityksiä ja hankkeen taustalla oli osaksi myös kansainvälinen EuroSoilStab -niminen 

EU-projekti. Vaikeasti hyödynnettävälle turve-, lieju- ja savipitoiselle maalle kokeiltiin 

erilaisia sideainereseptejä sekä massa- ja pilaristabilointia ja niiden yhdistelmiä. Varsi-

naisten koerakenteiden lisäksi alueella tehtiin massastabiloinnin laitteisto- ja menetel-
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mätestausta. Eri tavoin ja sideainein stabiloitujen ja rakennettujen rakenteiden painumia 

mitattiin ja ennustettiin. Kaikki rakenteet olivat mittausten perusteella painuneet vaihte-

levasti rakenteen alapuolisista massoista, rakenteen stabilointimenetelmästä ym. riippu-

en. Myös eri menetelmien kustannuksia ja niiden jakautumista eri menetelmissä vertail-

tiin keskenään, mutta kustannuserot riippuvat massojen laskentatavasta ja yksiselitteistä 

vastausta ei saatu. 

 

Vuosaaren sataman rakennushankkeen yhteydessä 2000-luvulla tehtiin useita stabiloin-

tiin liittyviä osaprojekteja. Alueella sijainneen telakan takia pilaantuneita sedimenttejä 

ruopattiin ja stabiloitiin altaisiin. Pilari- ja massastabiloinnin yhdistelmää käytettiin poh-

janvahvistukseen. Metalleilla ja arseenilla pilaantuneita maita kapseloitiin sataman vä-

littömään läheisyyteen rakennettuun meluvalliin, Melumäkeen (kuva 1, piste 6). Kapse-

lointimateriaalina käytettiin stabiloitua savea ja pehmeän savipohjan kantokykyä paran-

nettiin massastabiloinnilla ja massanvaihdoilla. Näissä osahankkeissa stabiloitiin yh-

teensä yli 700 000 m
3 
erilaisia maamassoja. (Forsman et al 2012.) 

 

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara tutki 2012 Tuhkastabilointiprojektissa 

Helsingin energian Hanasaaren kivihiilivoimalan lentotuhkien ja rikinpoistotuotteen 

vaikutusta Mellunmäen savien ja Jätkäsaaren savisedimenttien stabiloituvuuteen ja lujit-

tumiseen (Halkola 2012). Tulosten mukaan molemmissa runkoaineissa rikinpoiston 

lopputuote lisäsi merkittävästi lujuutta CaO:n kanssa. Lentotuhka kasvatti lujuutta vas-

taavasti sementin kanssa, mutta Jätkäsaaren orgaanisempien savien kanssa selvästi vä-

hemmän. Pelkästään rikinpoistotuotetta tai lentotuhkaa käyttämällä lujuuskehitystä ei 

tapahtunut (Halkola 2012). Tämän tutkimuksen tulosten perusteella valittiin si-

deainereseptit tässä diplomityössä käytettyyn koestabilointiin. 

 

Tuleva Helsingin kaupungin laajasti tutkittava ylijäämämaahanke on kolmen meluvallin 

rakentaminen Lahdenväylän varrelle Sepänmäkeen (kuva 1, piste a), Jakomäkeen (kuva 

1, piste b) ja Suurmetsään (kuva 1, piste c) kivihiilenpolton sivutuotteita sideaineena 

käyttäen. Tämä diplomityö on osa näitä tutkimuksia. Meluvalleihin on suunniteltu me-

nevän yhteensä noin 250 000 m
3
 maamassoja. Tarkoituksena on hyödyntää ylijää-

mäsavia sekä kivihiilenpolton tuhkia ja rikinpoiston lopputuotetta kestävällä tavalla. 

Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuosina 2013–2014. 

 

UUMA 

 

”Infrarakentamisen uusi materiaaliteknologia UUMA” oli ympäristöministeriön, liiken-

neministeriön, Tekes:in ja Sitran yhteinen kehitysohjelma, joka toteutettiin vuosina 

2006–2009. Tavoitteena oli lisätä uusiomateriaalien käyttöä sekä vähentää soravarojen 

käyttöä ja maarakennuksessa syntyviä jätteitä (Inkeröinen ja Alasaarela 2010). Tutkitta-

via hyötykäytettäviä uusiomateriaaleja olivat muun muassa energiateollisuuden lento-

tuhkat ja rikinpoistotuotteet sekä kaivetut ylijäämämaa-ainekset. 

 

UUMA-projektin ensimmäisessä vaiheessa tehtiin esiselvitys (Lahtinen et al 2005), jos-

sa kerrattiin uusiomateriaalien käytön siihenastista tilannetta. Koekohteita löydettiin 242 

kappaletta, joista suurimmassa osassa oli käytetty teollisuuden sivutuotteita. Selvityksen 

tärkeänä osana oli uusiomateriaalien käytön esteiden ja tiedon tarpeen kyselykartoitus. 

Suurimmaksi esteeksi koettiin tiedon puute erityisesti uusiomateriaalien ympäristö-, 

pitkäaikais- ja teknisestä käyttäytymisestä. Lisäksi ohjeistuksen puute sekä lainsäädän-

nön ja lupakäytännön ongelmat nähtiin syinä uusiomateriaalien käyttämättömyydelle. 

Selvityksessä hahmoteltiin tietopankkia, joka tulisi sisältämään materiaalien ympäristö-
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kelpoisuuskriteerit, tekniset ohjeet mitoitusta ja suunnittelua varten, elinkaaritarkastelu-

jen tulokset, tietoa materiaalien ominaisuuksista ja saatavuudesta (materiaalipankki) 

sekä tapausesimerkkejä. Tietopankin lisäksi nähtiin, että tulee panostaa koulutukseen ja 

tiedotukseen niin, että uusiomateriaalien käyttö olisi tasavertaista perinteisten materiaa-

lien rinnalla. (Lahtinen et al 2005.) 

 

TUUMA eli energiantuotannon tuhkien jalostaminen maarakennuskäyttöön oli yksi 

UUMA:n osaprojekti. Tuhkien tuotteistaminen eli laadukkaan, ympäristöhyväksytyn ja 

rakentamiseen kelpaavan luonnonmateriaaleja korvaavan tuotteen kriteerien tutkiminen 

oli tärkein tämän projektin tehtävä. Tuhkien kohdalla liukenevat haitta-aineet ovat usein 

kriittinen hyötykäyttöä estävä tekijä. Haitallisuutta voitiin vähentää ja teknisiä ominai-

suuksia parantaa ilmaluokittelulla. Maarakentamiseen tarkoitetun materiaalin tuotteis-

tamisen ympäristökriteerit nähtiin tiukoiksi, joten jalostuskustannukset saattaisivat jois-

sain tapauksissa kasvaa liian suuriksi. Tällöin olisi tärkeää löytää vaihtoehtoisia käyttö-

tapoja tuhkille, jotta loppusijoittaminen ei ole liian houkuttelevaa. (Korpijärvi et al teok-

sessa Inkeröinen ja Alasaarela 2010.) 

 

UUMA-inventaarissa pyrittiin kartoittamaan kaikki Suomessa aikaisemmin tehdyt ra-

kennuskohteet, joissa on käytetty uusiomateriaaleja. Ylijäämämaita ja niiden käyttöä ei 

ole tilastoitu, joten niistä saadut tiedot olivat hajanaisia ja erittelemättömiä; raportissa 

on vain 17 ylijäämämaakohdetta. Energiantuotannon tuhkia on hyödynnetty paljon maa-

rakenteissa esimerkiksi tie- ja kenttärakenteissa, täytöissä, kaatopaikkarakenteissa ja 

stabiloinnissa. Osa tuhkista meni betoniteollisuuteen. Tuhkien käyttö nähtiin myös mel-

ko hyvin dokumentoiduksi ja seuratuksi. Inventaarin perusteella lentotuhkia käytettiin 

78 ja rikinpoistotuotteita 13 kohteessa. Erikseen inventaaritutkimuksen puitteissa tark-

kailtiin neljää tierakennetuhkakohdetta. Niiden tekninen toimivuus oli yleisesti hyvä 

eikä ympäristöön tullut lisäkuormitusta. Toisaalta niistä saatiin myös arvokasta lisätie-

toa esimerkiksi routakäyttäytymisen ja kasavarastoidun tuhkan ominaisuuksien suhteen. 

Kerrosstabilointimenetelmää käytettiin teiden kunnossapitoon. Sideaineena oli erilaisia 

sementin, tuhkan ja rikinpoistotuotteen sekoituksia. Kerrosstabiloidun rakenteen havait-

tiin olevan kilpailukykyinen murskerakenteeseen verrattuna. Inventaarin mukaan erilais-

ten UUMA-materiaalien käyttö massiivisissa rakenteissa säästäisi selvästi luonnonki-

viaineksia ja energiaa. (Maijala 2008.) 

 

Koko UUMA-hankkeen tärkeimpiä tuloksia oli se, että uusiomateriaalien kilpailuky-

kyyn vaikuttaa logistiikka, saatavuus, sekä niiden tekniset ja ympäristölliset ominaisuu-

det sellaisenaan ja seoksissa. Tavoitteena oli saada käyttökelpoisia UUMA-materiaaleja 

tehokkaaseen ja kestävään käyttöön maarakentamisen sellaisissa kohteissa, joissa UU-

MA-materiaalin käyttö on ympäristön, taloudellisuuden ja toimivuuden kannalta perus-

teltua (Inkeröinen ja Alasaarela 2010). Toiseksi tavoitteeksi asetettiin, että 10 prosenttia 

neitseellisistä kiviaineksista korvataan uusiomateriaaleilla vuoteen 2015 mennessä ver-

rattuna vuoteen 2005. (Inkeröinen ja Alasaarela 2010.) 

 

UUMA II -projekti on käynnissä vuosien 2012–2017 ajan ja sen tarkoitus on jatkaa uu-

siomateriaalitutkimusta teemoinaan tuotekehitys, suunnittelu ja rakennuttaminen (Lah-

tinen 2012). Uusiomateriaalien käyttöä tullaan esittämään demonstraatiohankkeissa ta-

saisesti ympäri Suomen.  
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ABSOILS 

 

Tällä hetkellä käynnissä olevassa ABSOILS-projektissa on tarkoituksena osoittaa mene-

telmiä, joiden avulla heikkolaatuisia maamassoja voidaan hyödyntää erilaisissa raken-

nesovellutuksissa. Projektin vastuullisia tahoja ovat yksityisyritykset Biomaa oy, Rudus 

oy ja Ramboll Finland oy, lisäksi tukevia tahoja ovat pääkaupunkiseudun kunnat, ympä-

ristöministeriö ja rahoittavana tahona EU (Ollila et al 2012). Projekti kestää vuosien 

2010–2014 ajan. 

 

ABSOILS-projektin konkreettisia tavoitteita on tuottaa ylijäämämaista teknisesti ja ym-

päristöllisesti hyviä ja kilpailukykyisiä hyötymateriaaleja pohja- ja suojarakenteisiin. 

Tarkoituksena on todistaa, että ylijäämämaiden hyödyntämistä voidaan lisätä huomatta-

vasti. Samalla kehitetään myös hyödyntämistä edistävä pääkaupunkiseudun materiaali-

palvelumalli Internetiin. Projektiin liittyy useita pilottikohteita, joissa on testattu ylijää-

mämaiden, tässä lähinnä stabiloitujen savien, käyttöä erilaisissa maarakennuskohteissa. 

(Absoils 2013.) 

 

Ensimmäinen pilottihanke, Arcada II, sijaitsi Helsingin Kyläsaaressa (kuva 1, piste 7). 

Stabiloitua ylijäämäsavea käytettiin kevennysrakenteeseen, joka korvasi vanhan, epä-

stabiilin penkereen. 1970-luvulla kohteesta oli tarkoitus tulla moottoritien pohja, mutta 

silloinen pohjaantäyttö epäonnistui ja rakenne jäi kellumaan saven päälle. Savea käytet-

tiin yhteensä 32 000 m
3
 ja rakenteen syvyys oli 4,5 metriä. Stabilointityö tehtiin kahdes-

sa vaiheessa: Ensin vanha materiaali poistettiin, sitten vesipitoisuuden suhteen säädetty 

savi siirrettiin tyhjentyneeseen altaaseen. Stabilointi suoritettiin massastabilointilaitteis-

tolla sementtiä sideaineena käyttäen. Lopuksi päälle levitettiin geotekstiili ja esikuormi-

tuspenger. Jälkitarkkailussa havaittiin rakenteen kovettuneen onnistuneesti. (Ollila et al 

2012.) 

  

Toinen pilotti on espoolaisen Perkkaan koirapuiston kunnostustyö, joka käynnistyi ke-

väällä 2013. Puistoalue sijaitsee heikosti kantavalla tulvamaalla lähes merenpinnan ta-

salla. Maaperän savikerroksen paksuus on 12…14 metriä ja se on luokiteltu hyvin vai-

keasti rakennettavaksi. Jatkuvasti lisää painuvan maanpinnan tasoa haluttiin korottaa 

noin 2 metriä tulvimisen vähentämiseksi. Tämä tehtiin sijoittamalla maan päälle muual-

ta tuotuja ylijäämämaita, jotka massastabiloitiin yhdessä alkuperäisen maaperän ylim-

män kerroksen kanssa. Sideaineena käytettiin kalkki-sementti-kipsisekoitusta, kivihii-

lenpolton lentotuhkaa ja rikinpoistotuotetta. (Niemelin ja Lindroos 2012, Ollila et al 

2012.)  

 

Kolmas ABSOILS-pilotti on Helsingin Jätkäsaaren (kuva 1, piste 8) ruopattujen savis-

ten sedimenttien massastabilointi. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2011 stabiloitua 

ainesta oli yli 20 000 m3 ja ne hyödynnettiin puistotäytöissä (Absoils 2013). Pilotin 

toisessa vaiheessa vuonna 2012 81 000 m
3
 ruopattuja sedimenttejä stabiloitiin pääasias-

sa sementillä ja kokeellisesti lisäksi hieman myös lentotuhkalla maanpäällisissä altaissa. 

Näitä maita tullaan käyttämään Vuosaaren kaatopaikka-alueen uudelleen muotoilussa. 

 

Muita kokeita ja tutkimuksia 

 

Tuhkia ja muita uusiomateriaaleja sisältäviä rakenteita voi etsiä jonkin verran Uu-

siomaarakenteiden tiedostosta, joka löytyy Internetistä (http://www.mcit.se/sgy/). Tie-

dosto on Suomen geoteknillisen yhdistyksen ylläpitämä, mutta kovin uusia rakenteita 

sieltä ei tällä hetkellä (kevät 2013) löydy. 

http://www.mcit.se/sgy/
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STABLE-projekti on Turun Aurajoen pilaantuneita sedimenttejä kunnostanut hanke. 

Siinä ruopattu massa stabiloitiin prosessistabiloimalla ja laskettiin mereen täytöksi. (Au-

tiola 2009). Hanke oli mittava ja tulokset hyviä. 

 

Lillman (2009) tutki diplomityössään erilaisten tuhkien ja kuonien tuotantomääriä ja 

hyödyntämiskohteita. Hyödyntämistä rajoittavat tekijät kartoitettiin ja luotiin hyötykäyt-

töä lisäävä malli, jossa pystytään huomioimaan nämä rajoitteet jo mahdollisimman ai-

kaisessa suunnittelun vaiheessa. Koivuniemen (2013) diplomityössä ”Ylijäämämaiden 

hyötykäyttö ja loppusijoitus suurimmissa kaupungeissa” tuotettiin tietoa loppusijoituk-

sen nykytilasta ja tulevaisuudesta, käytön esteistä ja hyödyntämisen tehokkuudesta 

haastattelututkimuksen keinoin. Tarkoituksena oli kehittää ja löytää ratkaisuja ylijää-

mämaiden hyödyntämiseksi. Tutkimukseen valitut kaupungit kattoivat noin 30 prosent-

tia Suomen ylijäämämaiden tuotannosta.  

 

Laboratoriokokeita ja lysimetrikokeita keskenään vertailevia tutkimuksia ei ole tehty 

kovin paljoa. Hyvä kokoelma eri maissa tehtyjen vertailututkimuksien tiivistelmiä on 

teoksessa Kmet (2003): An assessment of laboratory leaching tests for predicting the 

impacts of fill material on ground water and surface water quality. Teoksessa on samalla 

vertailtu Yhdysvalloissa käytössä olevia liukoisuuskokeita sekä niiden hyviä ja huonoja 

puolia. 

 

2.4 Ympäristölainsäädäntö ja lupakäytäntö Suomessa 

Suomen lainsäädäntöä jätteiden, ylijäämämaiden ja energiantuotannon sivutuotteiden 

käytön suhteen on uudistettu viime vuosina. Aiemmin sivutuotteet luettiin jätteiksi, mi-

kä hankaloitti niiden käyttöä muun muassa lupien saamisen kannalta. Vanhan ympäris-

tönsuojelulain (86/2000) ja ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) mukaan yhdelle 

jäte-erälle saattoi joutua hakemaan kolme eri lupaa: tuottajalle, jätteen jatkojalostajalle 

ja maanrakentajalle kullekin omansa. Lupien myöntämisperusteet olivat myös epäyhte-

näistä eri viranomaisyksiköiden kesken. Teollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen oli 

siis haastavaa ja ylijäämämaiden kierrätys oli tehottomampaa. 

 

Tämänhetkisen lainsäädännön tavoitteena on selkeyttää lupakäytäntöä ja edistää muun 

muassa ylijäämämaiden käyttöä ja teollisuuden sivutuotteiden hyödyntämistä tuotteis-

tuksen kautta. Uusi jätelaki on tullut voimaan vuonna 2012 ja siinä on huomioitu nykyi-

nen ympäristöpolitiikka ja EU:n jätesääntely. Yksi tärkeimmistä uudistuksista on ener-

giantuotannon tuhkien käyttöä helpottava Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyö-

dyntämisestä maarakentamisessa (niin sanottu Mara-asetus 591/2006 ja sen päivitetty 

liite 403/2009). 

 

Tällä hetkellä tärkeimmät ylijäämämaiden ja sivutuotteiden käyttöön liittyvät lait, ase-

tukset ja säädökset Suomessa ovat seuraavat: 

 

 EU:n jätedirektiivi (2008/98/EY) 

 Jätelaki (646/2011) 

 VnA jätteistä (179/2012) ja sen liite ”Yleisimpien jätteiden sekä ongelmajättei-

den luettelo” 

 Ympäristönsuojelulaki (4.2.2000/86) 

 VnA eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (Mara-asetus, 

591/2006) sekä sen päivitetty liite (403/2009) 
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 Jäteverolaki (1186/2010) 

 REACH-asetus, kemikaalilainsäädäntö, rakennustuotedirektiivi 

 

EU:n jätedirektiivi, kansallinen jätelaki ja jäteverolaki 

 

Vuonna 2008 julkistettu ja jäsenmaissa vuonna 2010 toimeenpantu EU:n jätedirektiivi 

määrittelee jätteen ja tuotteen uudelleen. Jätedirektiivin (Euroopan Parlamentin ja Neu-

voston direktiivi 2008/98/EY) tarkoituksena on jätteen, sen hyödyntämisen ja loppukä-

sittelyn määrittelyn lisäksi tehostaa jätteen syntymistä ehkäiseviä toimenpiteitä, ottaa 

huomioon koko jätteen elinkaari ja vähentää sen ympäristövaikutuksia. Lisäksi ediste-

tään jätteiden hyödyntämistä ja uusiomateriaalien käyttöä esimerkiksi tuotteistamisella. 

Tuotteistamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla jätemateriaalia saadaan hyö-

dynnettyä jätelainsäädännön mukaisesti tai sen ulkopuolella (Pajukallio et al 2011).   

Direktiivin tavoitteena on auttaa Euroopan unionia kohti kierrätysyhteiskuntaa. 

 

Suomen jätelaki (646/2011) on harmonisoitu EU:n Jätedirektiivin kanssa. Jätelain tar-

koituksena on ehkäistä jätteistä aiheutuvaa vaaraa terveydelle ja ympäristölle. Samalla 

se edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä (1 §). Lakia sovelletaan jätteeseen sekä tuot-

teisiin ja toimintaan, joista syntyy jätettä (2 §). Jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, 

joka on poistunut tai tullaan poistamaan käytöstä.  

 

Jätelain mukaan kaiken toiminnan tulee noudattaa etusijajärjestystä (8 §): 

1. Ensisijaisesti vähennetään syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. 

2. Syntyvä jäte on a) valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai b) kierrätettävä. 

3. Mikäli kierrätys ei ole mahdollista, on jäte hyödynnettävä muutoin, esim. ener-

giana. 

4. Mikäli muu hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. 

 

Jäte on sivutuote, jos se syntyy olennaisena osana tuotantoprosessin yhteydessä olemat-

ta kuitenkaan ko. prosessin ensisijainen tuote. Lisäksi sivutuotteeksi määriteltävällä 

aineella tulee olla varma jatkokäyttö ja sitä voidaan käyttää sellaisenaan tai tavanomai-

sen tuotantoprosessin jälkeen. Jätteen ja sivutuotteiden määrittelyä visualisoiva kaavio 

on kuvassa 2. Materiaalin tulee täyttää suunniteltuun käyttöön liittyvät vaatimukset. 

Materiaali tai sen käyttö ei saa aiheuttaa vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Aine ei ole 

enää jätettä, jos se on läpikäynyt hyödyntämistoimen, sillä on yleinen käyttötarkoitus ja 

kysyntää sekä sen tulee täyttää käyttötarkoituksen mukaiset vaatimukset. Tarkemmissa 

asetuksissa voidaan säätää esim. haitta-aineiden pitoisuuksiin ja liukoisuuksiin liittyviä 

raja-arvoja. Kun jäte ei ole enää jätettä ja sen seurauksena siihen ei sovelleta enää jäte-

lainsäädäntöä, se siirtyy kemikaalilainsäädännön yhteydessä olevaan REACH -

asetuksen alaisuuteen (TUKES 2010, Pajukallio et al 2011). (Jätelaki 5 §) 
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Kuva 2 Jätteen ja sivutuotteen määrittely (mukailtu Pajukallio et al 2011) 

Jätteen hyödyntäminen tarkoittaa sitä, että sen käytöllä korvataan ko. tarkoitukseen 

muutoin käytettäviä aineita. Loppusijoittaminen on jätteen sijoittamista kaatopaikalle, 

polttoa (tässä tapauksessa ei tarkoiteta energian talteenottoon tähtäävää polttoa) tai vas-

taavaa toimintaa. (Jätelaki 6 §) 

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) määrittelee, mitkä toimet ovat Jätelain 6 

§:ssa mainittua hyödyntämistä tai loppusijoittamista. Jos jätettä sijoitetaan tai levitetään 

maahan, sitä tulee käyttää vain rakenteen tasauksen, kantavuuden tai kestävyyden vaa-

timan määrän. Tällä vältetään maarakenteen muuttuminen ikään kuin loppusijoituspai-

kaksi. Asetuksen mukaisia hyödyntämistoimia ovat muun muassa käyttö energiantuo-

tantoon, epäorgaanisten aineiden kierrätys tai talteenotto ja energiantuotannosta synty-

neiden jätteiden käyttö (liite 1). Loppukäsittelytoimia ovat muun muassa sijoittaminen 

maahan tai maan päälle. Myös kun ainetta yhdistetään tai sekoitetaan maahan sijoituk-

sen yhteydessä, kyse on loppusijoittamisesta (liite 2). Asetuksessa määritellään myös 

valtakunnallisen ja alueellisen jätesuunnitelman sisällöt (VnA jätteistä 35 ja 36 §) ja 

jätteiden vaaraominaisuudet ja niihin liittyvät pitoisuusraja-arvot (liite 3).  

 

Kaatopaikoille toimitettavista jätteistä tulee maksaa veroa Jäteverolain (1126/2010) mu-

kaisesti. Veron tavoitteena on vähentää jätteen kaatopaikkasijoittamista ja siten edistää 

hyödyntämistoimia (Pajukallio et al 2011). Veron piiriin kuuluvat kaikki julkiset ja yk-

sityiset kaatopaikat ja läjitysalueet. Veroa suoritetaan 50 euroa tonnilta 1.1.2013 alkaen 

(5 §). Kaatopaikkaveroa ei kuitenkaan tarvitse maksaa hyödynnettävästä jätteestä tai 

alle kolmen vuoden ajan läjitettävästä jätteestä (3 §). 

 

Ympäristönsuojelulaki 

 

Ympäristönsuojelulain (4.2.2000/86) tavoitteena on muun muassa ehkäistä ympäristön 

pilaantumista ja vähentää siitä seuraavia vahinkoja, vähentää jätteiden syntyä ja niiden 

haitallisia vaikutuksia ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä (1 §). Lakia sovelle-

taan myös jätetoimintaan ja -käsittelyyn (2 §). Ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan 

ihmisen toiminnasta johtuvaa esimerkiksi aineen tai energian päästöä tai jättämistä ym-

päristöön, josta seuraa haittaa luonnolle ja sen toiminnoille (3 §).   
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Maaperän pilaamiskiellon mukaan maahan ei saa päästää jätettä tai muuta ainetta, josta 

seurauksena voi olla maaperän terveydelle tai ympäristölle haitallinen laadun heikke-

neminen (YSL 7§). Pohjaveden laatua, terveellisyyttä ja tilaa suojellaan myös kieltä-

mällä aineen johtaminen sellaiseen paikkaan jossa pohjaveden pilaantumisen vaara on 

mahdollinen (pohjaveden pilaamiskielto, 8§). Maaperässä olevien haitallisten aineiden 

pitoisuuksien suurimmat sallitut määrät on annettu Valtioneuvoston asetuksella (14 §). 

 

Ympäristölupa tarvitaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan 

(YSL 28 §). Lupaprosessiin ei liity laissa esitettyä erillistä ympäristökelpoisuuden arvi-

ointimenettelyä tai muita kriteerejä, joten kohdekohtaisessa lupamenettelyssä voidaan 

mahdollistaa hyvin erityyppisten materiaalien, määrien ja pitoisuuksien käyttö (Pajukal-

lio et al 2011). Lupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jossa kokeil-

laan jotain ainetta tai menetelmää, eikä silloin kun käsitellään jätettä laitosmaisesti tai 

ammattimaisesti tämänkaltaisen toiminnan käyttökelpoisuuden selvittämiseksi (30 §). 

Koeluonteisesta toiminnasta on kuitenkin tehtävä ilmoitus 30 päivää ennen toiminnan 

aloittamista ympäristöviranomaiselle (61 §). Kunnilla voi myös olla oma ympäristön-

suojelumääräykseen perustuva rekisteröintijärjestelmä (19 §), jonka nojalla voi käyttää 

pieniä määriä tuhkia.  

 

Mara-asetus 

 

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (ns. Ma-

ra-asetus 28.6.2006/591 ja sen päivitetty liite 4.6.2009/403) on erikseen säädetty edis-

tämään muun muassa energiantuotannon tuhkien käyttöä ilman monimutkaista ja hidas-

ta ympäristönsuojelulain mukaista luvan hakemisprosessia. Asetus koskee muun muassa 

kivihiilen polton lentotuhkaa, mutta ei kuitenkaan rikinpoiston lopputuotetta. Asetuk-

sessa mainittujen aineiden käyttö on mahdollista, mikäli ne täyttävät tietyt kriteerit (1 

§). Jätteitä saa hyödyntää seuraavissa maanrakennuskohteissa: yleiset tiet, kadut, pyörä-

tiet ja jalkakäytävät, pysäköintialueet, urheilukentät ja -reitit, virkistysreitit, ratapihat 

sekä teollisuus- ja vastaavien alueiden varastointikentät pois lukien tärkeät tai muut ve-

denhankintaan soveltuvat pohjavesialueet (2 §). 

 

Seuraavien kriteerien tulee täyttyä hyödynnettäessä jätettä Mara-asetuksen 5§:n mukai-

sesti: 

 Jätteiden vaadituilla menetelmillä määritellyt haitallisten aineiden pitoisuudet ja 

liukoisuudet eivät saa ylittää esitettyjä raja-arvoja.  

 Jätteen hyödyntämisestä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai ter-

veydelle. Sekoitettaessa aineita keskenään tai sideaineita lisättäessä haitallisten 

aineiden liukoisuus tai muut päästöt eivät saa lisääntyä.  

 Ainetta saa käyttää vain maarakenteen kannalta tarpeellisen määrän niin, että jä-

terakenteen paksuus on enintään 1500 mm.  

 Jäterakenne ei saa joutua kosketuksiin pohjaveden kanssa ja rakenteen etäisyys 

talousvesikaivoon tai lähteeseen tulee olla vähintään 30 metriä.  

 Jäterakenne tulee peittää tai päällystää.  

 Myös jätteen varastointiin on omat säädöksensä.  

 

Jätteellä tulee olla laadunvarmistusjärjestelmä, jossa mittaukset, testaukset ym. on teh-

tävä ”pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin” (Mara-asetus 

591/2006, Liite). Minimitutkimusvaatimus on selvittää jätteen koostumus ja haitallisten 

aineiden liukoisuus. Seurantatutkimuksilla kontrolloidaan jätteen laatua vähintään vii-

den perättäisen tutkimuskerran ajan. Haitallisten aineiden pitoisuuksien ja liukoisuuksi-
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en sekä suotovesien tutkimuksissa ja laadunvalvonnassa käytetään standardoituja kokei-

ta tai muita riittäviksi todettuja menetelmiä. Maarakennuskohteissa on ympäristöön liu-

kenevien päästöjen seuranta haastavaa, joten materiaalien ympäristökelpoisuuden etukä-

teen selvittäminen ja käyttökokemukset ovat tärkeitä (Mroueh et al 2006).  

 

Vaaditut kokonaispitoisuuksien ja liukoisuuksien raja-arvot on esitetty taulukossa 1. 

Peitetyn rakenteen liukoisuusraja-arvot noudattelevat kaatopaikoista annetun asetuksen 

mukaisia pysyvän jätteen raja-arvoja (ajantasaistettu VnA kaatopaikoista 861/1997) ja 

pohjautuvat myös hollantilaisiin liukoisuusraja-arvoihin (katso esim. Wahlström ja Lai-

ne-Ylijoki 1996, Sorvari 2000). Perustutkimusten ja laadunvalvontatutkimusten raja-

arvot ovat samat, erona on se että laadunvalvontaan riittää vähemmän tutkittavia aineita.   

 

Peitetyllä rakenteella tarkoitetaan rakennetta, jonka pinnan suojaus ei ole niin tiivis kuin 

päällystetyllä rakenteella. Peittämisrakenteita ovat esimerkiksi bitumi-, sora- ja murske-

pintaukset sekä kasvukerrokset siten, että rakenteen materiaalin läpi kulkeutuu vettä 

noin 300 mm vuodessa (Mroueh et al 2000). Peittämisrakenteen paksuus tulee olla vä-

hintään 10 cm (VnA 591/2006). Päällystetyn rakenteen läpi oletetaan vastaavasti kul-

keutuvan vain 30 mm vuodessa ja päällystysmateriaali on esimerkiksi asfalttia, jonka 

kaltevuus on > 1 % (Mroueh et al 2000) ja tyhjätila enintään 5 prosenttia (VnA 

591/2006). 

 
Taulukko 1 Mara-asetuksen mukaiset haitta-aineiden pitoisuus- ja liukoisuusraja-arvot (ajantasaistettu 

VnA 591/2006) 

 Perustutkimukset Laadunvalvontatutkimukset 
Haitta-aine Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta  Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta  

  

Pitoisuus Liukoisuus 
(L/S = 10 

l/kg) 
Peitetty 
rakenne 

Liukoisuus 
(L/S = 10 

l/kg)  
Päällystetty 

rakenne 

Pitoisuus Liukoisuus 
(L/S = 10 

l/kg) 
Peitetty 
rakenne 

Liukoisuus 
(L/S = 10 

l/kg) 
Päällystetty 

rakenne 

PCB 1           

PAH 20/40           

DOC   500 500       

Antimoni (Sb)   0,06 0,18       

Arseeni (As) 50 0,5 1,5 50     

Barium (Ba) 3 000 20 60 3 000     

Kadmium (Cd) 15 0,04 0,04 15     

Kromi (Cr) 400 0,5 3 400 0,5 3 

Kupari (Cu) 400 2 6 400     

Elohopea (Hg)   0,01 0,01       

Lyijy (Pb) 300 0,5 1,5 300 0,5 1,5 
Molybdeeni 
(Mo) 50 0,5 6 50 0,5 6 

Nikkeli (Ni)   0,4 1,2       

Vanadiini (V) 400 2 3 400 2 3 

Sinkki (Zn) 2 000 4 12 2 000     

Seleeni (Se)   0,1 0,5   0,1 0,5 

Fluoridi (F-)   10 50   10 50 

Sulfaatti (SO4)   1 000 10 000   1 000 10 000 

Kloridi (Cl-)   800 2 400   800 2 400 
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Tällä hetkellä tuhkien osalta jäävät nämä ympäristökelpoisuusvaatimukset usein täytty-

mättä erityisesti päällystämättömissä kohteissa ja tällöin hyödyntämistoiminnalle tarvi-

taan erikseen haettava ympäristölupa (Pajukallio et al 2011). Mara-asetuksen vaatimuk-

set tuhkatuotteiden käytölle ovat kohtalaisen korkeat, mikä saattaa usein estää niiden 

käyttöä (Pajukallio et al 2011). Stabiloinnilla pystytään rajoittamaan haitta-aineiden 

liukenemista, mutta asetuksessa ei ole erikseen määritelty stabiloitujen materiaalien 

liukoisuuden raja-arvoja. Sallitun liukoisuuden määrittelyn tukena voidaan käyttää esi-

merkiksi kaatopaikoilla käytössä olevia liukoisuusraja-arvoja, muissa maissa käytettyjä 

raja-arvoja (Aalbers et al 1996) tai Sorvarin (2000) raja-arvoehdotuksia (katso tarkem-

min kappale 4.2 Stabiloidun maan ja sideaineiden liukoisuuskäyttäytyminen). Mikäli 

Mara-asetusta tullaan tulevaisuudessa päivittämään, siihen olisi tarpeellista määritellä 

erikseen raja-arvot stabiloiduille tuhkille ja rikinpoistotuotteille.  

 

Ylijäämämaihin, kivihiilen polton tuhkiin ja rikinpoiston lopputuotteeseen liittyvän hyö-

tykäytön lupa- ja ilmoitusmenettelyt esitellään tiivistetysti kuvassa 3. Mara-asetuksen 

perusteella tehtävä tuhkien käytön ilmoitus tehdään pääasiassa elinkeino- liikenne- ja 

ympäristökeskukseen (ELY). Pieniä tuhkamääriä on periaatteessa mahdollista hyödyn-

tää ilmoittamalla asiasta kunnalliseen rekisteriin, mikäli kyseisessä kunnassa sellainen 

on käytössä. Esimerkiksi Espoossa on mahdollistettu tällainen käytäntö kunnan omissa 

ympäristönsuojelumääräyksissä (Kiviniemi et al 2012). Koetoimintailmoitus lyhyestä 

kokeiluluonteisesta toiminnasta tehdään kunnan ympäristöviranomaiselle tai isompien 

kohteiden ollessa kyseessä alueviranomaiselle (AVI). Mikäli tuhkat eivät läpäise Mara-

asetuksessa esitettyjä raja-arvoja tai kyseinen materiaali tai sen sovellutus ei sisälly Ma-

ra-asetukseen, haetaan YSL:n (86/2000) mukainen ympäristölupa. Jos materiaalia on 

alle 10 000 tonnia vuodessa, lupa haetaan kunnan ympäristöviranomaiselta, jos yli 

10 000 tonnia niin AVI:lta. Ympäristövaikutusten arviointi eli YVA on tehtävä, mikäli 

hankkeessa käytettävä tuhkamäärä ylittää 50 000 tonnia. Tuotteistus on tulevaisuudessa 

mahdollisesti käytössä oleva keino käyttää laillisesti ylijäämämaita ja tuhkatuotteita 

ilman erillistä lupaa, mikäli vaaditut kriteerit täyttyvät. (Inkeröinen ja Alasaarela 2010.) 
 

 
 

Kuva 3 Yhteenvetokaavio materiaalin hyötykäyttöön tarvittavista luvista, ilmoituksista tai tuotteistukses-

ta. (Mukailtu Inkeröinen ja Alasaarela 2010 ja Ramboll 2012) 
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EoW-menettely ja tuotteistus 

 

Euroopan Unionin komission tutkimuskeskuksella (Joint Research Centre – Institute for 

Technological Studies, JRC) on meneillään suuri hanke koskien jätedirektiivin 

(2008/98/EY) mukaista jätteiden muuttamista tuotteeksi. Tätä muuttamismenettelyä ja 

siihen liittyvää kriteeristöä kutsutaan End Of Waste - eli EoW-menettelyksi. Ennen kuin 

voidaan harkita jätteen muuttamista tuotteeksi, sen tulee täyttää seuraavat kriteerit: tuot-

teella on yleinen käyttötarkoitus ja tarve, se täyttää tietyt tekniset ehdot, sen käyttö lail-

lista sekä se ei saa olla ihmiselle tai ympäristölle haitallista (Delgado 2009, Villanueva 

2010). Tavoitteena on saada koko EU:hun yhteiset matalan byrokratian jätteiden tuot-

teistamissäännöt, sillä eri maiden käytännöt ovat tällä hetkellä vaihtelevat. Yhteinen 

EoW-käytäntö takaa tuotteen korkean laadun ja turvallisuuden sekä vähentää ennakko-

luuloja jätteiden jatkokäyttöä kohtaan. Toisaalta, mikäli materiaali ei täytä EoW-

kriteerejä, se ei kuitenkaan estä sen kierrätyskäyttöä – EoW-menettely on vain tuotteis-

tusta selkeyttävä työkalu (Villanueva 2010). 

 

EoW-tuotteistuskäytäntöä on tarkasteltu alustavasti muutamien materiaalivirtojen kuten 

tuhkien ja kuonien näkökulmasta (Delgado 2009). Hyötykäytön vaikutuksista seurataan 

ympäristö-, terveys- ja taloudellisia vaikutuksia sekä lakisääntelyä. Voidaan olettaa, että 

EoW-kriteerit tulevat olemaan samankaltaiset kuin nykyisessä Mara-asetuksessa, joten 

kriteerien täyttyminen voi olla vaikeaa. Tällöin tarvitaan lisää tietoa poltettavan aineen 

laadunhallinnasta ja tuhkien esikäsittelystä ja stabiloinnista (Pajukallio et al 2011). 

 

Tuhkien tuotteistus edellyttäisi rakennustuotedirektiivin (89/106/ETY) ja siihen harmo-

nisoitujen maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) sekä rakennustuotelain (230/2003) 

mukaista CE-merkintää, joka takaa että tuote on standardien mukainen. Tulevaisuudessa 

rakennustuotteiden CE-merkintä edellyttää ympäristöominaisuuksien, kuten tiettyjen 

aineiden liukoisuuden huomioimista (Pajukallio et al 2011). 

 

2.5 Valtakunnallinen jätesuunnitelma 

Euroopan unionin jätepolitiikka perustuu edellä esitettyyn jätehierarkiaan, jossa ensisi-

jaisesti jätettä ehkäistään, toissijaisesti hyödynnetään tai kierrätetään ja vasta viimeisenä 

vaihtoehtona loppusijoitetaan kaatopaikoille. Talouskasvun ennustetun kasvun myötä 

myös jätteiden kokonaismäärä tullee kasvamaan (EY KOM 2005/666), joten jätepolitii-

kan tavoitteet ovat perusteltuja. Jätevirtojen tulee siirtyä kohti kierrätystä ja uudelleen-

käyttöä. Suomessa on tehty tavoitteiden saavuttamiseksi sekä valtakunnallinen jäte-

suunnitelma vuoteen 2016 (Ympäristöministeriö 2008) sekä alueellisia jätesuunnitel-

mia, kuten Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020 (Stén ja Mauno 2009).  

 

Valtakunnallinen jätesuunnitelma on strateginen suunnitelma jätealan valtakunnallisista 

päämääristä vuoteen 2016 mennessä. Tavoitteena on aluksi vakiinnuttaa jätteiden määrä 

ja sen jälkeen kääntää jätemäärät laskuun. Maarakentamisessa tulisi korvata käytetystä 

luonnonsorasta ja kalliomurskeesta 5 prosenttia eli 3-4 miljoonaa tonnia teollisuuden ja 

kaivannaistuotannon jätteillä (Häkkinen ja Merilehto 2012). Valtakunnallisessa jäte-

suunnitelmassa on näiden päätavoitteiden saavuttamiseksi määritelty kahdeksan alem-

man tason tavoitetta, joista erityisesti kierrätyksen tehostaminen ja vaarallisten aineiden 

hallinta koskevat uusiomateriaalien käyttöä. Tavoitteet ovat linjassa EU:n jätehierarkian 

kanssa. Kierrätyksen tehostamisen yhteydessä uusiomateriaalien kysyntää halutaan kas-
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vattaa. Kysynnän kasvattamiseen vaikutetaan muun muassa seuraavilla keinoilla (Ym-

päristöministeriö 2008): 

 

 Uusiomateriaalien laatu- ja ympäristökelpoisuuden varmistaminen kriteerein  

 Valtion ja julkisten hankintojen yhteyteen tavoite lisätä uusiomateriaalien käyt-

töä maarakentamisessa 

 Muut toimenpiteet uusiomateriaalien kysynnän edistämiseksi: uusiomateriaalien 

standardointi rakennustuotestandardien mukaiseksi; uusiomateriaalien tutkimus 

ja käyttö koe- ja demonstraatiorakentamisessa. 

 

Jätesuunnitelman tavoitteina on yleisesti materiaalitehokkuuden ja kierrätyksen paran-

taminen sekä sen varmistaminen, että jätteiden hyötykäyttöön ja uusiomateriaaleihin 

liittyvä lainsäädäntö on tarkoituksenmukaista ja järkevää. Oletuksena on, että rakenta-

misen painopiste muuttuu tulevaisuudessa uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen, 

jolloin ylijäämämaiden suhteellinen osuus rakennusjätteistä pienenee. Myös energian 

tuotannon tuhkien kokonaismäärä pienenee, sillä kivihiilen käyttö tulee vähenemään. 

Näin myös vaarallisten aineiden kulkeutuminen jätteiden kautta ympäristöön vähenee. 

(Ympäristöministeriö 2008.) 

 

Alueellinen jätesuunnitelma on yksityiskohtaisempi kuin valtakunnallinen. Helsingin 

seudulla noudatetaan Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmaa, joka on voimassa vuo-

teen 2020. Tässä suunnitelmassa on kuusi painopistealuetta, joista yksi on rakentamisen 

materiaalitehokkuus ja toinen tuhkat ja kuonat (vastuullisena viranomaisena Lounais-

Suomen ympäristökeskus).  Etelä- ja Länsisuomen alueella energiantuotantoteollisuus 

on arvioitu yhdeksi neljästä suurimmasta jätteiden tuottaja-alasta. Koko Suomessa syn-

tyvästä noin 2 miljoonasta tonnista energiantuotantotuhkaa 72 prosenttia eli noin 1,2 

miljoonaa tonnia syntyi juuri tällä alueella (vuoden 2003 tilanne). Näistä lähes 90 % tuli 

Länsi-Suomen, Lounais-Suomen ja Uudenmaan ympäristökeskusten alueilta. Energian-

tuotannon tuhkista on tavoitteena kierrättää noin 70 %. Maarakennuksen jätteiden vas-

taava tavoite on vähentää niiden syntymistä 10 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2007 

tasoon verrattuna. (Huhtinen et al 2007, Stén ja Mauno 2009). 

 

Asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006 muutoksi-

neen, katso kappale 2.4) on nähty jonkin verran vaikuttaneen positiivisesti tuhkien ja 

kuonien käyttöön (Huhtinen et al 2007), mutta ei riittävän laajasti niiden sisältämien 

haitallisten aineiden pitoisuuksien takia (mm. Pajukallio et al 2011). Hyödyntämistä 

vaikeuttaa myös lupamenettelyn hitaus, materiaalin saatavuuden epätasaisuus, puutteel-

linen tietämys sekä mahdollisten kuljetus- ja käsittelykustannusten suuruus. Ylijäämä-

maiden käytön ja rakentamisen materiaalitehokkuuden edistämiseksi on alueellisessa 

jätesuunnitelmassa suunniteltu esimerkiksi seuraavia konkreettisia tavoitteita ja toimen-

piteitä (Stén ja Mauno 2009): 

 

 Vähennetään irrotettavien maa-ainesten määrää. Velvoitetaan kierrättämään 

maa-ainekset rakennusluvan yhteydessä. Loppusijoitus on tehtävä ympäristön 

kestämällä tavalla. 

 Selvitetään maa-ainespankkien aluevaraukset ja osoitetaan pankkitoiminnalle 

alueita kaavoituksessa. Tiedotetaan sähköisistä kauppapaikoista, kuten 

www.maaporssi.fi ja www.rakennusluuppi.fi.  

 Huomioidaan uudisrakentamisen elinkaari- ja materiaalitehokkuus kilpailutuk-

sessa.  

 Yhtenäistetään jätteiden hyödyntämisen lupamenettelyä. 

http://www.maaporssi.fi/
http://www.rakennusluuppi.fi/
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 Tehostetaan jätteen synnyn ehkäisyn ja käsittelyn tiedotusta ja koulutusta. 

 

Tuhkien käytön edistämiseksi on vastaavasti esitetty seuraavia tavoitteita ja toimenpitei-

tä (Stén ja Mauno 2009): 

 

 Otetaan käyttöön tuhkien hyödyntämisen mahdollistavat hankintakäytännöt ja 

toimintamallit. Jätemateriaalien käytöstä saa esimerkiksi tarjouskilpailussa pis-

teitä. Tuhkien käyttö huomioidaan jo esi- tai yleissuunnitteluvaiheessa. 

 Laaditaan yhtenäiset tuoteselosteet sekä hyödynnys- ja suunnitteluohjeet tuhkil-

le.  

 Tutkitaan ja kehitetään tuhkien käsittelymenetelmiä niin, että muun muassa ym-

päristö- ja tekniset ominaisuudet paranevat 

 Selvitetään tuhkien välivarastointia ja loppusijoituspaikkoja seututasolla kaavoi-

tusta varten. 

 

Näille tavoitteille on erikseen määritelty vastuutaho (esimerkiksi julkinen sektori, ELY-

keskukset, tuhkien tuottajat) ja toteutusajankohta (Stén ja Mauno 2009). 

 

2.6 Ylijäämämaiden ja sivutuotteiden hyödyntäminen ja sään-
tely muissa maissa 

Euroopassa ylijäämämaiden käyttö on vaihtelevaa. Monissa maissa on samankaltaisia 

ongelmia kuin Suomessa: jätteen status, verotukselliset kysymykset, sijoituspaikkojen 

vähyys ja pitkät kuljetusmatkat. Heikkoa kierrätystehoa on pyritty ja pyritään jatkossa-

kin parantamaan esimerkiksi verotuksellisin keinoin (European Environment Agency 

2008). EU:n direktiivit ja EoW-sääntely ohjaavat jätteiden ja energiantuotannon tuhkien 

käyttöä EU:n alueella. Kullakin maalla saattaa olla lisäksi erikseen oma sivutuotteiden, 

jätteiden tai niistä muodostettujen tuotteiden hyödyntämistä koskeva sääntely. Esimer-

kiksi Iso-Britanniassa on olemassa ”Construction code of practice for the sustainable 

use of soils on construction sites” eli vapaasti käännettynä “Rakennustyömaiden masso-

jen kestävän käytön rakentamiskäytäntöohje” (Defra 2009). Ohjeessa painotetaan suun-

nittelemaan maamateriaalin laadukasta käyttöä ja hyödyntämistä jo etukäteen. Myös 

jätestatuksen määrittelyyn kiinnitetään huomiota. Tavoitteena on saavuttaa säästöjä niin 

materiaaliresursseissa kuin kustannuksissakin. 

 

Jätteiden hyötykäyttöstrategiat vaihtelevat maittain riippuen muodostuvista jätetyypeis-

tä, saatavilla olevista luontaisista raaka-aineista ja kaatopaikkatilanteesta. Eri maissa 

käytetty jätemateriaalien hyötykäyttökriteeristö vaihtelee hyväksyttävän riskin tasosta 

riippuen. Muita arvioitavia tekijöitä voivat olla myös materiaalin käyttötarkoitus, sijoi-

tuspaikka ja sen olosuhteet sekä haitta-aineiden liukoisuusominaisuudet ja kulkeutumis-

reitit. Kunkin maan oman maaperän luontaiset taustapitoisuudet vaihtelevat ja esimer-

kiksi liukoisuuden testaustavat ja raja-arvot vaihtelevat sen mukaisesti. Jätemateriaalien 

hyötykäyttö vaatii pääsääntöisesti kuitenkin luvan tai ilmoituksen ja käytön raja-arvot 

perustuvat yleisimmin terveys- ja ympäristöriskeihin sekä talousvesivaatimuksiin (Sor-

vari 2000). Esimerkiksi Hollannissa jätteiden hyötykäyttökriteerit johdetaan jätteiden 

kaatopaikkakelpoisuudesta, joka taas arvioidaan kaatopaikan ympäristön pohjaveden ja 

sitä kautta juomaveden puhtauden kautta (Pajukallio et al 2011).   

 

Koko Euroopassa käytetään neitseellisiä kiviaineksia noin 3 miljardia tonnia vuodessa 

(European Environment Agency 2008). Ruotsissa tuotetaan noin 75 miljoonaa tonnia 

kiviainesta vuodessa, joista vain 8 miljoonaa tonnia on sekundääristä eli kierrätettyä tai 
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uudelleen käytettyä. Iso-Britanniassa vastaavat lukemat ovat 275 miljoonaa tonnia tuo-

tettua kiviaineista, joista kierrätettyjä ovat vain 68 miljoonaa tonnia (European Envi-

ronment Agency 2008). Saksan ylijäämämaiden tilanne on selvästi parempi. Siellä ra-

kentamisen yhteydessä tuotetuista kaivu- ja ruoppausmassoista, yhteensä 107,3 miljoo-

naa tonnia, vain 14,7 prosenttia viedään maankaatopaikoille. Ylijäämämaita käytetään 

esimerkiksi tienrakennukseen, täyttöihin ja meluvalleihin sekä muun kierrätysmateriaa-

lin raaka-aineeksi (Basten et al 2011). 

 

Hiilenpolton tuhkia (sisältäen lento- ja pohjatuhkan sekä rikinpoistotuotteet) tuotettiin 

vuonna 2009 koko EU:ssa arviolta noin 95 miljoonaa tonnia (Villanueva et al 2010). 

EU15-maissa (Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, 

Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Tanska) sitä tuotettiin 

noin 52 miljoonaa tonnia, joista lähes 70 prosenttia hyödynnettiin. Tästä noin 34 mil-

joonaa tonnia oli lentotuhkaa ja sen hyödynnysprosentti jäi 44 prosenttiin. Suurin lento-

tuhkan hyödynnyskohde oli sementin ja betonin valmistus. Rikinpoistotuotteita syntyi 

noin 11 miljoonaa tonnia ja niistä käytettiin 8,1 %, josta puolet kipsilevyjen valmistuk-

seen. (ECOBA 2012.)  

 

Suuria kivihiilen polton tuotteita käyttäviä ja tutkivia maita ovat Alankomaat ja Tanska. 

Muita merkittäviä maita ovat muun muassa Ruotsi, Saksa, Ranska, Itävalta, Puola ja 

Iso-Britannia. EU:n ulkopuolisia hyötykäyttäjämaita ovat mm. Yhdysvallat, Japani ja 

Venäjä. (Airiola 1996, Sorvari 2000). 

 

Alankomaissa ylijäämämaiden käyttö on laajaa ja tutkimus on pitkälle kehittynyttä, sillä 

luontaisten maa-ainesvarojen saatavuus on heikkoa ja maat ovat usein myös pilaantu-

neita (Gadella et al 2012). Ylijäämämaiden uusiokäytön kehitys alkoi 1990-luvulla, 

tuhkien osalta jo aiemmin. Myös lievästi pilaantuneita maita ja sedimenttejä kierräte-

tään, käyttökohteet ovat säänneltyjä (Gadella et al 2012). Kivihiilituhkasta käytetään 

hyödyksi jopa yli 90 prosenttia (Airiola 1995).  

 

Alankomaissa on tutkittu erityisen paljon tuhkien liukoisuutta. Vanhan hollantilaisen 

järjestelmän mukaan tuhkaa, jonka haitta-aineiden pitoisuus ja liukoisuus alittivat raja-

arvot, saattoi ilman ympäristönsuojelutoimenpiteitä. Mikäli pitoisuusraja alittui, mutta 

liukoisuusraja ylittyi, materiaali tuli eristää. Molempien ylittyessä materiaalia ei saanut 

käyttää rakentamiseen. Raja-arvot perustuivat terveys- ja ekologisiin riskeihin. Maape-

rään kohdistuva sallittu kuormitus vastasi sellaista päästöä, jossa materiaalikerroksen 

alapuolisessa yhden metrin paksuisessa kerroksessa haitta-aineiden pitoisuus ei saa 

nousta sadassa vuodessa enempää kuin yhden prosentin maaperän tavoitearvoihin (eli 

ekosysteemille merkityksetön riski ja luontainen taustapitoisuus) nähden (Aalbers et al 

1996). Tämä periaate on siirtynyt esimerkiksi Suomeen tuhkienkäytön periaatteeksi. 

(Sorvari 2000.) 

 

Tanskassa kivihiilituhkien ja kuonien tuotteistus on pitkällä ja käyttö vakiintunutta. 

Tuhkien käyttö on alkanut jo 1970-luvulla (Airiola 1995). Tanskassa ei ole varsinaisia 

hyötykäyttökriteerejä, mutta suotovesille on olemassa pitoisuus- ja liukoisuusraja-arvot 

jotka perustuvat pohjavesien saastumiseen. Raja-arvoluokkia on useita, kuten eri sijoi-

tustyyppejä, mihin ja millä tavalla mitäkin sivutuotteita saa käyttää. Kivihiilen tuhkat 

kuuluvat pääosin sellaiseen luokkaan, jonka materiaaleja voi käyttää rajoitetusti. (Sorva-

ri 2000). 
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Saksassa käytetään DIN-määritysstandardeja ja Itävallassa ÖNORM-testejä. Hollanti-

lainen NEN-standardikokoelma on Suomessakin tuttu. CEN on yleiseurooppalainen 

standardijärjestelmä, jonka suomalainen vastine on SFS-EN. Sorvari (2000) ja Hämä-

läinen (2012) ovat kartoittaneet laajemmin muiden maiden ylijäämämaiden ja sivutuot-

teiden hyötykäyttötilannetta ja kriteerejä. 
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3 Stabilointi 

3.1 Yleistä stabiloinnista 

 

Maarakennuksessa käytetään sideaineilla tapahtuvaa stabilointia yleisesti parantamaan 

eri maalajien lujuutta, kantokykyä rakenteissa ja työn aikana sekä vähentämään siirty-

miä, plastisuutta, vedenpidätystä ja routivuutta. Stabilointityö on suhteellisen nopeaa ja 

käyttämällä paranneltuja in situ -materiaaleja massanvaihtojen ja muualta tuotujen maa-

ainesten sijaan säästetään kustannuksia ja energiaa (mm. Hartikainen 2000, EuroSoilS-

tab 2002, Forsman et al 2012). Stabiloinnin avulla saadaan heikosti rakentamiseen so-

veltuvia alueita otettua käyttöön esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, missä on pulaa hy-

västä tonttimaasta. 

 

Stabilointia sovelletaan myös jätteiden ja pilaantuneiden maiden käsittelyyn. Stabiloitu 

massa pidättää ympäristölle haitallisia aineita (Mäkelä et al 2000b) ja stabiloinnin avulla 

voidaan kiinteyttää ja kapseloida pilaantuneita maita (EuroSoilStab 2002). Mikäli vaa-

rattomaksi muuttumattomia ainesosia voi joutua ympäristöön stabiloinnin jälkeen, jäte 

on silloin osittain stabiloitua. Jos jätteen olomuoto muokkaantuu lisäaineiden avulla 

vain fysikaalisesti, ei kemiallisesti, kyse on kiinteytyksestä Jäteasetuksen (179/2012) 

liitteessä esitetyn määritelmän mukaisesti. Stabilointi voi tähdätä yhtä aikaa sekä maan 

lujittamiseen että haitallisten aineiden sitomiseen.  

 

Yleisimpiä stabiloitavia maalajeja ovat savet, liejut ja turpeet. Maalajin stabiloitavuu-

teen vaikuttaa sen happamuus, humus- ja vesipitoisuus (Mäkelä et al 2000b), häiriinty-

misherkkyys (Mäkelä et al 2000a) sekä jossain määrin homogeenisuus. Stabiloidun 

maan ominaisuudet riippuvat yleensä käytetystä sideaineesta ja sen määrästä sekä maa-

perän geoteknisistä ja kemiallisista ominaisuuksista (EuroSoilStab 2002). Lisäksi esi-

merkiksi lujuuteen vaikuttavat muun muassa kemialliset reaktiot maalajin ja sideaineen 

välillä, kuormitus, kosteusolosuhteet ja aika (Åhnberg 2006).  

 

Stabiloinnin suunnittelu vaati aina erilliset karakterisointitutkimukset, sideainereseptien 

testaukset ja käyttäytymiskokeet maalajin, sideaineiden ja niiden komposiittien suhteen. 

Nämä ennakkokokeet laboratoriossa ja mahdollisesti myös in situ kestävät noin 1–7 

kuukautta, mikä tulee huomioida suunnitellessa stabiloinnin ajankäyttöä (Hautalahti et 

al 2007). Tärkeimpänä tavoitteena on löytää oikeat sideaineseossuhteet ja -määrät koh-

dekohtaiselle maalajille. Esimerkiksi turve vaatii erilaiset sideaineet kuin savi (Lahtinen 

ja Niutanen 2009). Määräävänä tekijänä ovat yleensä tietyt lujuusvaatimukset, mutta 

esimerkiksi pilaantuneiden maiden kohdalla voi tärkein ominaisuus olla ympäristökel-

poisuus ja silloin selvitetään tiettyjen, lain asettamien haitta-aineiden liukoisuusarvojen 

alittuminen. Suomen olosuhteissa routivuus on jokavuotinen ilmiö joka vaikuttaa myös 

stabiloituihin rakenteisiin, siksi sulamis-jäätymiskestävyys on tarvittaessa myös tutkit-

tava (Mäkelä et al 2000b). Laboratoriokokeiden tulisi vastata mahdollisimman hyvin 

luonnon olosuhteita: esimerkiksi maaperästä otetaan rinnakkaisnäytteitä eri syvyyksiltä. 

 

Sideaineina käytetään yleisimmin sementtiä ja kalkkia sekä erilaisia lentotuhkia, kipsiä 

ja kuonia. Sideaineista on olemassa erillisiä kaupallisia tuotteita, jotka voivat olla sekoi-

tuksia edellä mainituista aineista (Rekonen ja Halkola 1994). Sideaineen sekoituksen 

tulee olla mahdollisimman homogeenista. Suurissa maamassoissa sideaineen täydelli-

nen sekoittuminen on vaikea saavuttaa jo runkomaalajin heterogeenisyyden vuoksi; 

tämä tulee ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa. Sideainetta voi mennä helposti liikaa, 
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mikä voi johtaa kustannusten ylitykseen. Stabilointityön nopeus riippuu stabiloitavasta 

materiaalista, mutta vaihtelee noin 50–100 m
3
/h (Lahtinen ja Niutanen 2009). 

 

Stabiloidun massan kovettuminen alkaa heti stabilointityön aikana, jolloin massan pH 

myös nousee arvoon 11…12. Käytetystä sideaineesta ja ympäristön olosuhteista (esim. 

lämpötila) riippuen kovettumisreaktioihin kuluva aika voi olla muutamista päivistä usei-

siin kuukausiin ja jopa vuosiin. Suurin osa rakenteen painumista tulee kovettumisen 

alkuvaiheen aikana ja käytönaikaiset painumat jäävät pieniksi. Esikuormituspenger ja 

muu tiivistystyö tulee tehdä mahdollisimman nopeasti stabiloinnin jälkeen täyden hyö-

dyn saavuttamiseksi. Esikuormitusta käytettäessä 70–90 prosenttia painumista tulee 30 

ensimmäisen päivän aikana (Allu Finland 2007). Tiivistystyön laatu vaikuttaa rakenteen 

lujuuteen (Tammirinne et al 2000), joten se tehdään esimerkiksi tierakenteessa kerrok-

sittain tasaisen tuloksen takaamiseksi. 

 

Rakenteiden suunnitteluvaiheessa stabiloitu massa oletetaan homogeeniseksi elasto-

plastiseksi maakerrokseksi, mutta rakenne ei välttämättä ole täydellisesti sekoittunutta. 

Suunnittelussa pitää huomioida, että laboratoriokokeissa tavoitettu massan lujuus toteu-

tuu harvoin todellisissa olosuhteissa. Myös stabiloidun, painumattoman massan ja sitä 

ympäröivän painuvan massan välisen siirtymävyöhykkeen sekä alapuolisen maan liu-

kupintojen käyttäytymiseen tulee kiinnittää huomiota. Esikuormitus lisää stabiloidun 

massan lujuutta erityisesti eloperäisten maalajien kohdalla. (Allu Finland 2007, Eu-

roSoilStab 2002) 

 

Laadunvalvonta on oleellinen osa stabilointia rakennustyön aikana ja sen jälkeen. Mas-

san sekoittuminen (haluttu sideainepitoisuus, homogeenisyys, syvyys) tarkistetaan esi-

merkiksi mittaamalla useista kohdista otetuista näytteistä kalsiumpitoisuudet. Leikkaus-

lujuus voidaan mitata kentällä kairaamalla (CPT- tai pilarikairaus). Tiiviyttä mitataan 

esimerkiksi volumetrilla, levykuormituskokeella tai pudotuspainokokeella (Rudus oy 

2008). Painumia, routanousuja, huokosvedenpaineen kehittymistä ja pohjavedenpinnan 

tasoa tulee myös seurata esimerkiksi vaaituksilla ja mitta-antureilla. Vesinäytteiden 

avulla tutkitaan haitta-aineiden liukenemista rakenteesta. (Mäkelä et al 2000b.) 

 

3.2 Stabilointimenetelmät 

Stabilointimenetelmät jakaantuvat pääasiassa pohjanvahvistukseen, rakennekerrosten tai 

leikattujen maakerrosten stabilointiin (kuva 4). Pohjanvahvistusmenetelmiä ovat pilari- 

ja massastabilointi sekä niiden yhdistelmä. Rakennekerroksen stabilointi kohdistuu ho-

risontaalisiin lamelleihin esimerkiksi tierakenteissa. Maakerrosten stabiloinnissa koko 

maamassa leikataan ja nostetaan käsiteltäväksi joko maan pinnalle altaaseen, aumoihin 

tai sekoituslaitteistoon eli asemaan. Eri menetelmien valinta riippuu suuresti stabiloita-

van maan ominaisuuksista, määrästä ja tulevasta käyttötarkoituksesta. 
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Kuva 4 Stabilointimenetelmät: 1) Pilaristabilointi, 2) massastabilointi, 3) pilari- ja massastabiloinnin 

yhdistelmä, 4) kerrosstabilointi, 5) auma- tai kasasekoitus, 6) prosessistabilointi sekoitusasemassa 

 

Erilaisia maan stabilointimenetelmiä on käytetty ja kehitetty jo yli 30 vuotta (Åhnberg 

2006). Ensimmäiset pilaristabilointia käyttäneet maat olivat Ruotsi ja Japani, josta se 

levisi muihin pohjoismaihin ja muun muassa Alankomaihin ja Tanskaan. Massastabi-

lointia on Suomessa kehitetty ja tutkittu paljon erilaisissa sovelluksissa. Prosessistabi-

lointi on uusi menetelmä, jota on käytetty vasta muutamassa pilottikohteessa (Niutanen 

2013). 

 

Pohjanvahvistus 

 

Stabiloinnin avulla tehtävät pohjanvahvistusmenetelmät jakautuvat pilari- ja massastabi-

lointiin sekä niiden yhdistelmään. Näistä voidaan käyttää myös nimitystä syvästabiloin-

ti. Pilaristabiloinnissa tehdään maaperään kiinteä pilari syöttämällä sideainetta erityisel-

lä sekoitinkärjellä. Pilarien pituus voi olla enintään noin 20–25 metriä. Massastabiloin-

nissa sekoituskärkeä siirretään myös sivusuunnassa levittäen sideainetta koko massaan 

tai käytetään erityisiä stabilointikauhoja. Stabilointisyvyys on enintään noin 5 metriä. 

Yhdistetyssä stabiloinnissa tehdään ensin massamainen stabilointi maaperän pintaosaan. 

Ennen kuin massa on kovettunut kokonaan, sen läpi tehdään pilarit syvemmälle (Jääske-

läinen 2009).   

  

Pilareita käytetään maapohjan lujittamisessa yleisimmin tierakenteiden ja penkereiden 

alla, mutta myös luiskissa ja putkijohtojen alla (Liikennevirasto 2010). Pilareiden avulla 

voidaan myös vahvistaa leikkauspohjia ja vähentää tärinän aiheuttamia haittoja (Liiken-

nevirasto 2010). Pilaristabilointi on nopea menetelmä, parhaimmillaan voidaan tehdä 

satoja pilarimetrejä työpäivässä (Jääskeläinen 2009). 

 

Lujuus ja kantavuus ovat useimmiten tärkeimmät pilarilta halutut ominaisuudet. Pilarin 

halkaisija ja käytetyt sideaineet määrittävät sen lujuuden. Pilarit voivat olla joko kim-

moisia, jolloin myötöraja ei ylity, tai myötääviä eli ajan mittaan painuvia. Ne voivat 

ylettyä kovaan pohjaan asti tai olla määrämittaisia. Stabiloidessa sekoitinkärki painetaan 

ensin maahan haluttuun tasoon asti ja kärkeä nostettaessa paineilmalla syötetty jauhe-

mainen tai lietemäinen sideaine muodostaa noin Ø 500–800 mm pilarin joka kovettuu 

ajan mittaan (Liikennevirasto 2010). Pilarit muodostavat useimmiten jonkinlaisen kuvi-

on, kuten ruudukon tai rivin. Esimerkiksi luiskia vahvistettaessa tai suurien sivuttais-

kuormien tapauksessa pilareista muodostetaan seinämiä (Liikennevirasto 2010). Laa-

duntarkkailua voidaan tehdä esimerkiksi kairaamalla. 
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Massastabilointia voidaan käyttää heikoimmin hyödynnettäviin maihin kuten saviin, 

ruoppausliejuihin ja turpeisiin (Lahtinen ja Niutanen 2009). Tällöin kuormitukset ja 

painumat jakaantuvat tasaisemmin ja laajemmalle kuin paalutettaessa tai syvästabiloita-

essa. Toisaalta haittapuolina ovat matala stabilointisyvyys, laitteistosta riippuen noin 5 

metriä. Kerrospaksuudeltaan alle 5 m paksuja maamassoja voidaan stabiloida kovaan 

pohjaan asti. Kovettumisaika voi olla pitkähkö verrattuna esimerkiksi massanvaihdon 

nopeuteen. Stabiloitu rakenne voi sisältää vettä, joten routimiskäyttäytyminen tulee 

varmistaa etukäteen (Mäkelä et al 2000b).  

 

Seuraavissa rakenteissa voidaan hyödyntää massastabilointia (Allu Finland 2007, Mäke-

lä et al 2000b): 

 Kadut ja tiet  

 Rautatiepenkereet 

 Kentät, pysäköintialueet, varastoalueet 

 Täytöt, alustatyöt 

 Meluvallit, padot 

 Rinteet, törmät, tukimuurien aktiivipaineen puolet 

 Kaapeli- ja putkikaivannot, kaivantojen tuennat 

 Pilaantuneiden maiden kiinteytys. 

 

Massastabilointitekniikkana voidaan käyttää pilaristabiloinnissa käytettyjä sekoituskär-

kiä tai erityisesti massastabilointiin tarkoitettuja hammastetulla sekoitinrummulla varus-

tettuja stabilointikauhoja matalammissa rakenteissa. Hyvin märät maat voidaan jakaa 

etukäteen merkittyihin ruutuihin, jotka stabiloidaan yksitellen sekoituskärkeä maahan 

painellen mahdollisimman hyvän sekoitustuloksen varmistamiseksi. Näin stabiloitu alue 

toimii myös työpetinä seuraavaa aluetta työstettäessä. Kiinteämpien maiden kohdalla 

sideaineet voidaan levittää maan pintaan ja sekoittaa sekoituskärjen tai stabilointikauhan 

avulla. (Allu Finland 2007, EuroSoilStab 2002) 

 

Meluvallin alusta- ja/tai täyttörakenteisiin tähtäävä massastabilointi ja sen suunnittelu ei 

sinänsä poikkea muun stabilointirakenteen teosta. Jäätyminen meluvalleissa on yleensä 

vähäistä ja pinnan routaantuminen ei estä rakenteen käyttöä elleivät luiskat ole hyvin 

jyrkät. Toisaalta huomiota tulee kiinnittää pengerkorkeuteen, luiskan vakavuuteen poh-

jamaasta riippuen (liukupinta-analyysit) ja omaan kuormaan (kolmiaksiaalikoe). Tarvit-

taessa vallirakenteessa voi käyttää geovahvistetta, joka kestää emäksistä ympäristöä, 

sekä pilaristabilointia alusmaan vakauttamiseen ja kantavuuden parantamiseen. Helsin-

gin kaupungin ylijäämäsavien massastabilointiohjeessa esitetään sääntö, että stabilointi-

työtä ei tulisi tehdä alle metrin päässä pohjaveden pinnasta, jolloin haitta-aineiden le-

viämisriski on mahdollisimman pieni (Mäkelä et al 2000b). 

 

Yhdistettyä stabilointia voidaan tarvita, kun maaperä on voimakkaasti kerrostunut: esi-

merkiksi pintaosa on turvetta ja sen alla on painuvaa savea, jolloin turve vahvistetaan 

massastabiloinnilla ja savi pilarein (Hautalahti et al 2007). 

 

Kerrosstabilointi 

 

Kerrosstabiloinnissa sideainetta syötetään maan päälle, esimerkiksi tien pintaan tai ra-

kennekerroksiin. Sideaine levitetään, sekoitetaan jyrsimellä alapuolisen maan kanssa ja 

tiivistetään (Kiviniemi et al 2012). Jyrsimellä päästään noin 0,5 m syvyyteen (Niutanen 

2013), joten kerrosstabilointia ei voi soveltaa paksujen massakerrosten käsittelyyn. Sta-
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bilointi soveltuu esimerkiksi tien tai kentän kantavaan tai jakavaan kerrokseen paranta-

maan kantokykyä. Sitä voidaan käyttää erityyppisten uusien teiden rakentamisen lisäksi 

vanhojen teiden korjauksessa (Laukkanen ja Laaksonen 2007). Kerrosstabilointi on ym-

päristön kannalta turvallinen menetelmä ja uusiomateriaaleja käytettäessä sen avulla 

voidaan säästää 80–90 prosenttia luonnon kiviaineksista (Inkeröinen ja Alasaarela 

2010). 

 

Leikattujen maakerrosten stabilointi 

 

Maakerrosten stabiloinnilla tarkoitetaan tässä maaperästä pois kaivettujen maiden stabi-

lointia. Pienempiä massamääriä käsiteltäessä voidaan käyttää auma- tai kasastabilointia. 

Huomattavan suurien, yli 100 00 m
3
 massaerien yhteydessä saattaa olla kannattavampaa 

käyttää erillistä sekoitinasemaa. Asemakäyttöistä menetelmää nimitetään prosessistabi-

loinniksi. Allasstabiloinnissa käytetään penkereistä rakennettua allasta, jonne maa-aines 

tuodaan stabiloitavaksi samalla tavalla kuin massastabiloinnissa. Tätä tekniikkaa on 

käytetty esimerkiksi Helsingin Jätkäsaaren sedimenttejä stabiloitaessa (kuva 5). 

 

 
Kuva 5 Allasstabilointia sekoituspuomin avulla Helsingin Jätkäsaaressa syksyllä 2012.  

Kuva Ramboll Finland Oy. 

 

Aumoissa tapahtuva stabilointi on tehokas menetelmä. Aumasekoitin on leveä liikkuva 

laitteisto, joka ruuvirakenteen avulla sekoittaa koko massan auman poikkileikkauksen 

alalta (Kiviniemi et al 2012). Sekoituskertoja lisäämällä saadaan homogeeninen sekoit-

tuminen varmistettua. Kasasekoituksessa voidaan käyttää pienille massamäärille tarkoi-

tettuja erityisiä seula- tai stabilointikauhoja. Myös pyöräkuormaajan tavallisen kauhan 

avulla sekoittaminen on mahdollista. Tällöin runkoaineen ja sideaineen sekoittaminen ei 

välttämättä ole kuitenkaan niin homogeenista aumasekoittimeen verrattuna ja runkoai-

neen on syytä olla riittävän notkeaa. Auma- ja kasasekoituksen haittapuolena on sideai-

neiden pölyäminen. 

 

Prosessistabilointi on uusi Suomessa kehitetty tekniikka erityisesti ruoppausmassojen ja 

muiden pehmeiden kaivettujen massojen stabilointiin (Lahtinen ja Niutanen 2009). Sii-

nä runkoaine nostetaan kokonaisuudessaan stabilointiasemaan. Asemassa massa seulo-

taan ja homogenisoidaan ennen sideaineiden lisäystä. Sideaineet voidaan syöttää ase-

man sekoittimeen useista eri siiloista samaan aikaan, mikä mahdollistaa monen kom-

ponentin reseptit. Sideainemäärät ja reseptointi tapahtuu kuten normaalisti stabiloitaessa 

(Kiviniemi et al 2012). Prosessistabiloinnin nopeus on noin 200 m
3
/h eli noin kaksi ker-

taa nopeampaa kuin massastabilointi (Niutanen 2013). 
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Menetelmän etuna on erittäin suurien massamäärien kustannustehokas käsittely homo-

geenisella lopputuloksella (Kiviniemi et al 2012). Massa alkaa kovettua välittömästi 

sekoituksen jälkeen, joten sen voi siirtää heti lopulliseen kohteeseen kuorma-autolla tai 

putkistoa pitkin säästäen näin kuljetus- ja välivarastointikustannuksia. Prosessistabiloin-

ti on silloin varteenotettava vaihtoehto massastabiloinnille, kun maa-ainesmäärä ylittää 

100 000 m
3
 (Niutanen 2013).   

 

Kun tehdään valintaa massa- ja prosessistabiloinnin välillä, on kiinnitettävä eritystä 

huomiota stabiloitavan massan laatuun (Niutanen 2013). Mikäli massa on notkeaa ja sen 

orgaaninen pitoisuus on korkea, se tarvitsee runsaasti sideainetta. Tällöin mahdollisim-

man homogeenisen sekoituksen tärkeys korostuu. Toisaalta hyvin jäykät ja paksut mas-

sat eivät välttämättä kulkeudu riittävän hyvin asemasekoittimessa. Myös reseptointi, 

kohdekohtaiset olosuhteet ja stabiloitavan massan lopullinen sijoituspaikka vaikuttavat 

menetelmän valintaan.  

 

Tällä hetkellä prosessistabilointia on tehty vain vähän, mutta hyvin tuloksin. Pilottikoh-

teena on ollut Aurajoen haitallisten aineiden ruoppaus, stabilointi ja sijoitus Pansion 

altaaseen (Autiola 2009). Prosessistabilointimenetelmän testaus sujui hyvin ja päätavoi-

te, eli haitallisten aineiden liukoisuuden vähentäminen sedimenttimassasta saavutettiin. 

Prosessistabilointia on tarkoitus kokeilla uudestaan tulevien vuosien aikana Rauman ja 

Kokkolan satama-alueilla (Niutanen 2013). 

 

3.3 Sideaineet 

Stabiloidun maa-aineksen ominaisuudet kuten lujuus ja vedenläpäisevyys vaihtelevat 

huomattavasti käytetystä sideaineesta ja sen määrästä riippuen. Toisille maalajeille tietyt 

sideaineet sopivat paremmin kuin toiset. Yleisimmin käytetyt sideaineet ovat sementti ja 

kalkki. Lisäksi käytetään erilaisia teollisuuden sivutuotteita kuten polttoprosessien tuh-

kia, kipsiä ja kuonia. Sideaineita voi sekoittaa keskenään eri suhteissa ja myös kaupalli-

sia sideainesekoituksia on olemassa. Yleinen stabiloinnissa käytetty sideainemäärä on 

100–250 kg/m
3
 sideainetta maalajista ja tavoitteista riippuen (Allu Finland 2007).  

 

Sideaineita on kahden tyyppisiä: hydraulisia ja ei-hydraulisia (EuroSoilStab 2002).  

Hydrauliset sideaineet kuten sementti kovettuvat maalajissa olevan veden vaikutuksesta. 

Hydrauliset sideaineet sopivat lähes kaikkien maalajien stabilointiin, mutta sekoituspro-

sessin tuloksen täytyy olla hyvin homogeeninen. Ei-hydrauliset sideaineet, kuten kalkki, 

reagoivat maalajin omien mineraalien tai erikseen lisättyjen katalyyttisen mineraalien 

kanssa. Kalkkipohjaiset sideaineet diffusoituvat ympäristöön maaperässä tasaten sekoi-

tuksen heterogeenisyyttä (EuroSoilStab 2002). Sideaineet voidaan sekoittaa runkoainee-

seen lietteenä eli veteen sekoitettuna tai pulverina. Maahan voidaan levittää lisäksi 

hiekkaa homogeenisen sekoittumisen ja stabilointituloksen varmistamiseksi (Allu Fin-

land 2007). 

 

Kalkit ja kalkkisementtisekoitukset soveltuvat parhaiten epäorgaanisten maiden stabi-

lointiin. Orgaanisissa maissa on humushappoja, jotka estävät kalkin pozzolaanisia ko-

vettumisreaktioita (Jelisic 1999). Pozzolaaninen reaktio tarkoittaa tapahtumaa, jossa 

maa-aineksen sisältämä hienojakoinen alumiini- ja piipitoinen materiaali reagoivat kal-

kin ja veden kanssa muodostaen veteen liukenemattomia, lujia seoksia (Havukainen 

1987). Sementti ja teollisuuden sivutuotteet käyvät myös orgaanisille maille kuten tur-

peille. Sementin avulla saavutetaan suurimmat lujuudet, mutta sen käyttö on kallista. 
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Sementin käyttö stabiloinnin sideaineena on laskettu myös olevan selvästi ympäristölle 

kuormittavampaa kuin sivutuotteiden käyttö muun muassa sementin valmistuksen ym-

päristövaikutusten vuoksi (Rämö 1999). Teollisuuden sivutuotteiden käyttö on edullista, 

mutta niiden sisältämien haitallisten aineiden määrä ja liukoisuusominaisuudet tulee 

kuitenkin useimmiten tutkia erikseen. Sivutuotteiden saatavuus voi olla myös rajattua 

alueellisesti ja ajallisesti (Mäkelä et al 2000b). 

 

Sideaineiden määrä ei ole lineaarisesti verrannollinen tavoitelujuuteen. Eri sideaineiden 

lujuuskäyttäytyminen voi poiketa paljonkin toisistaan. Sementti tekee massasta hauras-

ta, kun taas kalkki sitkeää. Kovettumisaika vaihtelee myös eri sideaineilla: sementti 

kovettuu noin kuukaudessa, muilla aineilla kuten kalkilla ja tuhkilla kovettuminen voi 

kestää vielä useita kuukausia. Lujuuden kehityksessä pitää huomioida myös tiivistys ja 

mahdollinen esikuormitus. Laboratorio-olosuhteissa ja kentällä mitatut lujuusarvot vaih-

televat. Pilaristabiloinnissa kentällä saavutetut lujuudet voivat olla 20 - 50 prosenttia 

laboratorio-olosuhteissa saavutettuihin verrattuna. Massastabiloinnissa, jossa ei yleensä 

tavoitella niin suuria lujuuksia ja sideainemäärät ovat pienempiä, vastaava ero ei ole 

niin suuri (EuroSoilStab 2002). Vedenläpäisevyys voi lisääntyä laboratorio-olosuhteissa 

kalkki- ja kalkkisementtisekoituksia käytettäessä jopa 100–1000 -kertaisesti alkuperäi-

seen saviseen maalajiin nähden (EuroSoilStab 2002). Pelkällä sementillä stabiloitaessa 

vedenläpäisevyys ei muutu niin paljon. 

 

Optimaalisia sideainereseptejä on tutkittu paljon niin laboratorio-olosuhteissa kuin ken-

tälläkin. Laboratoriossa saadut tulokset, kuten mainittua, eivät useinkaan ole samankal-

taisia kuin mitä kenttäolosuhteissa saadaan. Usein uuteen kohteeseen soveltuvia resepte-

jä arvioitaessa pystytään käyttämään aiempien tutkimusten tuloksia hyväksi, erityisesti 

jos maaperän olosuhteet, käytettävissä olevat runko- ja sideaineet sekä rakenteen vaati-

mukset ovat verrattavissa aiempiin tutkimuksiin. Sideaineiden osuus stabiloinnin koko-

naiskustannuksista on 30–50 prosenttia menetelmästä ja materiaalista riippuen (Hauta-

lahti et al 2007), joissain tapauksissa jopa 60–70 % (Jelisic 1999), joten oikean reseptin 

valintaan tulee panostaa huolellisesti ennakkokokein. 

 

Kalkki 

 

Kalkki on ensimmäisiä käytettyjä stabiloinnin sideaineita (Åhnberg 2006). Se sopii eri-

tyisesti koheesiomaiden stabilointiin, sillä kalkki sitoo hienojakoista maaperää isom-

miksi rakeiksi pidättäen haitta-aineita ja parantaen vedenläpäisevyyttä. Kalkin etuna on 

diffusoituminen maaperässä eli stabiloinnin sekoitustulos homogenisoituu itsestään. 

Toisaalta kalkki ei lujita kovin hyvin eloperäisiä aineita tai suuria vesipitoisuuksia sisäl-

täviä maita (Jääskeläinen 2009). 

 

Kalkkilaatuja on useita, joista stabiloinnissa käytetään sammuttamatonta/poltettua kalk-

kia (quick lime, CaO) tai hydratoitua kalkkia (Ca(OH)2) joko sellaisenaan tai yhdistet-

tynä muiden sideaineiden kanssa (EuroSoilStab 2002). Helsingin kaupungin massastabi-

lointiohjeen (Mäkelä et al 2000b) mukaan stabiloinnissa käytettävän kalkin tulee olla 

sammuttamatonta ja sen CaO -pitoisuuden vähintään 80 %. Maksimiraekokona on 1 

mm ja juoksevuus vähintään 70 %. 

 

Sammuttamaton kalkki reagoi maassa olevien yhdisteiden tai katalyyttisten aineiden 

kanssa muuttuen kalsiumhydroksidiksi (kuva 6). Hydratoituminen tuottaa lämpöä joka 

edistää stabiloitumisreaktioiden syntymistä (EuroSoilStab 2002). Saven partikkelit 

flokkuloituvat heti stabiloinnin alussa tapahtuvissa ioninvaihtoreaktioissa parantaen 
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maan vedenläpäisevyyttä. Saven sisältämät pii ja alumiini reagoivat pozzolaanisesti 

muodostaen pidemmällä aikavälillä kalsium-aluminaatti-silikaatti-hydroksideja ja muita 

samankaltaisia yhdisteitä. Lopullinen kovettuminen voi kestää jopa vuosia. (Åhnberg ja 

Johansson 2005, Jääskeläinen 2009.) 

 

 
 

Kuva 6 Stabiloinnin aikana tapahtuvat reaktiot ja lopputuotteet, kun sideaineena on käytetty kalkkia 
 (mukailtu Åhnberg ja Johansson 2005, Jääskeläinen 2009) 

 

Sementti 

 

Sementti on lujuuden kannalta yksi tehokkaimmista sideaineista stabiloinnissa. Se on 

hydraulinen sideaine, joka veden kanssa reagoidessaan muodostaa pozzolaanisen yhdis-

teen sitoen maaperän rakeet yhteen. Yleisimmin stabiloinnissa käytetty laatu on port-

landsementti, joka syntyy kuumennettaessa hienoksi jauhettua mineraalista raaka-ainetta 

sintrautumiseen asti. Raaka-aine sisältää enimmäkseen portlandklinkkeriä ja 6–20 % 

seosaineita, kuten masuunikuonaa, lentotuhkaa tai kalkkikiveä (Mäkelä et al 2000b). 

Kalsiumalumiinisementit ovat korkeamman alumiinipitoisuutensa takia nopeammin 

reagoivia kuin portlandsementit (Åhnberg 2006). 

 

Sementti sideaineena sopii parhaiten karkeammille maalajeille, joissa ei ole orgaanisia 

aineksia mukana. Korkea humuspitoisuus vaikeuttaa hydratoitumisreaktioita ja alentaa 

siten lujuutta (Hartikainen 2000). Stabiloinnin yhteydessä on varmistuttava sideaineen 

ja runkoaineen homogeenisesta sekoitustuloksesta, sillä sementti ei diffusoidu ympäröi-

vään maamassaan (EuroSoilStab 2002). Koheesiomaihin voidaan lisätä esimerkiksi 

hiekkaa homogeenisen stabiloitumistuloksen varmistamiseksi (Mäkelä et al 2000b). 

Sementti yhdistetään usein muihin sideaineisiin, kuten lentotuhkaan parhaan stabilointi-

lopputuloksen aikaansaamiseksi. Sementtistabiloitu rakenne kovettuu noin kuukaudes-

sa. 
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Kuva 7 Stabiloinnin aikana tapahtuvat reaktiot ja lopputuotteet, kun sideaineena on käytetty sementtiä 

(mukailtu Åhnberg ja Johansson 2005) 

 

Sementin sisältämät ainesosat ovat kalsiumoksidi, pii, alumiini ja rautaoksidi (kuva 7). 

Nämä veden kanssa reagoidessaan muodostavat veteen liukenemattoman geelin. Geeli 

muodostuu mono- ja dikalsiumsilikaattihydraateista ja aluminaateista ja hieman myös 

ettringiiteista (Mäkelä et al 2000b, Åhnberg ja Johansson 2005). 

 

Kivihiilenpolton lentotuhka 

 

Kivihiilen energiapolttoprosessi tuottaa savukaasuja, joista otetaan tuhka 99-

prosenttisesti talteen erilaisilla suodattimilla. Suomessa käytetyssä pölypolttotekniikassa 

tuhkaa kertyy noin 10…15 % alkuperäisen hiilimäärän painosta ja tästä osuudesta on 

noin 80…100 % lentotuhkaa, loput pohjatuhkaa (Mäkelä ja Höynälä 2000). Laadultaan 

parasta lentotuhkaa käytetään ensisijaisesti sementtiteollisuuden raaka-aineena, hei-

kompilaatuisia tuhkia käytetään maarakentamisessa (Pajukallio et al 2011) ja sideainei-

na. Kivihiilen lisäksi muidenkin aineiden poltosta saadaan stabilointiin soveltuvaa tuh-

kaa. Tällaisia polttoaineita ovat turve, erilaiset biopolttoaineet ja yhdyskuntajäte. 

 

Tuhka on kevyttä, muodoltaan pallomaista tai neulamaista sekä rakeisuudeltaan pääosin 

silttiä vastaavaa eli halkaisijaltaan noin 0,002–0,1 mm (mm. Havukainen 1987). Tuhkan 

väri on tummanharmaata. Lentotuhkan komponentit, pozzolaaninen reaktiivisuus ja 

muut ominaisuudet vaihtelevat alkuperäisen hiilen ominaisuuksista ja palamisprosessis-

ta riippuen (Kosson et al 2010), joten käytettävän tuhkaerän käyttäytyminen stabiloinnin 

sideaineena on hyvä tutkia erikseen (Korpijärvi et al 2009). Myös tuhkien mahdollisesti 

sisältämät haitalliset aineiden pitoisuudet ja niiden liukoisuudet tulee analysoida (Kos-

son et al 2010); pelkkien pitoisuuksien perusteella ei voi päätellä liukoisuutta. Nykyään 

tuhkia ollaan pikkuhiljaa tuotteistamassa, mikä takaisi tuhkatuotteen tasalaatuisuuden ja 

vähentäisi näin mahdollisesti erillisten kohdekohtaisten analyysien tarvetta. 
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Kivihiilen tuhkat koostuvat kivihiilen mineraalisista jäännöksistä, enimmäkseen piiok-

sidista ja alumiinioksidista sekä kalsium-, magnesium- ja rautaoksideista. Muita alkuai-

neita, kuten rikkiä ja palamatonta hiiltä löytyy pienempiä määriä. (Mäkelä ja Höynälä 

2000, Helsingin Energia 2012). Lentotuhkan haitallisista aineista kriittisimpiä eli hel-

poimmin liukenevia ovat kromi, molybdeeni, seleeni ja vanadiini, joskus myös arseeni, 

barium ja sinkki (Sorvari 2000).  

 

Lentotuhka sopii monenlaisiin rakenteisiin korvaamaan mineraalisia raaka-aineita ja 

muihin sideaineisiin yhdistettynä stabilointiin. Lentotuhka itsessään ei ole kovin reaktii-

vista, mutta sitä voi sekoittaa esimerkiksi sementtiin tai kalkkiin, jotka toimivat akti-

vaattorina ja nopeuttavat lujittumista (Allu Finland 2002, Mäkelä ja Höynälä 2000). 

Pelkkää lentotuhkaa voidaan käyttää huonolaatuisempien kitkamaiden stabiloinnissa, 

jolloin se parantaa kantavuutta ja routimiskestävyyttä (Mäkelä ja Höynälä 2000). Ke-

veyden, lujuuden ja eristävyyden vuoksi sitä käytetään teiden alusrakennekerroksissa, 

täytöissä, penkereissä ja kaivannoissa. Tuhkan tekee erityisen kilpailukykyiseksi sen 

negatiivinen tai nollahinta luonnon raaka-aineisiin verrattuna (Pajukallio et al 2011). 

Lentotuhka on kuitenkin hyvin pölyävää. 

 

Tuhkien saatavuus on vuodenaikariippuvaista: kivihiilenpolton sesonkiaika on talvella, 

kun taas maarakentaminen keskittyy kevääseen, kesään ja syksyyn (Korpijärvi et al 

2009).  Tuhkia myös tarvitaan suuria määriä mahdollisesti pitkien matkojen päässä, 

joten välivarastointi on jossain tapauksissa väistämätöntä. Tuhkat kuitenkin vanhenevat 

varastoinnissa eli saattavat menettää esimerkiksi lujittumisominaisuuksiaan reagoides-

saan ilman ja kosteuden kanssa. Siilovarastointi soveltuu parhaiten stabilointiin käytet-

tävän lentotuhkan säilyttämiseen. Pitkäaikaisesti suojaamatta kasassa varastoitua tai 

jäätynyttä lentotuhkaa ei tulisi käyttää stabilointiin (Rudus 2008).  

 

Stabiloidulla lentotuhkarakenteella on hyvät kantavuus- ja eristävyysominaisuudet ja 

kohtuullinen puristuslujuus (Tammirinne et al 2000). Jäätymis-sulamiskestävyys on 

heikohkoa ja siksi routivuusominaisuudet tulisi tutkia erikseen rakenteen vaatimusten 

mukaisesti. Lentotuhka on korrodoivaa, joten korroosioalttiit materiaalit kuten valu-

rauta, teräs ja alumiini tulee suojata suoralta kosketukselta ja veden vaikutuksilta. Muun 

muassa muovit, betoni, haponkestävä teräs ja kupari kestävät kuitenkin lentotuhkara-

kenteissa (Rudus 2008). Lentotuhkakerroksiin ei tule rakentaa salaojia tai putkikaivan-

toja eikä sitä saa käyttää 1-2 luokan pohjavesialueilla, liettyneillä mailla tai avovesissä. 

Tuhkakerros tulee tiivistää ja päällystää 3 % kaltevuuteen. Tuhka lujittuu noin kuukau-

dessa yli + 5 °C lämpötilassa; saavutettu lujuuden taso tulee varmistaa mittauksilla. 

Kosteilla mailla pohjaveden kapillaarinen nousu rakenteisiin tulee katkaista suodatin-

kerroksella. (Mäkelä et al 2000b, Rudus 2008.)  

 

Kuten kalkin ja sementinkin kohdalla, lentotuhkan sisältämä pii ja alumiini muodostavat 

pozzolaanisia yhdisteitä hydratoituneen kalsiumin kanssa (kuva 8). Kalsiumhydroksidi 

on muodostunut hydraation kautta tai sitä on lisätty erikseen esimerkiksi kalkin tai se-

mentin muodossa. Lentotuhkassa on paljon alumiinia, joten pozzolaaniset reaktiot eivät 

ole sen suhteen rajoittuneita (Åhnberg 2006). Reaktiotuotteena on kalsium-aluminaatti-

silikaatti-hydroksia ja vastaavia yhdisteitä, käytännössä siis lasittuneita mineraaleja 

muun massan jäädessä huokoiseksi, kiteiseksi aineeksi (Åhnberg ja Johansson 2005, 

Mäkelä et al 2000b).  
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Kuva 8 Stabiloinnin aikana tapahtuvat reaktiot ja lopputuotteet, kun sideaineena on käytetty lentotuhkaa 

(mukailtu Åhnberg ja Johansson 2005) 

 

Rikinpoiston lopputuote 

 

Kivihiili sisältää jonkin verran palamatonta rikkiä, joka jää polttoprosessien savukaa-

suihin. Rikki on ympäristölle haitallista ja se poistetaan erillisen rikinpoistoprosessin 

avulla. Suomessa yleisimmin käytetyt poistoprosessit ovat kuiva-, puolikuiva- tai mär-

kämenetelmät. Lopputuotetta kutsutaan rikinpoiston lopputuotteeksi (RPT).  

 

Rikinpoistomenetelmät perustuvat rikkiä sitovaan absorbenttiin, jota ruiskutetaan savu-

kaasun joukkoon. Puolikuivamenetelmässä absorbentti, esimerkiksi kalsiumoksidi on 

kostutettu vedellä, mikä parantaa höyrystyessään rikin sitoutumista. Puolikuivan mene-

telmän lopputuote on kalsiumsulfiitin, kalsiumsulfaatin, kalsiumhydroksidin ja lento-

tuhkan seosta sisältäen pienen määrän muita yhdisteitä kuten kalsiumkloridia ja raskas-

metalleja (Helenius 1988, Mäkelä et al 1998, Mäkelä et al 2000c). Absorbentti ja lento-

tuhka erotellaan lopputuotteesta pois, jolloin sitä voidaan jossain määrin hyötykäyttää 

seostamalla muihin sideaineisiin. Märkämenetelmässä käytetään suurempia nestemääriä 

savukaasujen pesuun ja absorboivana aineena voi olla kalsiumoksidia, kalsiumhydrok-

sidia tai kalkkikiveä. Lopputuloksena saadaan melko puhdasta kalsiumsulfaattihydraat-

tia eli kipsiä (CaSO4 * 2 H2O), jonka hyötykäyttöaste on yli 95 % ja se soveltuu esimer-

kiksi rakennusteollisuuteen, laastin ja sementin valmistukseen (Helen 2012). 

 

Rikinpoiston lopputuote on kuivaa, väriltään vaaleanharmaata ja kidemuodoltaan epä-

säännöllistä (mm. Mäkelä et al 1995). Se on kevyttä ja raekoko vaihtelee 0,01–0,04 mm 

välillä. Sideaineena rikinpoiston lopputuote antaa fysikaalista stabiiliutta ja sitoo vettä 

(Mäkelä et al 2000b). Stabiloituvuus ja muut ominaisuudet tulee selvittää kohteittain 

esimerkiksi jäätymis-sulamiskestävyyden varmistamiseksi. Pelkkä rikinpoiston loppu-

tuote ei ole kovin routivaa, mutta lentotuhkaan sekoitettuna se routii (Tammirinne et al 

2000).  

 

Rikinpoiston lopputuote sisältää liukenevia suoloja (Mroueh et al 2000), jotka vaikutta-

vat pohjavesien laatuun ja korroosioherkkyyteen. Kriittisiä haitallisia aineita ovat yleen-

sä kloridi, sulfaatti ja molybdeeni (Mäkelä et al 1995). Rikinpoistotuotetta sisältävät 
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rakenteet tulisi olla peitettyjä, suotovesien keräys suunniteltu ja kosketusta pohjavesiin 

vältettävä (Helenius et al 1988). Sideaineseoksessa tulee olla Mäkelän et al (1995) mu-

kaan korkeintaan 10 - 20 prosenttia rikinpoiston lopputuotetta, jotta ympäristökelpoi-

suusvaatimukset täyttyisivät. Märkämenetelmän lopputuotteessa haitallisia aineita on 

yleensä vähemmän kuin puolikuivamenetelmän vastaavassa (Helenius et al 1988, Siito-

nen 1991). 
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4 Stabiloidut ylijäämämaat ja sideaineina käytetyt sivu-
tuotteet ympäristössä 

 

4.1 Ympäristökelpoisuus 

Stabiloidun maan ja siihen käytettyjen sideaineiden käyttö voi aiheuttaa riskin ympäris-

tölle, luonnolle ja ihmisen terveydelle. Materiaalin ympäristökelpoisuuden määrittely ja 

riskinarviointi perustuvat ennen kaikkea sen sisältämiin haitta-aineisiin ja niiden käyt-

täytymiseen, sijoitusympäristöön ja hyödyntämistapaan (Pajukallio et al 2011). Ympä-

ristökelpoisuuden osoittamiseksi ja luvituksen helpottamiseksi on luotu tutkimuskäytän-

töjä ja standardeja, joiden avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä materiaalin pysyvyydestä 

ja haitattomuudesta terveydelle lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.  

 

Ympäristökelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että käytettävä materiaali ei saastuta maape-

rää tai pohjavettä ja se ei aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle (Mroueh et al 2000). Arvi-

ointitarkastelun lähtökohtana voi olla kohteesta ja materiaalista riippuen haitta-aineiden 

pitoisuus tai pitoisuuden nousu tietyssä pisteessä, tietty sallittu vesistökuormitus tai suo-

tovesien haitattomuus eliöille (Pajukallio et al 2011).  

 

Haitta-aineella tarkoitetaan alkuainetta tai yhdistettä, joka voi aiheuttaa ekologisen ris-

kin luonnolle tai terveysriskin ihmiselle. Haitallisuus perustuu aineen myrkyllisyyteen, 

kertyvyyteen ja pysyvyyteen (Salla 2010). Tavoitearvo tarkoittaa ekotoksikologisest i 

merkityksetöntä pitoisuutta ja raja-arvo on luku, jonka ylittyessä maaperä luokitellaan 

saastuneeksi. Väliin jäävä arvo on ”mahdollisesti saastunutta” (Sorvari 2000). Kyn-

nysarvo on pitoisuus, jonka alittuessa ei koidu riskejä ympäristölle. Alempi ja ylempi 

ohjearvo ovat ympäristö- tai terveysriskin perusteella määritettyjä pitoisuuksia, joiden 

ylittyessä maaperä katsotaan pilaantuneeksi (Pajukallio et al 2011). Ympäristön tausta-

pitoisuus tarkoittaa aineen pitoisuutta, joka on jo valmiiksi maaperässä. Tämä pitoisuus 

on kertynyt luonnollisesta pitoisuudesta ja ilman laskeumana tulleesta hajakuormituk-

sesta. Esimerkiksi Helsingin alueen pilaantumattomissa maissa arseenin, lyijyn, antimo-

nin, elohopean ja PCB:n pitoisuudet ovat merkittävimpiä (Salla 2010). 

 

Ympäristökelpoisuuden tutkiminen on osa materiaalin elinkaariarviointia. Elinkaariar-

vioinnille on olemassa ISO-standardi (Kiviniemi et al 2012). Elinkaariarvioinnissa tar-

kastellaan koko tuotteen käyttöketjua kuten materiaalin hankintaa, valmistusta, kuljetus-

ta, rakentamista, käyttöä, kunnossapitoa ja ympäristövaikutuksia. Riskejä liittyy lisäksi 

myös varastointiin ja käytetyn rakenteen purkuun. Tavoitteena on arvioida päästövirto-

jen suuruutta, vaikutuksia ja parannusmahdollisuuksia niin, että eri materiaalit ja vaih-

toehdot ovat keskenään vertailtavissa. (Mroueh et al 2000, Pajukallio et al 2011.) 

 

Maarakentamisessa käytettävän materiaalin olisi suositeltavaa läpäistä järjestyksessä 

seuraavat ympäristökelpoisuuskriteerit (Mroueh et al 2000):  

1) Haitta-aineiden pitoisuus alittaa maaperän tavoitearvot  

2) Haitta-aineiden liukoisuus alittaa liukoisuusraja-arvot 

- raja-arvoista poikkeuksena: Luokitellut pohjavesialueet I-III ja herkät ympäristöt 
 

3) Riskinarvioinnissa alitetaan riskitaso.  
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Mikäli kriteeri 1 läpäistään eli materiaalin saastuneisuuteen liittyvät pitoisuusraja-arvot 

alittuvat, sitä voidaan käyttää tämän suosituksen mukaan rajoituksetta maarakentami-

seen. Mikäli näin ei tapahdu, tutkitaan liukoisuuskäyttäytyminen. Mikäli liukoisuusraja-

arvot alittuvat sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, tai puolueeton asiantuntija-arviointi 

toteaa materiaalin ympäristökelpoiseksi, sitä saa käyttää määritellyt rakennetyypin mu-

kaiseen rakenteeseen. Mikäli sekä pitoisuus- että liukoisuusraja-arvot ylittyvät tai suun-

niteltu sijoituspaikka on pohjavesi- tai muuten herkässä ympäristössä, tehdään kohde-

kohtainen riskinarviointi. (Mroueh et al 2000.) 

 

Ympäristökelpoisuuskriteereissä kuvattuja raja-arvoja on esitetty lainsäädännössä, esi-

merkiksi Jätelaissa, Ympäristönsuojelulaissa ja Mara-asetuksessa (katso kappale 2.4, 

taulukko 1). Stabiloidulle massalle ei ole olemassa erikseen määriteltyjä raja-arvoja. 

Yleistäen voidaan kuitenkin sanoa, että Suomessa sallituksi maaperäpäästöksi luetaan 

korkeintaan viiden prosentin haitta-aineiden pitoisuuden kasvu kyseistä materiaalia si-

sältävän rakenteen alapuolisessa yhden metrin paksuisessa kerroksessa 10 vuoden aika-

na (Mroueh et al 2000). Raja-arvot voivat kuitenkin vaihdella hieman rakenteesta riip-

puen: päällystetylle rakenteelle sallitaan hieman enemmän liukoisuutta kuin päällystä-

mättömälle.  

 

Erillistä riskinarviointia tarvitaan, kun materiaalin pitoisuudet ja liukoisuudet eivät täytä 

kriteerejä tai sen sijoittaminen poikkeaa ympäristökelpoisuuden kriteerien määrittele-

mistä olosuhteista. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi erityisen herkkä ympäristö kuten 

pohjavesialueet, rakenne joka sisältää useita eri materiaaleja joiden yhteisvaikutuksia ei 

tunneta tai käytettävän materiaalin haitta-aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet ylittävät 

raja-arvot (Wahlström et al 1999). Myös rakenteissa, joissa on normaalia paksumpia 

sivutuotekerroksia, tulisi tehdä erillinen riskinarviointi (Mroueh et al 2000, Sorvari 

2000). Näissäkin tapauksissa pääasiallinen näkökulma on ihmiselle aiheutuvan riskin 

minimoimisessa. Materiaaliominaisuudet, haitalliset aineet ja niiden kulkeutuminen, 

altistumiskohteet ja ympäristövaikutukset tutkitaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ra-

kenteen ympäristössä tapahtuvat prosessit tulee myös tutkia, sillä niiden seurauksena 

esimerkiksi haitta-aineiden toksisuus ja pysyvyys voivat muuttua olennaisesti (Wahl-

ström et al 1999, Sorvari 2000). Mikäli materiaalin/materiaalien ominaisuudet ja käyt-

täytyminen rakenteessa ja sijoitusympäristössä tunnetaan riittävän hyvin sekä sen haital-

lisuusriski arvioidaan pieneksi, voidaan tapauskohtaisesti hyväksyä haitta-aineiden pi-

toisuus- ja liukoisuusraja-arvojen ylitykset (Wahlström et al 2000). 

 

Materiaalin sisältämät haitta-aineet voivat olla myrkyllisiä ja ne voivat olla eri muodois-

sa, liueta, kulkeutua, kertyä ja olla pysyviä (Pajukallio et al 2011, Wahlström ja Laine-

Ylijoki 1996). Sijoituspaikan ympäristön vaikutus materiaalin ympäristökelpoisuuteen 

on merkittävä. Maaperässä tapahtuu useita prosesseja, jotka vaikuttavat sekä lyhyellä 

että pitkällä aikavälillä haitta-aineiden määrään, myrkyllisyyteen, pysyvyyteen ja kul-

keutumiseen sekä näiden prosessien nopeuteen ja voimakkuuteen (Wahlström ja Laine-

Ylijoki 1996, Wahlström et al 1999). Vesiliukoisten haitta-aineiden liikkuminen on 

riippuvaista veden ominaisuuksista ja maaperän vedenläpäisevyydestä. Vettä voi tulla 

rakenteeseen joko sadevetenä, pohjavetenä, pintavaluntana tai merestä (Sorvari 2000). 

Sadevesi on lievästi hapanta, joten se vaikuttaa rakenteen happamuuteen. Veden läsnä-

olo ja sen määrän vaihtelu vaikuttavat myös esimerkiksi tiiviyteen ja sitä kautta kulkeu-

tumiseen ja materiaalin muihin ominaisuuksiin (Wahlström et al 1999). Materiaalin 

sisältämät haitta-aineet voivat liikkua liukenemisen lisäksi haihtumalla tai pienhiukkas-

ten mukana (Pajukallio et al 2011) sekä ravintoketjussa (Mroueh et al 2000). 
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Peitetyssä tai päällystetyssä rakenteessa suotoveden kulku on estetty eri tavoin (Sorvari 

2000). Rakenteen voi peittää pintarakenteilla ja kasvillisuuskerroksella. Veden suotau-

tumista rakenteeseen voidaan estää päällystäen pinta esimerkiksi asvaltilla ja kallistuk-

silla (Mroueh et al 2000). Sijoituspaikan tulisi sijaita mieluiten pohja- ja orsivedenpin-

nan yläpuolella huomioiden kausittainen pinnan korkeusvaihtelu ja muut vesistömuo-

dostumat. Tärkeiksi luokitelluille pohjavesialueille kivihiilenpolton tuotteita ei tulisi 

käyttää lainkaan (Mäkelä et al 1998).  

 

Maaperän laatu, kuten maalaji ja sen vedenläpäisevyys, pinta- ja pohjavesien muodos-

tumat ja sijainti, kallioperän rikkonaisuus sekä haitta-aineiden taustapitoisuus ja kuor-

mitus tulee huomioida sijoituspaikkaa suunnitellessa (Sorvari 2000, Mroueh et al 2000). 

Yleisesti ottaen hyvin vettä läpäisevät sora- ja hiekkamuodostumat soveltuvat huonom-

min kivihiilenpolton sivutuotteiden sijoittamiseen kuin vettä läpäisemättömät maalajit 

kuten esimerkiksi hienoainesmoreeni tai siltti. Savialueilla tulee kiinnittää huomiota 

mahdollisiin pintavalumiin (Mroueh et al 2000). Maannoshorisontti tulisi säästää, mikä-

li mahdollista. Näistä ohjeista voidaan poiketa, mikäli riskinarviointi sen sallii tai jos 

haitta-aineiden pitoisuus ei ylitä saastuneisuuden tavoitearvoja (Mroueh et al 2000). 

 

4.2 Stabiloidun maan ja sideaineiden liukoisuuskäyttäytyminen 

Pelkästään haitallisten aineiden kokonaispitoisuus ei osoita rakenteen riskiä ympäristöl-

le: vasta ympäristöön leviävä ja toksikologisesti vaikuttava aine voi olla haitallista 

(Heikkinen 2000). Stabiloidun rakenteen ei siis tule päästää ympäristöönsä haitallisia 

aineita enempää kuin mitä on sallittua. Epäorgaanisilla aineilla haitallisten aineiden 

pääasiallinen leviämistapa on liukeneminen väliaineeseen, vähemmässä määrin myös 

haihtuminen ja partikkelien liikkuminen (Sorvari 2000).  

 

Liukenemisella tarkoitetaan tapahtumaa, jossa vesiliukoinen aine siirtyy faasista toi-

seen, useimmiten nestemäiseen faasiin. Liukenemisen laukaisevat prosessit voivat olla 

kemiallisia, fysikaalisia tai biologisia (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1996). Nämä kaikki 

prosessit voivat kumuloida toisiaan muuttaen liukoisuutta ja liukoisuusolosuhteita ajan 

funktiona. Liukoisuuteen osallisena olevan veden määrää ilmaistaan L/S -termillä, joka 

tarkoittaa veden määrän (L) suhdetta kontaktissa olleen kiinteän materiaalin (S) kanssa 

[l/kg]. Liukoisuustulos voidaan ilmaista tietyssä L/S-suhteessa liukenevalla haitta-

ainemäärällä [mg/l] tai [mg/kg], tai haitallisen aineen määrällä maapinta-alaa kohti 

[mg/m
2
]. Liukenevien haitallisten aineiden määrää pidetään parhaana peitettyyn maara-

kenteeseen sijoitetun sivutuotteen ympäristövaikutuksia kuvaavana parametrina (Sorva-

ri 2000). Liukoisuustutkimusten avulla saadaan selville miten paljon, mitä aineita ja 

missä ajassa kyseinen rakenne päästää ulkopuolelleen. Liukoisuusominaisuudet vaihte-

levat materiaaleittain ja kohteittain, joten tutkimusmenetelmätkin on valittava sen mu-

kaisesti (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1996). 

 

Liukeneva kappale voi olla granuloitu tai kiinteytetty. Granulaatti on jauhemaista mas-

saa, joka on yleensä murskattu raekokoon <10 mm ja se on sidottu esimerkiksi semen-

tillä kiinteäksi matriisiksi (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1996). Tällöin haitta-aineiden ja 

muiden epäpuhtauksien liikkuvuus ja ominaispinta-ala pienenevät tiiviysasteesta riippu-

en. Granulaattisesta materiaalista koostuva kappale eli monoliitti ei hajoa vedessä, mutta 

vesi suotautuu sen läpi liuottaen sitä (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1996). 

 

Kiinteytetty materiaali on huokoinen, kiinteä ja yhtenäinen kappale. Se on osin vedellä 

kyllästynyt ja huokosvesi on tasapainossa kiinteän faasin kanssa. Kun kappale joutuu 
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tekemisiin ulkopuolisen veden kanssa, muodostuu kappaleen pinnalle kemiallinen tasa-

painoero, joka aiheuttaa diffuusioliukenemista (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1996).  

 

Materiaalikappaleen pinnalta voi huuhtoutua materiaalia murentaen sitä, jolloin omi-

naispinta-alan kasvaessa liukoisuuskin kasvaa. Silloin liukeneminen ei välttämättä pe-

rustu enää kokonaan diffuusioon. Vastaavasti jos granulaattista materiaalia tiivistetään 

hyvin vedenläpäiseväksi tai se peitetään vettä läpäisemättömällä kerroksella, suotautu-

malla eli läpäisemällä tapahtuva liukeneminen voi vähetä ja diffusiivinen eli pinnalta 

tapahtuva liukeneminen lisääntyä (Kosson ja v. d. Sloot 1996). Yleensä liukenemista-

pahtuma onkin yhtaikainen sekoitus useita eri liukenemismekanismeja. 

 

Kemialliset tekijät 

 

Sideaineiden liukoisuuteen vaikuttavia kemiallisia tekijöitä ovat sen kemiallinen alkuai-

ne- tai mineraloginen koostumus ja esiintymismuoto, huokosveden, suotoveden ja ym-

päröivän maaperän koostumukset ja happamuus (pH), redox-potentiaali, kompleksin-

muodostus ja reaktiokinetiikka. Veden läsnäolo, lämpötila, aika ja sijoituspaikan muu 

rakenne vaikuttavat myös kaikissa vaiheissa liukoisuusreaktioihin. Alkuaineilla voi olla 

primäärinen, alkuperäinen faasi tai sekundäärinen, myöhemmin sääolosuhteiden, van-

henemisen ym. takia muodostunut faasi. Myös kiinteytys tai stabilointi vaikuttaa alku-

aineen olomuotoon muuttaen sen liukoisuutta. Eri faasien liukoisuuskäyttäytyminen voi 

olla toisistaan täysin poikkeavaa. (Koistinen 1990, Wahlström ja Laine-Ylijoki 1996). 

 

Fysikaaliset tekijät 

 

Fysikaalisia liukoisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat huokos- ja partikkelikoko, huokoi-

suus, massan sekoitustapa ja sekoittuneisuus, L/S - eli neste/kiinteä -suhde, saostumi-

nen, lämpötila ja tärkeimpänä veden läsnäolo ja virtaus. Materiaalin läpi suotautuvan 

veden määrä ja kontaktiaika sekä virtausnopeus, kanavoituminen, maaperän kyllästynei-

syys ja virtauksen jatkuvuus vaikuttavat huomattavasti liukenemiseen ja suotoveden 

konsentraatioon (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1997). Stabiloidun massan hiukkaskoko ja 

materiaalirakeiden pinnan ominaispinta-ala vaikuttavat liukoisuusreaktioihin. Lämpi-

missä olosuhteissa epäorgaanisten suolojen liukoisuusreaktiot vilkastuvat (Koistinen 

1990). Hollannissa on arvioitu, että lämpötilan aleneminen 20 asteesta 10 asteeseen vä-

hentää haitta-aineiden liukenemista kiinteytetystä rakenteesta noin 30 prosenttia (Wahl-

ström ja Laine-Ylijoki 1997). Sääolosuhteet kuten kuivien ja kosteiden jaksojen vaihte-

lu, sateet sekä routa ja sen aiheuttama rapautuminen vaikuttavat liukenemisreaktioihin, 

hiukkasten ominaispinta-alaan ja veden virtausreitteihin. (Wahlström ja Laine-Ylijoki 

1996.) 

 

Biologiset tekijät 

 

Biologisia tekijöitä ovat biologisen toiminnan tuottama redox-muutokset ja liukoisen 

orgaanisen aineksen muodostuminen (Wahlström et al 1999). Hiukkasten pinnalla ta-

pahtuu mikrobitoimintaa sekä kasvien ja eliöiden hajoamista, jotka vaikuttavat hiukka-

siin ja huokosiin murentavasti tai tukkien (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1996). Haitalliset 

aineet voivat myös hajota mikrobiologisesti bakteerien vaikutuksesta, esimerkiksi sul-

faatit pelkistyvät sulfideiksi (Koistinen 1990). Biologista toimintaa on myös kasvien 

juurien ja eläinten kolojen aiheuttama eroosio rakenteessa.. 
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Muut liukoisuuteen vaikuttavat tekijät 

 

Tärkeimpänä metallien liukoisuuteen vaikuttavana tekijänä pidetään useissa lähteissä 

pH:ta (mm. Koistinen 1990, Wahlström ja Laine-Ylijoki 1997). pH vaikuttaa metallien 

pintavarauksiin ja puskurikapasiteettiin (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1997). Kun pH on 

suuri tai pieni, metallien liukoisuus yleisesti kasvaa. Liukoisuus on pienimmillään neut-

raalissa pH:ssa, noin 6 ja 7 välillä. Stabiloidut rakenteet ovat useimmiten selvästi emäk-

sisiä. Ilmakehän hiilidioksidille ja sadevedelle altistuvassa rakenteessa pH laskee, jol-

loin liukeneminen voi vähentyä metallista riippuen (Shimaoka ja Hanashima 1996, Sab-

bas et al 2003). Hallittu vanhentaminen eli hiilidioksidikaasutus laskee myös pH:ta (Ol-

lila 2007). Lentotuhkassa pH:ta ja liukoisuutta määrittävät muun muassa polttoprosessi 

ja käytetyn hiilen alkuperä (Kosson et al 2010) ja rikinpoistotuotteessa kalsium-

rikkisuhde. Rikinpoistotuote on alkalista ja karbonoituvaa, joten sen puskurikyky on 

pitkäikäinen. (Koistinen 1990.) 

 

Metallit voidaan jakaa pH:sta riippuvaisen liukenemisen mukaisesti kolmeen luokkaan 

(Sabbas et al 2003). Kationeja muodostavat, ei-amfoteeriset metallit (kadmium) liuke-

nevat parhaiten happamissa oloissa, pH = alle 4 ja heikoiten välillä pH = 8…9. Oksy-

anioniset metallit (antimoni, arseeni, kromi, molybdeeni, seleeni, vanadiini) liukenevat 

melko tasaisesti kaikissa happamuuksissa, joskin hyvin emäksisissä oloissa, pH = yli 10 

liukenevuus hiukan laskee. Amfoteeriset metallit (alumiini, kupari, lyijy, rauta ja sinkki) 

liukenevat sekä happamissa että emäksisissä oloissa, mutta heikoiten välillä pH = 6…8 

(Sabbas et al 2003).  

 

Redox-potentiaali eli hapetus-pelkistyssuure on riippuvainen ilmakontaktista ja mahdol-

lisesta mikrobitoiminnasta. Redox-olosuhteet vaikuttavat aineiden esiintymismuotoon ja 

liukoisuuteen, erityisesti kromin ja arseenin yhteydessä. Metallien liukoisuus voi kasvaa 

huomattavasti, mikäli pelkistyneessä ja niukkaliukoisessa muodossa olevien haitta-

aineiden ympäristö muuttuu hapettavaksi (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1997). Kivihii-

lenpolton tuotteet ja esimerkiksi sulfidiyhdisteet ovat useimmiten redox-herkkiä (Kois-

tinen 1990, Wahlström ja Laine-Ylijoki 1997).  

 

Kompleksinmuodostus lisää materiaalin liukoisuutta: siinä alkuaineionien välinen tasa-

painotila on horjunut, ja uuden tasapainon muodostuessa liukoisuus lisääntyy. Epäor-

gaanisista yhdisteistä tärkeimpiä kompleksinmuodostajia ovat kloridi-, karbonaatti- ja 

hydroksidi-ionit, jotka vaikuttavat esimerkiksi kadmiumiin, elohopeaan ja lyijyyn. 

Liuennut orgaaninen hiili (lyhenne DOC) muodostaa vastaavasti komplekseja esimer-

kiksi nikkelin, sinkin, kuparin ja molybdeenin kanssa (Wahlström ja Laine-Ylijoki 

1997). 

 

Muita tekijöitä, jotka suoraan tai välillisesti vaikuttavat liukoisuuteen, ovat esimerkiksi 

rakenteen ja sen ympärillä olevat mekaaniset ja geotekniset olosuhteet. Näitä ovat esi-

merkiksi rakenteen tiiviys ja sen pinnan ja pohjan mahdollisten eristyskerrosten veden-

läpäisevyys, paksuus ja kaltevuus. Myös useiden eri sideainemateriaalien käyttö samas-

sa rakenteessa vaatii erillistä tarkastelua liukoisuuden suhteen. Aika ja ikääntyminen 

vaikuttavat myös liukoisuuteen. Tiesuolaus lisää suotoveden suolapitoisuutta, joka voi 

lisätä liukoisuutta. Stabiloinnin ja tiivistyksen yhteydessä tapahtuvat pozzolaaniset ko-

vettumisreaktiot vähentävät liukoisuutta, sillä metallit sitoutuvat kovettumisen yhtey-

dessä mineraaleihin. (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1997.) 
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Haitta-aineiden kulkeutuminen 

 

Haitta-aineiden kulkeutuminen voi tapahtua advektiolla eli virtaamalla, dispersiolla eli 

väliaineessa kulkeutuen, diffuusiolla eli laimenemalla kahden faasin välillä, haihtumal-

la, komplekseissa orgaanisten ja epäorgaanisten yhdisteiden kanssa sekä kolloideihin 

kiinnittyen (Heikkinen 2000).  Mitä enemmän vettä maaperässä on ja mitä vedenlä-

päisevämpää se on, sitä enemmän kulkeutumista tapahtuu.  

 

Eri alkuaineet kulkeutuvat eri nopeuksilla; tätä päästönopeusvakiota kuvataan termillä 

κ, kappaluku (Sorvari 2000). Mitä suurempi haitta-aineen κ on, sitä nopeammin se va-

pautuu (Verschoor et al 2008). Tällöin myös haitta-aine ikään kuin loppuu emämateriaa-

lista aikaisemmin kuin sellainen haitta-aine jolla on alhainen κ-arvo. Haitta-ainetta sisäl-

tävän rakenteen paksuus pitkittää vapautumista; ohuesta materiaalikerroksesta vapautuu 

alkuaineita nopeammin (Verschoor et al 2008). Taulukossa 2 on luettelo yleisimpien 

haitta-aineiden κ-arvoista.  

 
Taulukko 2 Haitta-aineiden päästönopeusvakiot [κ] Verschoorin et al (2008) mukaan. 

Haitta-aine [κ] 

Antimoni  0,04 

Arseeni  0,01 

Barium  0,17 

Kadmium  0,32 

Kromi  0,25 

Koboltti  0,13 

Kupari  0,27 

Elohopea  0,14 

Lyijy  0,18 

Molybdeeni  0,38 

Nikkeli  0,26 

Seleeni  0,16 

Tina  0,10 

Vanadiini 0,04 

Sinkki  0,28 

Bromi  0,508 

Kloridi  0,65 

Fluoridi 0,26 

Sulfaatti  0,33 

 

Maaperän kyky pidättää haitta-aineita vaihtelee muun muassa liukenevan materiaalin 

kemiallisten ominaisuuksien, maaperän koostumuksen ja rakenteen sekä hydraulisten 

ominaisuuksien mukaan. Haitta-aineita pidättäviä yhdisteitä ovat raudan, mangaanin ja 

alumiinin oksidit, hydroksidit, saven mineraalit sekä orgaaninen aines. Suuri ominais-

pinta-ala parantaa pidätyskykyä. Toisaalta ylikuormittuminen ja olosuhteiden muutos 

(esim. pH:n muuttuminen, veden läsnäolo) voivat heikentää sitä. Savet, siltit ja humus-

pitoiset, orgaaniset maalajit ja maannokset pidättävät pienen raekokoon ja kompleksin-

muodostajien suuren määrän takia parhaiten haitta-aineita (Heikkinen 2000, Salla 

2010). Esimerkiksi savimaalajit pidättävät hyvin arseenia ja sinkkiä (Sorvari 2000). Sa-

vialueilla tulee kuitenkin huomioida pintavalunta, jota pitkin haitta-aineet voivat levitä 

vesistöihin. Karkearakenteiset, orgaanista ainesta sisältämättömät sora- ja hiekkamaat 
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ovat heikoimpia pidättämään haitta-aineita sillä niissä veden virtaus on suurinta ja reak-

tiot maaperän komponenttien kanssa vähäisiä (Heikkinen 2000).  

 

Maa-aineksiin helposti kiinnittyvät eli adsorboituvat metallit, kuten nikkeli, kupari, elo-

hopea ja sinkki eivät yleensä kulkeudu syvyyssuunnassa noin 0,2 metriä enempää ra-

kenteen ulkopuolelle (Sorvari 2000). Toisaalta arseeni, molybdeeni, seleeni ja vanadiini 

muodostavat anionisia suoloja, jotka voivat kulkeutua suotoveden mukana pidemmälle 

(Sorvari 2000). Nämä anionimuotoiset metallit pidättyvät parhaiten hapettavissa ja hap-

pamissa oloissa, kun taas kationimuotoiset metallit kuten kadmium, kromi, kupari, lyijy, 

nikkeli ja sinkki pidättyvät hapettavissa ja neutraaleissa tai emäksisissä ympäristöissä. 

Pelkistävissä oloissa suurin osa haitta-aineista on liikkumattomia ja rikin läsnä ollessa 

ne muodostavat sulfidisaostumia (Heikkinen 2000). Haitta-aineiden kulkeutumismallin-

nuksessa käytetään haitta-aineille erilaisia adsorptiokertoimia (Kd), mutta ne vaihtelevat 

erittäin paljon ympäristön olosuhteista, kuten pH:sta ja orgaanisen aineksen määrästä 

riippuen (Verschoor et al 2008).  

 

Pääsääntöisesti Suomen olosuhteissa haitta-aineiden reaktiot, hajoaminen ja haihtumi-

nen ovat hitaita. Pohjavesiesiintymät ovat pieniä, joten haitallisten aineiden vaikutukset 

jäävät rajoittuneiksi. Kun maa-ainespeite on paksua, sen pidätyskyky on hyvä. (Heikki-

nen 2000). Vesiolosuhteet voivat kuitenkin muuttua vuodenaikojen mukaan ja routaan-

tuminen vaikuttaa haitta-ainetta sisältävään rakenteeseen. Haitta-aineiden kulkeutumi-

sen mallintaminen voi olla haastavaa monimutkaisuutensa ja hydraulisten olosuhteiden 

vaihtelevuuden vuoksi. 

 

Stabilointisideaineiden liukoisuuskäyttäytyminen 

 

Stabiloinnissa käytettävien sivutuotteiden koostumus ja kriittisten haitta-aineiden määrä 

vaihtelee (Heikkinen 2000). Ympäristölle haitallisten metallien määrä sideaineessa on 

yleensä alle 1000 mg/kg (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1996). On tutkittu, että si-

deainerakenteesta tulevat ensimmäiset suotovedet voivat olla suhteellisesti hyvin kon-

sentroituneita, mutta pitoisuudet laskevat nopeasti (Koistinen 1990). Sivutuotteiden si-

sältämät haitta-aineet ovat pääsääntöisesti 90-prosenttisesti liuenneet rakenteesta en-

simmäisen sadan vuoden aikana hieman aineesta riippuen (Aalbers et al 1996). Seuraa-

van 200 vuoden aikana liukenee 5 prosenttia alkuperäisestä määrästä ja 500 vuoden 

jälkeen on laskettu esimerkiksi arseenia olevan enää 1,2 prosenttia jäljellä (Aalbers et al 

1996). Tässä tulee myös huomioida suotoveden ja sen virtauksen määrä sekä rakenteen 

vedenläpäisevyys, mitkä voivat esimerkiksi kiinteytetyssä ja peitetyssä rakenteessa olla 

hyvin pienet. Tällöin suotovesiä ei kerry, joten haitta-aineiden liikkuvuuskin voi olla 

olematon. 

 

Sementillä kiinteytetyn kappaleen liukoisuus muuttuu iän myötä, sillä sementin reagoin-

ti veden kanssa on hidasta (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1996). Kivihiilenpolton lento-

tuhka ja rikinpoiston lopputuote ovat itsessään niukkaliukoisia (Siitonen 1991) ja sisäl-

tävät raskasmetalleja, sulfaatteja ja klorideja (Heikkinen 2000). Lentotuhka voi sisältää 

myös orgaanisia haitta-aineita, kuten PAH- ja PCB-yhdisteitä. Lentotuhkasta ja rikin-

poistotuotteesta liukenevien aineiden määrä riippuu niiden rakenteesta, kemiallisista 

sidoksista ja kemiallisesta ympäristöstä. Alkuvaiheessa eniten liukenevat aineet ovat 

oksidit, karbonaatit, halidit, sulfaatit ja näihin sitoutuneet metallit. Myöhemmässä vai-

heessa kestävämmät faasit rikkoutuvat: rapautuminen ja pH:n etenevä happamoituminen 

lisäävät liukoisuutta, jolloin tiettyjen metallien määrä suotovesissä voi lisääntyä (Kois-

tinen 1990, Siitonen 1991). 
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Pitoisuus- ja liukoisuusraja-arvot 

 

Maaperän kynnysarvo sekä alempi ja ylempi ohjearvo ovat maaperän pilaantumisen 

arviointiin tarkoitettuja haitta-aineiden pitoisuuden vertailuarvoja (Reinikainen 2007, 

Pajukallio et al 2011). Nämä arvot ovat taulukossa 3. Mikäli stabiloitavan materiaalin 

haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät vastaavat maaperän kynnysarvot, tulee materiaalin 

liukoisuus tutkia erikseen (Mroueh et al 2000). On hyvä kuitenkin kiinnittää huomiota 

siihen, että Mara-asetuksessa (ajantasaistettu VnA 591/2006) esitetyt sallitut pitoisuudet 

ylittävät monissa kohdin ylemmän ohjearvon pitoisuudet. 
 

Taulukko 3 Maaperän kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot (Reinikainen 2007) 

Haitta-aine 

Kynnysarvo Alempi ohjearvo Ylempi ohjearvo 

[mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 

Antimoni 2 10 50 

Arseeni 5 50 100 

Elohopea 0,5 1 5 

Kadmium 1 10 20 

Koboltti 20 100 250 

Kromi 100 200 300 

Kupari 100 150 200 

Lyijy 60 200 750 

Nikkeli 50 100 150 

Sinkki 200 250 400 

Vanadiini 100 150 250 

 

Stabiloitujen materiaalien liukoisuuksia arvioitaessa voidaan käyttää arvioinnin apuna 

maaperän kaatopaikkakelpoisuuden määrittelyyn tarkoitettuja liukoisuusraja-arvoja, 

taulukko 4 (ajantasaistettu VnA kaatopaikoista 861/1997). Pysyvä jäte on muun muassa 

liukenematonta eikä aiheuta vaaraa ympäristölle. Vaarallinen jäte voi aiheuttaa haittoja 

ja vaaroja esimerkiksi pohjavesille ja ihmisen terveydelle. Tavanomainen jäte jää näiden 

luokkien väliin (Wahlström et al 2006). Kun verrataan Mara-asetuksen arvoja kaato-

paikkasijoitukseen liittyvien raja-arvojen kanssa, huomataan että pysyvän jätteen ja pei-

tetyn rakenteen liukoisuuksien raja-arvot ovat lähes samat; PCB, PAH ja vanadiini ovat 

Mara-asetuksessa mukana, mutta eivät kaatopaikkasijoitukseen liittyvissä raja-arvoissa. 

Vastaavasti sallittua liuenneiden kiintoaineiden kokonaispitoisuutta (TDS) ei ole määri-

tetty Mara-asetuksessa. Päällystetyn rakenteen raja-arvot jäävät kuitenkin selvästi ta-

vanomaisen jätteen raja-arvojen alapuolelle.  
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Taulukko 4 Kaatopaikkakelpoisuuden liukoisuusraja-arvot (ajantasaistettu VnA kaatopaikoista 861/1997, 

Wahlström et al 2006) 

  Pysyvä jäte Tavanomainen jäte Vaarallinen jäte 

 
[mg/kg ka] [mg/kg ka] [mg/kg ka] 

Haitta-aine (L/S = 10) (L/S = 10) (L/S = 10) 

Arseeni 0,5 2 25 

Barium 20 100 300 

Kadmium 0,04 1 5 

Kromi 0,5 10 70 

Kupari 2 50 100 

Elohopea 0,01 0,2 2 

Molybdeeni 0,5 10 30 

Nikkeli 0,4 10 40 

Lyijy 0,5 10 50 

Antimoni 0,06 0,7 5 

Seleeni 0,1 0,5 7 

Sinkki 4 50 200 

Kloridi 800 15 000 25 000 

Fluoridi 10 150 500 

Sulfaatti 1000 20 000 50 000 

DOC 500 800 1000 

TDS 4000 60 000 100 000 

 

Osalle lentotuhkien sisältämistä metalleista ja haitta-aineista on määritelty erikseen pi-

toisuus- ja liukoisuusraja-arvot Mara-asetuksessa (katso kappale 2.4, taulukko 1). Raja-

arvojen määrittelyn tukena voidaan käyttää myös esimerkiksi teosta ”Ympäristökriteerit 

mineraalisten teollisuusjätteiden käytölle maarakentamisessa” (Sorvari 2000), jossa on 

erikseen raja-arvoehdotukset kiinteytetyille teollisuuden sivutuotteille (taulukko 5). Ar-

vot perustuvat väljästi hollantilaisiin vastaaviin raja-arvoihin, maaperän yleiseen tausta-

kuormitukseen, pinta- ja pohjavesien laatuvaatimuksiin, kaatopaikkakelpoisuuden liu-

koisuusraja-arvoihin ja sallittuihin ympäristökuormituksiin liittyviin pitoisuusrajoihin. 

Esitetyt pitoisuusrajat voivat kuitenkin ylittyä, jolloin tulee tutkia erikseen metallien 

esiintymismuodot ja käyttäytyminen materiaalissa, sekä tehdä riskinarvio kappaleessa 

2.4 esitetyn mukaisesti. Liukoisuuden raja-arvoissa oletetaan päällystetyn rakenteen 

vedenläpäisevyyden olevan 30 mm/v (Mroueh et al 2000) ja Sorvarin (2000) raja-

arvoehdotuksissa materiaalikerros oletetaan korkeintaan 0,7 m paksuiseksi ja sijoitus-

paikan ei tule olla pohjavesialueella tai herkässä ympäristössä.  
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Taulukko 5 Kiinteytettyjen materiaalien liukoisuusraja-arvoehdotus Sorvarin (2000) mukaan.  

Haitta-aine 
Kiinteytetty materiaali 

[mg/m
2
] 

Antimoni  36 

Arseeni  58 

Barium  2800 

Elohopea  1,6 

Kadmium  2,1 

Koboltti  280 

Kromi  550 

Kupari  250 

Lyijy  210 

Molybdeeni  70 

Nikkeli  270 

Seleeni  14 

Sinkki  330 

Tina  280 

Vanadiini 700 

Syanidi (CN), vapaa 14 

Fluori  2800 

Sulfaatti  - 

Kloridi  - 

 

Kun arvioidaan eri aineiden haitallisuutta kiinteytetyissä materiaaleissa diffuusiokokei-

den avulla, voidaan käyttää edellä esitetyn Sorvarin (2000) ehdotuksen lisäksi Alanko-

maissa esitettyjä ohjeellisia raja-arvoja taulukossa 6 (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1996). 

Ohjearvot on määritelty kahdelle ryhmälle: kiinteytetty materiaali sijoitettuna pysyvästi 

kosteaan paikkaan ja sijoitettuna eristämättömänä ajoittain kosteisiin paikkoihin (Aal-

bers et al 1996). Rakenteen paksuus oletetaan tässä 0,3 m paksuiseksi.  
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Taulukko 6 Kiinteytettyjen materiaalien liukoisuusohjearvo hollantilaisen mallin mukaan (Aalbers et al 

1996). 

 
Kiinteytetty materiaali 

 
Pysyvästi kostea Ajoittain kostea 

Haitta-aine [mg/m
2
] [mg/m

2
] 

Arseeni  41 140 

Barium  600 2000 

Kadmium  1,1 3,8 

Koboltti  29 95 

Kromi  140 480 

Kupari  51 170 

Elohopea  0,4 1,4 

Molybdeeni  14 48 

Nikkeli  50 170 

Lyijy  120 400 

Antimoni  3,7 12 

Seleeni  1,4 4,8 

Tina  29 95 

Vanadiini  230 760 

Sinkki  200 670 

Bromi  29 95 

Kloridi  18000 54000 

Syanidi (CN), kompleksi 7,1 24 

Syanidi (CN), vapaa 1,4 4,8 

Fluori  1300 4400 

Sulfaatti 27000 80000 

 

4.3 Stabiloidun maan ja sideaineiden ympäristökelpoisuuden 
testaus 

Teollisuuden sivutuotteiden ja niillä stabiloitujen massojen ympäristökelpoisuuden 

osoittamisprosessi sisältää tarkasteltavan materiaalin, käyttötavan ja halutun tavoitteen 

kokonaisvaltaisen arvioinnin. Taustatiedoiksi kerätään informaatiota materiaalin omi-

naisuuksista, aiemmin tehdyistä vastaavantyyppisistä tutkimuksista sekä verrataan tu-

loksien sovellettavuutta tutkimuksen alla olevaan hankkeeseen. Tarkasteltavia asioita 

ovat materiaalin ominaisuudet ja parametrit kuten kokonaispitoisuudet, sekä liu-

kenemisreaktiot ja -määrät suunnitellussa ympäristössä. Liukoisuuskäyttäytyminen mal-

linnetaan pitkän aikavälin käyttäytymisen ennustamiseksi. Edustava näytteenotto, säily-

tys, esikäsittely ja tarkempien tutkimusmenetelmien valinta ovat osa prosessia. Stabi-

loidun rakenteen valmistuttua tarkkaillaan rakennetta laadunvarmistusmenetelmien 

avulla. (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1996, Mroueh et al 2000.) 

 

Tärkeimmät maarakentamisessa ja stabiloinnissa käytettävien sivutuotteiden soveltu-

vuuden ja ympäristökelpoisuuden osoittavia parametreja ovat kokonaispitoisuus ja liu-

koisuus lyhyellä ja pitkällä aikavälillä (Mroueh et al 2000). Kokonaispitoisuuksien mää-

rittely riittää siinä tapauksessa, jos haitallisten aineiden määrä jää pieneksi, muuten to-

teutetaan lisäksi liukoisuustutkimukset. Sivutuotteen ja stabiloidun tuotteen kemiallisen 

ja mineralogisen koostumuksen sekä raekoon avulla voidaan arvioida haitta-aineiden 
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kemiallista sitoutumista ja käyttäytymistä (Pajukallio et al 2011). Vedenläpäisevyyskoe 

antaa liukoisuuskokeiden yhteyteen hyvää lisätietoa veden käyttäytymisestä rakenteessa 

Ympäristötekijöiden vaikutukset rakenteeseen voidaan arvioida erityisesti eri aineiden 

esiintymismuotojen perusteella (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1997). 

 

Koemenetelmät 

 

Sideaineiden ja stabiloidun massan ympäristökelpoisuustutkimukset jaetaan yleisesti 

karakterisointi- eli perusmäärittely- ja laadunvalvontatutkimuksiin sekä tarkastustestei-

hin (Mroueh et al 2000, Sorvari 2000). Karakterisoinnissa tutkitaan aineen aiheuttama 

ympäristökuormitus lyhyen ja pitkän ajan kuluessa. Tutkittavia materiaalin perusomi-

naisuuksia ovat raekoko, vesipitoisuus ja orgaanisen aineksen osuus sekä eri haitta-

aineiden pitoisuudet ja maksimiliukoisuudet. Lisäksi voidaan tutkia liukoisuusominai-

suuksien muuttuminen esimerkiksi erisuuruisilla vakioiduilla L/S-suhteilla, pH-

happamuusasteilla ja redox-arvoilla (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1996, Mroueh et al 

2000). Laadunvalvontatutkimuksissa varmistetaan nopeilla menetelmillä, että sideaine 

tai stabiloitu massa täyttää vaatimukset ja käyttäytyy in situ -olosuhteissa niin kuin on 

oletettu. Tarkastustestejä käytetään lähinnä aiempien mittausten luotettavuuden arvioi-

miseksi (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1996) ja kaatopaikkasijoituksen yhteydessä: näissä 

teisteissä ei välttämättä tutkita liukoisuusominaisuuksia (Mäkelä et al 1995). 

 

Sivutuotteita testattaessa tulisi käyttää ensisijaisesti standardoituja kokeita (Pajukallio et 

al 2011). Toissijaisesti voidaan käyttää niitä vastaavia, standardoimattomia kokeita tai 

joissain tapauksissa voi riittää materiaalin pitkäaikaiskäyttäytymisen ja ympäristöteki-

jöiden vaikutuksen aiemmat tutkimukset ja koekohdekokemukset, mikäli materiaalin 

koostumus ja sijoituspaikkaolosuhteet on hyvin ennalta tutkitut (Wahlström ja Laine-

Ylijoki 1997, Sorvari 2000). Kokeiden tulisi olla toistettavissa ja vertailtavissa aiemmin 

tehtyihin kokeisiin. Kokeiden käyttäjän tulisi tunnistaa materiaalin ominaisuudet ja liu-

kenevuuteen vaikuttavat tekijät vallitsevissa olosuhteissa valitessaan oikeaa menetelmää 

(v. d. Sloot 1996). Menetelmän valintaan vaikuttaa myös se, että mitä tarkoitusta varten 

liukoisuutta halutaan testata (Kmet 2003). Eri maissa käytetään erilaisia koemenetelmiä, 

samaten sallitut liukoisuusraja-arvot vaihtelevat (Sorvari 2000). Liukoisuuskokeita ja 

niiden tulkintaa on erityisesti kehitetty Alankomaissa ja Suomessa yleisimmin käytetyt 

kokeet pohjautuvatkin niihin (Mäkelä et al 1995). 

 

Liukoisuuskoemenetelmän valinta riippuu yleensä materiaalin ominaisuuksista. Eri 

koemenetelmissä käytetään erilaisia liukoisuuteen vaikuttavia parametreja kuten näyt-

teen käsittelymenetelmät (esimerkiksi suodatus, murskaus), uuttoveden laatu ja pH, ve-

den kontaktitapa ja -aika. Muita tulokseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa läm-

pötila ja suotoveden analysointimenetelmä (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1996). Liukoi-

suuskokeet voivat olla joko staattisia jolloin vettä ei vaihdeta koeprosessin aikana tai 

dynaamisia joissa vesi vaihtuu (Kmet 2003). Dynaamiset kokeet jaetaan edelleen sarja-

eräkokeisiin, ohivirtaus- tai läpivirtaustesteihin.  

 

On tärkeää muistaa, että laboratoriossa tehdyt koejärjestelyt eivät vastaa todellisen, pit-

käikäisen rakenteen käyttäytymistä luonnossa. Yksittäinen koe ei pysty simuloimaan 

kaikkia mahdollisia liukoisuuteen vaikuttavia olosuhteita yhtä aikaa (v. d. Sloot 1996). 

Koemenetelmien huolellinen valinta ja useista eri menetelmistä saatujen rinnakkaisten 

tulosten keskiarvo vastaa luultavasti paremmin todellisuutta, kuin pelkästään yhdellä, 

tiettyä liukenemismekanismia edustavalla menetelmällä saatu tulos.  
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Pääsääntöisesti granuloiduille, vettä läpäiseville materiaaleille tehtävä liukoisuuskoe on 

läpivirtaustesti, jossa mitataan massan läpi virtaavaan veteen huuhtoutuvien aineiden 

määrää. Kiinteytetyissä tuotteissa aineet liukenevat diffuusion kautta, jolloin käytetään 

pintaliukenemis- eli diffuusiokoetta. Toisaalta kosteusolosuhteet vaikuttavat liu-

kenemismekanismiin. Mikäli rakenteessa tulee olemaan käytön aikana kuivia ja märkiä 

jaksoja, liuenneet aineet saattavat kulkeutua kapillaarisesti ja ne voivat saostua raken-

teen pinnalle. Jos taas kosteustaso on vakio, diffuusio on määräävä liukenemismeka-

nismi (Pajukallio et al 2011). Diffuusiokokeeseen vaaditaan kuitenkin yli 1 MPa puris-

tusmurtolujuus, alle 10
-9

 m/s vedenläpäisevyys ja partikkeleita saa irrota enintään 30 

mg/m
2
. Jos kappaleen puristuslujuus alittaa 0,5 MPa, se ei todennäköisesti kestä testaus-

ta hajoamatta. Mikäli nämä kriteerit eivät täyty, tulee käyttää läpivirtaustestiä (Mäkelä 

et al 1998). Muita Suomessa käytettyjä liukoisuuskoemenetelmiä ovat ravistelu- ja ly-

simetrikokeet sekä harvinaisemmat pisara-, in situ- ja adsorptiokokeet (Koistinen 1990). 

Muut menetelmät täydentävät diffuusio- ja läpivirtaustestejä silloin, kun halutaan esi-

merkiksi huomioida materiaalin ympäristöolosuhteet tai tutkia pitkän ajan liukoisuutta. 

 

Ravistelutesti 

 

Ravistelutesti on nopea, suuntaa antava koemenetelmä joka antaa tietoa materiaalin pit-

käaikaisliukoisuudesta. Ravistelutestin voi suorittaa yksivaiheisena (esim. standardi 

SFS-EN 12457-4) tai kaksi-/useampivaiheisena (standardi SFS-EN 12457-3). L/S-suhde 

voi vaihdella standardeittain 2 ja 200 välillä (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1996). Esi-

merkiksi kaksivaiheisen ravistelutestin ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan seos L/S 

= 2 l/kg, toisessa vaiheessa L/S = 10 l/kg. Materiaali sekoitetaan pH 5-7,5 veteen sulje-

tussa astiassa. Ensimmäisen ravistelujakson kesto on 6 tuntia, toisen 18 h. Suotovedet 

otetaan talteen ja niistä analysoidaan haitta-aineet, pH, sähkönjohtavuus ja mahdollisesti 

redox-potentiaali. Tulokset ovat muodossa [mg/kg]. Ravistelutestin on kritisoitu anta-

van liian isoja liukoisuustuloksia, eikä itse ravistelu ja siitä seuraava huuhtoutuminen 

vastaa todellisuudessa tapahtuvaa liukenemista. Ravistelutestejä on käytetty paljon liu-

koisuustutkimuksissa, mutta on havaittu, että läpivirtaus- ja diffuusiokokeet simuloivat 

paremmin sijoituspaikkaolosuhteita ja liukenemista ajan funktiona (Mäkelä et al 1995). 

Toisaalta ravistelutesti nopeutensa ja suuntaa-antavuutensa takia voi täydentää dif-

fuusiokokeiden tuloksia esimerkiksi laadunvalvontamenetelmänä. 

 

Läpivirtaustesti ylöspäin 

 

Läpivirtaustesti ylöspäin (standardi CEN/TS 14405) eli kolonnikoe on tarkoitettu granu-

laattisille materiaaleille tai materiaaleille, jotka eivät ole riittävän stabiileja diffuusioko-

keisiin. Testi simuloi pohjaveden yläpuolisia, kyllästyneitä olosuhteita ja se ei sovellu 

hyvin tiiviille materiaaleille, orgaanisille aineille tai pelkistäviin olosuhteisiin (Wahl-

ström ja Laine-Ylijoki 1996).  

 

Testi suoritetaan seuraavasti: vettä pumpataan hitaasti alakautta kolonniin, jossa on tut-

kittavaa materiaalia tietyssä tiiviysasteessa. Kolonnissa on suodattimet ylä- ja alapäässä, 

se on noin 300 mm pitkä ja sisähalkaisijaltaan 50–100 mm. Veden nopeus on kolonnin 

koosta riippuen 10–60 ml/h niin, että vesi nousee kolonnissa 150 ± 20 mm päivässä. 

Suotovesi tulee sellin yläkautta pois ja otetaan talteen analysoitavaksi. Suotovesiä kerä-

tään yhteensä 7 eri L/S -fraktiota, joista ensimmäisen arvo on 0,1 ja viimeisen 10. Tä-

män saavuttamiseen menee noin 30 päivää.  
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Läpivirtaustestin yhteydessä L/S -suhteella tarkoitetaan lisätyn veden määrän [L] suh-

detta käytettyyn kiinteän aineksen määrään [S]. Läpivirtaustestin tuloksena saadaan 

tietoa liukenevien aineiden määrästä L/S-suhteen muuttuessa. Tulokset esitetään 

[mg/kg] -muodossa. Kenttäkokeissa on kuitenkin havaittu läpivirtaustestien yliarvioivan 

liukoisuutta (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1996). Läpivirtaustestistä on olemassa myös 

lyhyt testiversio, joka soveltuu vain karkeaan liukoisuuden arviointiin (Mäkelä et al 

1995). 

 

Diffuusiokoe 

  

Diffuusiokokeessa tutkitaan haitta-aineiden diffusiivista liukenemista kiinteytetyissä 

materiaaleissa laboratorio-olosuhteissa. Tietyssä ajassa liukenevien haitta-aineiden mää-

rä on suhteessa tutkitun koekappaleen pinta-alaan. Käytössä on erilaisia standardeja, 

jotka poikkeavat toisistaan: NEN 7345/2004:ssa materiaali murskataan 4 mm fraktioon, 

kun taas NEN 7375/2004:ssa ei (Lindroos 2012). Molemmissa käytetään happamuudel-

taan neutraalia eli pH = 7 vesiliuosta. Näistä muokattu diffuusiokoeversio on NVN 

7347/1999, jossa vesiliuoksen pH on 4 ja materiaali murskataan 4 mm fraktioon (Lind-

roos 2012). Tällä hetkellä käyttökelpoisimpana koeversiona pidetään NEN 7375/2004:a, 

jossa on neutraali vesiliuos ja materiaalia ei murskata. 

 

Diffuusiokokeessa käytetty materiaalikoekappale on prisman tai lieriön muotoinen, 

säännöllinen ja halkaisijaltaan sekä korkeudeltaan vähintään 4 senttimetriä. Kappaleen 

tulee olla tasalaatuinen ja murtumaton. Stabiloidun kappaleen kovettumisaika on noin 

kuukausi riippuen tavoitteista. Kappaleen sivut on teipattu ja yläpinta on peitetty lasi-

kuulilla huuhtoutumisen estämiseksi. Kappaletta pidetään vedessä yhteensä 64 vuoro-

kautta. Vesi vaihdetaan 6 tunnin, 1, 2,25, 4, 9, 16 ja 36 päivän välein. Kokeen kesto on 

kokonaisuudessaan noin 3–4 kuukautta (Lindroos 2012).   

 

Standardien lisäksi on olemassa muita modifioituja ja lyhennettyjä koeversioita, joiden 

tarkoitus on säästää aikaa ja kustannuksia. Vedenvaihtoja voi tapahtua harvemmin; esi-

merkiksi 4, 16 ja 64 päivän välein, jolloin puhutaan modifioidusta diffuusiokokeesta. 

Toisessa, lyhennetystä koeversiossa kappaletta pidetään vedessä 16 päivää, jolloin aja-

tellaan haitta-aineita liuenneen 50 prosenttia verrattuna 64 päivän kokeeseen (Mäkelä et 

al 1995). Pikaversiota voidaan käyttää laadunvalvontatutkimusmenetelmänä (Wahl-

ström ja Laine-Ylijoki 1996). 

 

Suotautuneesta vedestä lasketaan liuenneiden haitta-aineiden määrä kumulatiivisesti 

pinta-alayksikköä kohden [mg/m
2
]. Tulokset esitetään graafisesti ajan funktiona loga-

ritmisessa skaalassa. Suorien kulmakertoimien perusteella voidaan päätellä liukoisuu-

den voimakkuuden aste: alle 0,35 kulmakerroin kertoo näytteiden liukoisuuden olevan 

hyvin pieni, yli 0,6 taas kertoo voimakkaasta liukenemisesta, joka voi johtua näytteen 

murenemisesta tai huuhtoutumisesta. Tulosten perusteella voidaan laskea kaavojen 

avulla diffuusio- (De) ja retardaatiokertoimet (T, R). Näiden avulla voidaan päätellä, 

millainen on eri aineiden liikkuvuus massassa tai että onko se estynyt fysikaalisesti (tii-

viys) tai kemiallisesti (kemiallinen sitoutuminen) (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1996, 

Mäkelä et al 1995.)  

 

Lysimetrikoe 

 

Lysimetrikokeessa maassa on tutkittavalla materiaalilla täytetty tiivisreunainen allas, 

jonka pohjalla on vesien keruuputki. Allasrakenne on altistunut sadevedelle (Wahlström 
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ja Laine-Ylijoki 1996). Suoto-, huokos- ja ylitevedet otetaan talteen ja analysoidaan 

(Koistinen 1990). Tulokset ovat muodossa [mg/l]. Lysimetrikokeella pyritään usein 

mahdollisimman luonnollisen, monimuotoisen liukenemisen simuloimiseen ja koe voi-

kin kestää useita vuosia. In situ -lysimetrikokeessa veden määrää eli L/S-suhdetta ei 

pystytä välttämättä kontrolloimaan samalla tavalla kuin laboratoriossa, mikä pitää ottaa 

huomioon tuloksia tulkittaessa ja verrattaessa muihin liukoisuuskokeisiin.  

 

Muut kokeet 

 

Pisarakokeen yhteydessä tietyn tilavuuspainoista koekappaletta ”pisaroidaan” sadeve-

dellä ja suotovesi analysoidaan. In situ -koe on työläs, mutta simuloi parhaiten oikeita 

sijoitusolosuhteita. Eri parametrien mittaus ja suotovesien talteenotto on haastavaa ja 

hidasta. Adsorptiokokeessa adsorboituja ioneja lisätään koerakenteeseen, josta on mitat-

tu liukoisuus ennen ja jälkeen lisäyksen. Kokeen tarkoitus on antaa lisätietoja massan 

adsorptio-desorptioreaktioista, se ei ole itsessään varsinainen liukoisuuskoe (Koistinen 

1990.) 

 

Edellä mainitut koemenetelmät ovat Suomessa laajasti käytettyjä. Liukoisuuskokeita on 

kuitenkin olemassa lukuisia sekä standardoituna että sovellettuina versioina. Esimerkik-

si Yhdysvalloissa käytetään 16 eri koemenetelmää ja Kmet (2003) on vertaillut niitä 

laajasti keskenään. Kokeiden tarkoitus ja käytännön toteutukset vaihtelevat hieman me-

netelmien kesken. Sellaista yksittäistä koetta ei kuitenkaan ole olemassa, joka sopisi 

kaikkiin materiaaleihin, olosuhteisiin ja liukenemismekanismeihin yhtä aikaa (Kmet 

2003). 

 

Liukoisuuskokeiden tulosten tarkastelu ja luotettavuus 

 

Haitta-aineiden liikkuminen voi jatkua koko rakenteen elinkaaren ajan ja vielä sen jäl-

keenkin. Ongelmana on lyhytaikaisen testausajan pituus suhteessa todellisen rakenteen 

kestoon, joka voi olla useita kymmeniä tai satoja vuosia. Rakenteen pitkäaikaisen liuke-

nemisen arviointi perustuu lyhytaikaisempien kokeiden tulosten tietokoneavusteiseen 

geokemialliseen mallintamiseen ottaen samalla ympäristön tekijät huomioon. Muuta-

man kuukauden pituisen laboratoriokokeen tuloksia ekstrapoloidaan laskennallisesti 

pidemmälle aikajaksolle, jotta voidaan arvioida rakenteen todellisia pitkäaikaisvaiku-

tuksia (Sorvari 2000). Vähäinen tieto liukoisuuden muuttumisesta pitkän ajan funktiona, 

esimerkiksi pH-arvojen muutos rakenteen ikääntyessä tai rapautumisen vaikutukset, 

hankaloittavat kuitenkin mallintamista (Koistinen 1990). Laskukaavat eivät välttämättä 

myöskään huomioi enimmän liukenemisen painottumista rakenteen elinkaaren alkuvai-

heeseen, jolloin esimerkiksi lysimetrikokeissa saadaan alkuvaiheessa suurempia suoto-

vesipitoisuuksia laskennallisiin määriin nähden (Mäkelä et al 1999). Muita tapoja saada 

pitkäaikaiskäyttäytymisestä tietoa on tehdä kokonaispitoisuusmäärityksiä, spesiaatiotut-

kimuksia tai ravistelutestisarjoja (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1996), mutta jälkimmäi-

sen yhteydessä tulee huomioida ravistelutestien tulosten mahdollinen epäluotettavuus.  

 

Toinen ongelma on ympäristöolosuhteiden puutteellinen simulaatio laboratorio-oloissa. 

Ympäristöolosuhteiden testaamiselle ei ole olemassa varsinaisia suoraan stabiloiduille 

materiaaleille soveltuvia menetelmiä (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1997). Ympäristön 

pH- ja redox-olosuhteiden, muuttuvan ilmaston, biologisen toiminnan, rakenteen me-

kaanisten ja geoteknisten seikkojen vaikutus on kuitenkin tärkeää ymmärtää liukoisuus-

tutkimuksissa. Useissa tutkimuksissa eroavaisuuksien laboratorio- ja kenttäkokeiden 

välillä on havaittu johtuneen erilaisista pH- ja redox-ympäristöistä (Wahlström ja Laine-
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Ylijoki 1997). Ongelmana voi olla myös hyvin pienet haitta-aineiden pitoisuudet, jol-

loin edustavan näytteenoton ja analyysin toistettavuuden merkitykset korostuvat.  

 

Pitoisuusraja-arvoja määritettäessä on laskettu laboratoriokokeiden tulosten yliarvioivan 

haitta-aineiden liukenemista verrattuna todelliseen in situ -liukenemiseen (Sorvari 

2000). Toisaalta tutkimuksia, jotka vertailevat laboratorion ja kenttätutkimusten tulok-

sia, ei ole kovin paljoa (Kmet 2003). Kmetin (2003) mukaan osa näistä vertailututki-

muksista osoittaa liukoisuuskokeiden voivan yliarvioinnin lisäksi myös aliarvioida to-

dellista liukoisuutta tai antaa epäselvän tuloksen. Tämä johtuu muun muassa edellä 

mainituista ajan ja paikan simuloinnin ongelmista. 

 

Läpivirtaus- ja diffuusiokokeissa ilman hiilidioksidi voi alentaa kokeissa käytettävän 

veden pH:ta, jolloin se ei vastaa haluttuja olosuhteita. Veden laatuun vaikuttaa myös sen 

sisältämän liuenneen orgaanisen hiilen määrä (DOC), ionivahvuus ja kompleksinmuo-

dostajien määrä (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1997). Esimerkiksi eristetyillä altailla to-

teutettujen lysimetrikokeiden yhteydessä rakenteeseen menee sadevettä, mutta ei pinta-

valuntaa tai pohjavettä. Veden kulkeutumisnopeus on luonnossa vaihtelevaa ja siihen 

vaikuttaa pinnan rakenteet, kaltevuus ja maalajin vedenläpäisevyys (mm. Heikkinen 

2000).  

 

Näytteen raekokojakauma ja jauhatusaste vaikuttavat ominaispinta-alaan, jolla on suuri 

merkitys liukenemisen suhteen (Koistinen 1990). Kun partikkelikoko pienenee, ainei-

den diffusoitumismatka ja tasapainotilan saavuttamiseen menevä aika lyhenevät. Labo-

ratorio-oloissa voidaan tutkia eri raekokojen vaikutusta liukoisuuteen (Wahlström ja 

Laine-Ylijoki 1997). Stabiloiduilla materiaaleilla tapahtuu rapautumista ja raekoon pie-

nenemistä, mutta harvemmin yhtä systemaattisesti kuin laboratoriossa, missä koekappa-

le murskataan säännöllisen kokoiseksi jauheeksi. 

 

Ravistelu- ja läpivirtaustestien tulokset voidaan esittää joko liuenneen aineen pitoisuu-

tena uuttoliuosta kohden [mg/l] tai liuenneen aineen pitoisuutena käytettyä näytemäärää 

kohti [mg/kg]. Vertailtavuuden vuoksi [mg/l]-esitystapaa pidetään suositeltavampana 

(Wahlström ja Laine-Ylijoki 1996). Diffuusiokokeiden tulos on esitetty muodossa 

[mg/m
2
]. Näiden eri liukoisuuskokeiden tulokset eivät ole siis suoraan vertailtavissa 

keskenään. 
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5 Liukoisuustestaus  

5.1 Käytännön kokeiden kuvaus 

Tässä diplomityössä tehtiin suurimittakaavainen sementillä, kalkilla ja teollisuuden si-

vutuotteilla stabiloitujen ylijäämämaiden liukoisuuskoesarja. Erityisesti tarvittiin tietoa 

stabiloidun massan käyttäytymisestä tilanteessa, jossa rakenne altistuu veden läsnäololle 

ja virtaukselle. Samalla haluttiin vertailla liukoisuuteen liittyviä eri laboratoriokokeita 

keskenään ja kehittää in situ -olosuhteita vastaava koemenetelmä, joka toimii lysimetri-

periaatteella. Tulokset palvelevat Helsingin kaupungin meluvallihankkeita sekä lisäävät 

yleisesti tietoutta teollisuuden sivutuotteilla stabiloitujen ylijäämäsavien liukoisuudesta 

ja sen testaamisesta. 

 

Koejärjestelyt suoritettiin syksyn, talven ja kevään 2012–2013 aikana Kyläsaaren väli-

varastokentällä (katso kappale 2.5, Hyötykäyttötutkimuksia ja -kohteita Suomessa, kuva 

1, piste 7). Työn aloitus ajoitettiin niin, että koesarjaan tarvittavia kivihiilenpolton sivu-

tuotteita oli saatavilla Hanasaaren voimalasta. Osa kokeista ja analyyseista teetettiin 

alihankintana yksityisissä yrityksissä. Staran katu- ja maalaboratorio teki savien perus-

määrittelyjä ja lysimetrikokeen eri osavaiheet suoritettiin itse lukuun ottamatta vesiana-

lyyseja.  

 

5.2 Materiaalit 

Koesarjassa tutkittiin ja vertailtiin eri sideaineyhdistelmiä ja runkomateriaaleja. Eri si-

deaineilla stabiloitujen ylijäämäsavien lisäksi verrokkimateriaaleina käytettiin pelkkää 

runkosavea ja Jätkäsaaren allasstabiloitua sedimenttiä. Käytettyjen materiaalien ja re-

septien valinnan pohjana käytettiin Helsingin kaupungilla tehtyjen aiempien stabilointi-

kokeiden tuloksia (Halkola 2012), varsinaisia reseptointitestejä ei tehty.  

 

Runkosavesta tehtiin tilavuuspainomittauksia ennen stabilointia. Kaikista käytetyistä 

materiaaleista otettiin lisäksi talteen noin 5–10 litran näyte kannelliseen ämpäriin stabi-

lointipäivänä 30.10. ja toimitettiin välittömästi laboratorioon perusmäärityksiä ja stabi-

lointikoekappaleiden valmistusta varten.  

 

Savi 

 

Stabiloinnin runkoaineena käytetty savi tuotiin Helsingin Kruunuvuorenrannan Huttu-

vadista. Kohteessa oli meneillään aluerakentamishankkeen esirakentamisvaihe, ja yli-

määräistä, puhdasta savea oli runsaasti tarjolla. Savi oli silmämääräisesti hyvin löysää ja 

vetistä, mutta melko tasalaatuista. Joukossa oli hieman kiviä. Savi sijaitsi välivarastoal-

taassa Kruunuvuorenrannassa, jossa se oli seissyt korkeintaan noin viikon ennen varsi-

naista stabilointia. Saven sisältämien haitta-aineiden kokonaispitoisuudet on esitetty 

kappaleessa 6: Tulokset. Seosresepti nro 1 oli puhdasta savea referenssimateriaalina. 

 

Savea toimitettiin kahdeksan noin 8 m
3
 kuormallista erillisiin kasoihin Kyläsaaren väli-

varastokentälle. Kuormat ajettiin vaa’an kautta ja ne painoivat 13 600…16 600 kg (tau-

lukko 9). Yksi savikuorma jäi ylimääräiseksi. Seoksen 2 eli Jätkäsaaren stabiloidun se-

dimentin massamäärä on hyvin karkea arvio, sillä kyseistä kuormaa ei punnittu. 
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Sideaineet 

 

Stabiloinnin sideaineina käytettiin poltettua kalkkia, plussementtiä, kivihiilenpolton 

lentotuhkaa ja puolikuivamenetelmän rikinpoistotuotetta. 

 

Poltettu kalkki (CaO) oli Nordkalkin QL 90 GT -tuotetta pulverina ja se toimitettiin 

alihankkijan kautta tuhannen kilon suursäkissä. Plussementti CEM II/B-M (S-LL) 4,25 

N oli Finnsementin tuote ja sitä oli kaksi tuhannen kilon suursäkkiä. Plussementti oli 

portlandsementtiä, joka sisälsi noin 30 prosenttia kalkkikiveä ja raudan valmistuksen 

masuunikuonaa (Finnsementti 2013). Suursäkkejä säilytettiin Kyläsaaren kentällä 

kuormalavojen päällä kuormapeitteillä peitettynä noin viikon ajan ennen stabiloinnin 

alkua. 

 

Kivihiilenpolton sivutuotteet tulivat Helsingin Energian Hanasaaren voimalasta ensim-

mäisen stabilointipäivän aamuna. Lentotuhkaa ja puolikuivamenetelmän rikinpoisto-

tuotetta kumpaakin toimitettiin noin 10 m
3
 erillisissä säiliöissä kaksivaunuisen säiliöau-

ton kyydissä. Kivihiilen poltto oli alkanut noin kaksi viikkoa ennen savien stabilointia, 

joten lentotuhkan ja rikinpoistotuotteen laatu oli jo vakiintunut tasalaatuiseksi. 

 

Helsingin energian teettämien lentotuhkan ja rikinpoistotuotteen pitoisuus- ja liukoi-

suusanalyysien tulokset ovat taulukossa 7. Lentotuhkalle tehtiin tutkimukset vuonna 

2011 ja rikinpoistotuotteelle 2006. Tutkittu lentotuhka oli pelkästään Hanasaaren voi-

malan materiaalia, rikinpoistotuotteen kohdalla tutkittiin Hanasaaren ja Salmisaaren 

voimaloiden materiaaleista sekoitettua kokoomanäytettä. Rikinpoistotuotteen osalta 

kiinnitettiin huomiota erityisesti kloridin suureen liukoisuuteen suhteessa pitoisuuteen. 

 
Taulukko 7 Helsingin energian kivihiilenpolton lentotuhkan ja rikinpoistotuotteen pitoisuudet ja liukoi-

suudet. 

Lentotuhka Pitoisuus Liukoisuus 
 

Rikinpoistotuote Pitoisuus Liukoisuus 

Haitta-aine [mg/kg] (L/S=10), [mg/kg] 
 

Haitta-aine [mg/kg] (L/S=10), [mg/kg]  

DOC 
 

<11 
 

TDS 
 

100 000 

Fluoridi 
 

9,9 
 

DOC, C 
 

59 

Kloridi  
 

15 
 

Fluoridi  5100 44 

Sulfaatti  
 

1300 
 

Kloridi  47 000 39 000 

Arseeni  44 
  

Sulfaatti  450 000 12 000 

Barium  1300 
  

Alumiini  7500 0,27 

Kadmium  0,35 
  

Arseeni  <15 0,012 

Kromi  52 0,24 
 

Barium  130 8,1 

Kupari  33 
  

Kadmium  <1,0 0,025 

Molybdeeni  11 2,6 
 

Kromi  6,6 <0,08 

Lyijy  19 <0,02 
 

Kupari  6,8 <0,06 

Seleeni  
 

0,14 
 

Elohopea 0,7 <0,002 

Vanadiini 85 0,057 
 

Molybdeeni 4,1 0,56 

Sinkki  95   
 

Nikkeli  8,7 <0,06 

    
Lyijy  <10 0,25 

    
Antimoni  <10 <0,01 

    
Seleeni  <15 0,013 

    
Vanadiini 18 <0,12 

    
Sinkki  40 0,069 
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Jätkäsaaren stabiloitu sedimentti 

 

Helsingin aluerakentamiskohteessa Jätkäsaaressa oli syksyllä 2012 meneillään sedi-

menttien stabilointihanke (katso kappale 2.3 Hyötykäyttötutkimuksia ja -kohteita Suo-

messa – ABSOILS). Sedimentti oli peräisin Jätkäsaaren edustalta. Sedimenttirunkoai-

neen kokonaispitoisuudet ovat taulukossa 8. Stabilointi suoritettiin penkereistä rakenne-

tussa altaassa sekoituspuomin avulla. Noin 2 kuukauden ajan kovettuneesta stabiloidus-

ta massasta tuotiin Kyläsaareen 10 m
3
 suuruinen kuorma 30.10.2012. Tässä sedimentis-

sä käytettiin sideaineena plussementtiä CEM II/B-M (S-LL) 4,25 N noin 60–70 kg/m
3
.  

 
Taulukko 8 Jätkäsaaren stabiloimattoman sedimentin kokonaispitoisuudet, 7 näytteen keskiarvo 

Jätkäsaaren sedimentti  
Määritys Yksikkö Keskiarvo 

Kuiva-aine (kokoomanäyte) % 53,4 

Hehkutushäviö (kokoomanäyte) p-%/KA 4,6 

Savipitoisuus p-%/KA 29,5 

Arseeni mg/kg <5 

Elohopea mg/kg 0,225 

Kadmium mg/kg <0,4 

Kromi mg/kg 52 

Kupari mg/kg 39 

Lyijy mg/kg 16 

Nikkeli mg/kg 27 

Sinkki mg/kg 84 

 

Reseptit 

 

Kussakin tutkitussa seoksessa käytettiin eri materiaaliyhdistelmiä. Reseptit olivat seu-

raavat: 

 

Seos 1: Referenssisavi, ei sideaineita 

Seos 2: Jätkäsaaren sedimentti (sis. sementtiä 60–70 kg/m
3
) 

Seos 3: Savi + sementti 40 kg/m
3 

Seos 4: Savi + sementti 20 kg/m
3
 + kalkki 20 kg/m

3
 

Seos 5: Savi + sementti 30 kg/m
3
 + lentotuhka 150 kg/m

3
 

Seos 6: Savi + sementti 20 kg/m
3
 + lentotuhka 500 kg/m

3
 

Seos 7: Savi + kalkki 30 kg/m
3
 + rikinpoiston lopputuote 150 kg/m

3
 

Seos 8: Savi + kalkki 10 kg/m
3
 + rikinpoiston lopputuote 500 kg/m

3
 

 

Jokaiselle seokselle laskettiin lysimetrikokeen yhteydessä reseptin mukainen sideaineen 

määrä kilogrammoina suhteessa saven tilavuuteen oikean seossuhteen saamiseksi. Tau-

lukossa 9 on kunkin seoksen runkoaineen ja sideaineiden kilomäärät ja näiden yhdis-

telmän painot. Seoksen 2 määrä on arvio. Keskimääräinen altaan massan paino oli 14 

460 kg. 

 
Taulukko 9 Kunkin lysimetrialtaan sisältämän seoksen massamäärät 

Massamäärät [kg] Seos 1 Seos 2 Seos 3 Seos 4 Seos 5 Seos 6 Seos 7 Seos 8 

Runkosavi 15020 13600 14040 14180 16560 14920 13940 15020 

Sideaineet 
  

316 318 1676 4363 1411 4307 

Massa Σ 15020 13600 14356 14498 18236 19283 15351 19327 
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5.3 Menetelmät 

 

5.3.1 Käytetyt menetelmät 

 

Kaikki koesarjassa käytetyt menetelmät ovat lyhyesti esitettynä taulukossa 10. Tauluk-

koon on lisätty kunkin menetelmän kohdalle tuloksen suure. 

 
Taulukko 10 Käytetyt liukoisuuskoemenetelmät 

Menetelmät Yksikkö Seos 1 Seos 2 Seos 3 Seos 4 Seos 5 Seos 6 Seos 7 Seos 8 

Rakeisuusmääritys  x x x x x x x x 

Pitoisuusmittaukset mg/kg x x x x x x x x 

Ravistelutesti mg/kg x x x x x x x x 

Läpivirtaustesti mg/kg 
  

x x x x x x 

Mod. diffuusiokoe mg/m2 
 

x x x x x x 
 Lysimetrikoe mg/l x x x x x x x x 

Vedenläpäisevyyskoe k x x x x x x x x 

 

5.3.2 Laboratoriokokeet 

Tämän tutkimuksen yhteydessä tehtiin vertailevat laboratoriokokeet lysimetrikokeen 

rinnalle. Käytetyt menetelmät olivat ravistelutesti (SFS-EN 12457), NEN 7375:2004 -

standardin modifioituna versiona suoritettu diffuusiokoe, läpivirtaustesti ylöspäin 

(CEN/TS 14405) ja vedenläpäisevyyskoe. Laboratoriokoemenetelmiä on kuvailtu yksi-

tyiskohtaisemmin kappaleessa 5.4 Stabiloidun maan ja sideaineinen ympäristökelpoi-

suuden testaus. 

 

Laboratoriokokeissa käytetyt koekappaleet tehtiin samoista materiaaleista ja resepteistä 

kuin lysimetrikokeen stabiloidut massat. Koekappaleet tiivistettiin mahdollisimman 

samaan tiiviystasoon kuin vastaava stabiloitu seos koealtaassa. Pelkän saven tapaukses-

sa otettiin jokaisesta savikasasta yksi näyte, jotka sekoitettiin keskenään yhdeksi, ko-

keissa käytettäväksi seokseksi. Koekappaleiden annettiin lujittua 30 päivän ajan ennen 

varsinaisten kokeiden suorittamista. 

 

Saven, sideaineiden ja stabiloitujen koekappaleiden perusmääritykset 

 

Ennen runkoaineena käytetyn saven toimittamista Kyläsaareen siitä käytiin hakemassa 

Kruunuvuorenrannan välivarastolta viisi näytettä tilavuuspainon ja vesipitoisuuden 

määrittämiseksi Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran maalaboratoriossa.  

 

Kaikista kahdeksasta seoksesta tehtiin rakeisuuden määritys Ramboll Finland Oy:n (jat-

kossa Ramboll) Luopioisten laboratoriossa. Menetelminä oli pesuseulonta ja areometri-

koe standardin CEN ISO/TS 17892-4:fi mukaisesti. Ensin suoritettiin areometrikoe, 

jonka jälkeen tehtiin pesuseulonta tuloskäyrien korjaamiseksi todenmukaisemmiksi 

kaikkien raekokojen osalta.  

 

Komposiittien kokonaispitoisuusmääritykset tehtiin Ramboll Analyticsin laboratoriossa 

Luopioisissa. Kokonaispitoisuudet mitattiin Mara-asetuksessa vaaditun mukaisesti (kat-

so kappale 2.4, taulukko 1). Näytteet esikäsiteltiin hajottamalla autoklaavihajotuksella 
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typpihapolla tai mikroaaltohajotuksella kuningasvedellä. Analysointi tehtiin ICP-MS -

tekniikalla. 

 

Ravistelutesti 

 

Kaksivaiheinen ravistelutesti ja siihen liittyvät analyysit tehtiin Ramboll Analyticsin 

laboratoriossa Lahdessa. Jokaiselle kahdeksalle, noin kuukauden ajan kovettuneelle 

näytteelle tehtiin kaksi eri ravistelua, toinen L/S-suhteessa 2 ja toinen suhteessa 10. En-

nen ja jälkeen ravistelun mitattiin pH:t. Ravisteluliuoksista määriteltiin Mara-

asetuksessa mainittujen 13 eri haitta-aineen liukoisuudet. Ionit analysoitiin ionikroma-

tografisesti ja alkuaineet ICP-MS -tekniikalla esikäsitellen kuten perusmäärityksen pi-

toisuuksia analysoitaessa. Lisäksi määriteltiin sähkönjohtavuus. 

 

Läpivirtaustesti ylöspäin 

 

Läpivirtaustesti ylöspäin tehtiin stabiloidulle ja kuukauden ajan kovettuneille seoksille 

numerot 3-8 Rambollin Luopioisten laboratoriossa. Testissä otettiin vesinäytteet L/S-

suhteissa n. 0,1; 0,2; 0,5; 2; 5 ja 10, yhteensä 6 kappaletta kustakin seoksesta. Nämä 

vesinäytteet analysoitiin Ramboll Analyticsin laboratoriossa Lahdessa. Seoksien tulok-

set ovat kaikissa muissa kumulatiivisia, paitsi seoksessa 8, jonka kaikkien näytteiden 

anioneja (kloridi, sulfaatti ja fluoridi) ei pystytty mittaamaan. Anionien ja Mara-

asetuksessa määriteltyjen metallien lisäksi kaikista näytteistä analysoitiin pH ja sähkön-

johtavuus. 

 

Modifioitu diffuusiokoe 

 

Modifioitu diffuusiokoe NEN 7375:2004 suoritettiin Rambollilla Luopioisissa. Ana-

lyysiosio tehtiin Ramboll Analyticsilla Lahdessa. Standardin mukaisessa diffuusioko-

keessa tulee yhteensä 7 vedenvaihtoa (ks. kappale 5.4 Stabiloidun maan ja sideaineinen 

ympäristökelpoisuuden testaus – Diffuusiokoe), mutta tässä modifioidussa versiossa 

niitä oli 3. Vedenvaihdot suoritettiin 4, 16 ja 64 päivän välein ±1 päivän marginaalilla. 

Vaihtelu johtui siitä, että osa koekappaleista valmistettiin eri päivinä, mutta vedenvaihto 

suoritettiin kaikille kappaleille samoina päivinä.  

 

Koe suoritettiin sekoituksille 2-7 (yhteensä 6 kpl). Tarkoitus oli tehdä koe myös seok-

selle 8, mutta siitä tehty koekappale oli niin mureneva ja huokoinen, ettei siinä tapahtu-

va liukeneminen olisi ollut mittaavan laboratorion mukaan diffuusioon perustuvaa (kuva 

9, vasemmalla). Lieriön malliset 100 x 130 mm koekappaleet teipattiin teflonteipillä 

kaikilta sivuilta paitsi yläpinnasta (kuva 9, oikealla). Koekappaleet lujittuivat 26 päivän 

ajan ennen kokeen aloitusta. Kokeen aikana vaihdetut vesiliuokset toimitettiin analysoi-

tavaksi vastaavasti kuin ravistelutestissäkin Ramboll Analyticsille Lahteen.  
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Kuva 9 Vasemmalla: Modifioidusta diffuusiokokeesta hylätty liian huokoinen koekappale.  

Oikealla: Teipattu koekappale vedessä modifioidun diffuusiokokeen aikana.  

Kuvat Ramboll Finland Oy. 

 

Vedenläpäisevyyskoe 

 

Vedenläpäisevyyskoe pehmeäseinämäisellä laitteistolla tehtiin Rambollin Luopioisten 

laboratoriossa jokaisesta noin kuukauden ajan kovettuneesta sekoituksesta (8 kpl). Koe-

kappaleen koko, vesipitoisuus ja tiheydet märkänä sekä kuivana mitattiin ennen ja jäl-

keen kokeen. 

 

5.3.3 Lysimetrikoe 

Lysimetrikokeen avulla tarkkailtiin säätilan vaihteluille alttiiden stabiloitujen savien 

sisältämien haitta-aineiden pitkäaikaista liukoisuuskäyttäytymistä. Koerakennetta seu-

rattiin lokakuun lopusta 2012 huhtikuun puoliväliin 2013 eli kuusi kuukautta. Tutkitta-

villa seoksilla täytettyjen lysimetrien pohjalta kerättiin suotovesinäytteitä laboratorio-

analyysia varten. Näytteistä analysoitiin Mara-asetuksen mukaiset haitta-aineet ja muut 

tarpeelliset parametrit. Vesinäytteiden analysoinnin suoritti ALS Finland oy. 

 

Kahdeksan lysimetriallasta rakennettiin Kyläsaaren välivarastokentälle syksyllä 2012. 

Kussakin altaassa oli erilainen massa tai massaseos. Massojen kasastabilointi suoritet-

tiin 30.–31.10.2012. Lysimetrien rakentamiseen ja stabiloinnin toteuttamiseen osallistui 

Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran pohjoisen kaupunkitekniikan osaston 

henkilökunta.  

 

Lysimetrialtaat 

 

Kaikki lysimetrialtaat olivat samanlaisia (kuvat 10 ja 11). Niiden tilavuus oli noin 15 

m
3
/allas. Altaiden seinämärakenteet tehtiin hiekoitushiekasta ja murskeesta (kuva 12). 

Altaat oli vuorattu tiiviisti yhteen hitsatuilla HDPE-kalvolla niin, että vesi pysyi altaassa 

(kuva 13). Kunkin altaan pohjalle oli asennettu salaoja suotoveden keruuta varten (kuvat 

12 ja 13). Salaojien läpivedot tiivistettiin bitumilla. Salaojat jatkuivat umpinaisena ly-

simetrien seinämien lävitse ulkopuolelle ulottuen niin, että putken päässä olevasta sul-

kuhanasta sai otettua vesinäytteitä. Kuvasta 10 poiketen tarkastuskaivorakennetta ei 

tehty. Lysimetrien reunoille asennettiin portaat niin että altaiden tarkkailu oli mahdollis-
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ta. Hanarakenteet suojattiin solumuovilaatikoilla talven ajaksi. Hanojen ennustettiin 

jäätyvän talvella, joten näytteenoton takaamiseksi eristys oli tarpeen. 

 

 
Kuva 10 Lysimetrialtaan pohjapiirustus 

 
Kuva 11 Lysimetrialtaan leikkaus A-A 

 

 
Kuva 12 Lysimetrialtaan rakenne: Runko murskeesta. Vasemmalla näkyy salaojaputken pää. 
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Kuva 13 Lysimetrialtaan rakenne: HDPE-kalvovuoraus, salaojaputki ja sen läpivienti. 

 

Altaat sijaitsivat Kyläsaaren välivarastokentällä kahden ja kolmen ryhmissä kuvan 14 

mukaisesti. Altaat oli numeroitu niiden sisältämien seosreseptien numeroiden mukaises-

ti. Altaat sijoitettiin niin, että alla olleen asfalttikentän kallistukset ohjasivat salaojaput-

ket viettämään sulkuhanojen suuntaan (kuva 15). 

 

 
Kuva 14 Lysimetrialtaiden sijainti Kyläsaaren välivarastokentällä toisiinsa nähden 
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Kuva 15 Lysimetrialtaat sivulta päin katsottuna Kyläsaaren välivarastokentällä. Jokaisen allasyhmän 

reunalla oli portaat. HDPE-kalvoja tuettiin pysymään paikoillaan reunakivien avulla. 

 

Seosten stabilointi  

 

Kasastabilointityö aloitettiin lokakuun lopussa, kun lysimetrialtaat olivat valmistuneet ja 

Hanasaaren voimalasta oli saatavilla tasalaatuisia kivihiilenpolton sivutuotteita. Kalkki 

ja sementti oli tuotu viikkoa aikaisemmin paikalle. Stabilointiin käytettiin puolitoista 

päivää, 30. ja 31. lokakuuta. Säätila oli stabilointipäivinä noin +3 astetta ja selkeä. En-

simmäisenä aamuna aikaisin tuuli hieman mutta loppuajaksi sää tyyntyi. Toisena päivä-

nä tuli noin 10 minuutin ajan kuiva raekuuro. Käytössä oli pyöräkuormaaja, traktori 

kauhalla, kahmarikauha ja sen nostimet, trukki ja osan ajasta erillinen punnitseva-

kauhainen pyöräkuormaaja. Henkilökuntaa oli käytettävissä koneiden kuljettajien lisäk-

si vaihtelevasti noin 2–5 henkeä. 

 

Savet tuotiin stabilointia edeltävänä päivänä 29.10. paikalle. Kukin savikasa oli punnittu 

ja numeroitu niin, että tiedettiin, mikä kasa tulisi menemään mihinkin altaaseen. Kasat 

oli sijoitettu niin, että sekoitustyö kauhojen avulla sujuisi tilavasti ja kasat olisi helppo 

siirtää altaisiin stabiloinnin jälkeen. Kentän pohja oli asfalttia, joten kasat pysyivät kon-

taminoitumattomina. 

 

Ensimmäisenä päivänä sekoitettiin ja siirrettiin paikoilleen altaiden 5, 6, 7 ja 8 seokset. 

Lisäksi samana päivänä tuotiin altaan 2 stabiloitu sedimentti paikalle ja siirrettiin omaan 

altaaseensa. Toisena päivänä siirrettiin referenssisavi altaaseen 1 ja valmistettiin ja siir-

rettiin altaiden 3 ja 4 seokset.  

 

Sideaineiden lisäys toteutettiin siirtämällä punnittu ainesmäärä savikasan päälle. Se-

mentti- ja kalkkisäkit nostettiin vuorollaan ilmaan ja säkin kylkeen puhkaistiin aukko. 

Aukosta materiaali valui kannelliseen roskasäiliöön, joka oli trukin piikkien varassa 

(kuva 16). Trukissa oli vaaka, jonka avulla saatiin kuhunkin seokseen tarvittava si-

deainemäärä punnittua noin 10 kg:n tarkkuudella. Säiliössä olevat sideaineet vietiin 

kasoille trukilla ja kaadettiin niiden päälle. Lentotuhka ja rikinpoiston lopputuote pun-

nittiin pyöräkuormaajan kauhassa noin sadan kilon tarkkuudella. Näille materiaaleille 

kokeiltiin ensin roskasäiliössä punnitsemista, mutta koska tarvittavat sideainemäärät 

olivat niin suuria, päädyttiin käyttämään mieluummin suurta punnitsevaa kauhaa johon 

mahtui 1-2 erässä koko yhteen kasaan tarvittava määrä. Säiliöautossa oli letku, jonka 

avulla sideainemateriaali saatiin valutettua kauhaan kuljetettavaksi kullekin kasalle (ku-

va 17). Hyväksi onneksi tuuli oli tässä vaiheessa tyyntynyt, mikä mahdollisti kevyen, 

pulverimaisen materiaalin syötön suoraan kauhaan ilman suojapressuja. 
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Kuva 16 Sementin syöttö suursäkistä punnitsevan trukin varassa olevaan astiaan. 

 

 
Kuva 17 Lentotuhkan syöttö säiliöautosta pyöräkuormaajan punnitsevaan kauhaan. 

 

Kunkin kasan sekoitus tapahtui pyöräkuormaajan ja/tai traktorin kauhalla sekoittamalla. 

Etukäteen oli harkittu useita sekoitusvaihtoehtoja, kuten erillisiä kuorma-auton lavoja, 

joissa sideaineet ja savet olisi sekoitettu stabilointikauhojen tai -puomien avulla. Yksin-

kertaisen käytännön toteutuksen vuoksi päädyttiin kuitenkin käyttämään kasasekoitusta. 

Keskelle runkoainesavikasaa kumotut sideaineet sekoitettiin kauhomalla savea päälle 

useista eri suunnista (kuva 18). Tässä vaiheessa irtosideaineet pölysivät jonkin verran 

ennen kuin sitoutuivat saveen (kuva 19). Seosmassaa käänneltiin ja sekoitettiin noin 20–

30 minuuttia niin, että silmämääräisesti ei erottunut enää mitään irtosideainetta ja seos 

näytti tasaiselta. 
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Kuva 18 Kauhoilla sekoittaen tapahtuvaa stabilointia. 

 

 
Kuva 19 Kauhastabiloinnin haittapuolena oli ajoittainen pölyäminen. 

 

 
Kuva 20 Seulakauhan avulla sekoittaminen tuotti tasalaatuista, murumaista massaa. 

 

Sekoituksen apuna oli tarkoitus käyttää Remu-merkkistä seulakauhaa (kuva 20). Sitä 

yritettiin ensimmäisenä altaan numero 5 stabiloitavaan seokseen, mutta se oli niin sitke-

ää ja tarttuvaa, että seula jäi pyörimään tyhjää. Seulakauhaa kokeiltiin myös seoksiin 6 

ja 8 (suurimmat sideainemäärät lentotuhkaa ja rikinpoiston lopputuotetta) ja niihin se 

toimi hienosti. Yhden seulontakerran tuloksena oli tasalaatuista, kuivaa ja pienirakeista 

massaa, jonka käsiteltävyys oli erityisen hyvää verrattuna muihin, savisempiin seoksiin. 

Irtokivet saatiin myös näin seulottua erikseen. Loput seokset sekoitettiin pelkästään 

pyöräkuormaajan ja traktorin kauhojen avulla sillä silmämääräisesti arvioituna ne eivät 

olisi soveltuneet seulakauhaan savipitoisuutensa vuoksi.  

 

Valmiit seokset siirrettiin altaisiin. Ensin koko kasa kuljetettiin altaiden viereen pyörä-

kuormaajalla tai traktorilla, sen jälkeen ne siirrettiin kahmarikauhalla altaisiin (kuvat 21 
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ja 22). Sideainelisäyksen ja altaaseen siirron välillä kului aikaa korkeintaan muutamia 

tunteja riippuen työkoneiden senhetkisestä saatavuudesta.  

 

 
Kuva 21 Sekoitetut massat siirrettiin altaisiin kahmarikauhalla. 

 

 
Kuva 22 Altaiden 1–8 stabiloidut, tiivistämättömät massaseokset. 

 

Ensimmäisenä päivänä altaisiin siirretyt massat olivat jo toisena päivänä niin kovia, että 

ne kestivät päällä kävelyn. Kolme päivää stabiloinnin jälkeen, 2.11. massat olivat sel-

västi kovettuneet lisää. Salaojaputkirakenteen vesihanat olivat olleet tähän asti auki ja 

niistä vuosi vettä; tässä vaiheessa hanat suljettiin. 

 

Tiivistys oli alun perin tarkoitus tehdä välittömästi massojen altaisiin siirtämisen jälkei-

senä päivänä. Tämä ei kuitenkaan toteutunut tiedonkulun katkeamisen takia. Pinnan 

tasoitus tehtiin 5.-6.11., mutta sen todettiin olevan riittämätön. Varsinainen kauhalla 

tehty tiivistys tehtiin 12.11. eli 14 päivää stabiloinnin jälkeen. Massat olivat kahdessa 

viikossa jonkin verran kovettuneet, mutta tiivistyivät kuitenkin vielä lisää (kuva 23).  
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Kuva 23 Altaan 2 seos tiivistämisen jälkeen. 

 

Saavutettuja tiiviystasoja tutkittiin määrittämällä massojen tilavuuspainot. Tasoitetuista 

massoista mitattiin 7.11. kuivan kuoren alapuolinen tilavuuspaino kahdesta eri paikasta 

Aalto-yliopiston pohjarakennuksen ja maamekaniikan laboratoriosta lainatulla vesivo-

lumetrilla sekä käsin tunnetulla vesimäärällä laskien. Tiivistettyjen massojen tiheydet 

mitattiin 13.11. vesivolumetrilla altaista 3, 4, 5, 7 ja 8 kahdesta eri paikasta ja altaista 2 

ja 6 yhdestä paikasta (kuva 24). Ensin kaivettiin pieni (noin 0,5 l) kuoppa, jonka maa-

materiaali otettiin tarkasti talteen muovipussiin punnittavaksi. Kuopan tilavuus mitattiin 

joko volumetrilla jossa oli mitta-asteikko, tai muovittamalla kuoppa huolellisesti ja las-

kemalla sinne tunnettu määrä vettä. Materiaalin paino suhteutettiin tilavuuteen ja näin 

saatiin tulokseksi massan tilavuuspaino kyseisessä paikassa. 

 

 
Kuva 24 Tilavuuspainomittaus vesivolumetrilla. Volumetrin aluslevyn reiän kohdalla on kuoppa, jonka 

sisältö on poimittu muovipussiin. Volumetrin vesipussi painetaan kaivettuun kuoppaan ja kuopan tilavuus 

on luettavissa varren asteikolta. 

 

Näytteenotto ja laboratorioanalyysit 

 

Lysimetreistä kerättiin säännöllisesti suotovesinäytteitä. Näytteistä analysoitiin Mara-

asetuksessa vaaditut ominaisuudet ja haitta-aineiden pitoisuudet [mg/l] liukoisuusraja-

arvojen mukaisesti. Tavoitteena oli seurata säälle altistuneen, sadeveden kostuttaman 
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stabiloidun rakenteen sisältämien haitta-aineiden liukoisuutta ja sen muuttumista ajan 

funktiona. Säätilan ja routaantumisen odotettiin mahdollisesti vaikuttavan liukenemi-

seen. 

 

Näytteitä otettiin noin kahden – kolmen viikon välein (taulukko 11). Etukäteen varau-

duttiin pitkään talvitaukoon, mutta joistain lysimetreistä saatiin otettua vaihtelevasti 

näytteitä myös pakkasella. Savi (seos 1) oli etukäteen jo arvioitu huonosti vettä läpäise-

väksi, joten siitä ei saatu kuin kolme näytettä koko seuranta-ajalta. Ensimmäinen vesi-

näyte otettiin ennen kuin massoja oli tiivistetty. Vesinäytteitä otettiin yhteensä 10 erää 

ja 48 kpl. 

 
Taulukko 11 Lysimetreistä otetut suotovesinäytteet 

Näyte-erä Päiväys 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7.11.2012 x x x x x x x x 

2 23.11.2012 
 

x x x x x x x 

3 10.12.2012 
  

x x x x x x 

4 4.1.2013 x x x x x x x x 

5 17.1.2013 
   

x x 
   6 14.2.2013 

     
x x 

 7 25.2.2013 
   

x 
   

x 

8 20.3.2013 
  

x 
  

x 
  9 3.4.2013 

 
x x 

  
x 

  10 22.4.2013 x x x x x x x x 

 

Altaiden 3–8 vesihanat oli suojattu talven ajaksi irrotettavalla solumuovirakenteella, 

joka esti putkien pahimman jäätymisen. Hanat olivat messinkiä ja putket muovia (kuva 

25). Itse rakenne vaikutti pitävän stabiloidut massat ja niiden sisältämät nesteet pääasi-

assa sulana, mutta hana- ja putkirakenteet jäätyivät. Messinkisen hanan sai irrotettua 

putkesta, jolloin hanan jäätyminen ei vielä estänyt näytteen ottoa mikäli putkessa oli 

sulaa vettä. Altaiden 1 ja 2 hanat putosivat pois ja putket jäätyivät tammikuussa. Altaas-

ta 8 putosi hana maaliskuussa. Kadonneiden hanojen tilalle tuotiin uudet maaliskuun 

lopussa. 

 

 
Kuva 25 Kussakin lysimetrissä oli ulkopuolella suljettava hana, jonne tuli vesi salaojaputkirakenteesta. 

Talvella hanat oli peitetty solumuovirakenteilla. 

 

Tavoitteena oli, että stabiloitu massa olisi mahdollisimman kosteaa ja jopa osin kylläs-

tynyttä. Vesiputkia käytiin syksyn aikana tyhjentämässä näytteenottojen välissä veden 

pienen vaihtuvuuden takaamiseksi. Myös näytteenoton yhteydessä putkien annettiin 

valua tyhjiksi. Talven aikana välityhjentämistä ei tehty, sillä rakenteisiin ei tullut vettä 
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lisää pakkasen ja pintaroudan takia. Tyhjentämisellä pyrittiin imitoimaan veden liikku-

mista ja vaihtumista kuten maaperässä tapahtuu luonnossakin. Silmämääräisesti arvioi-

tuna eniten suotovettä tuli joka kerta kivihiilenpolton sivutuotteilla stabiloiduista altaista 

5, 6, 7 ja 8. Savi oli odotetusti heikoiten vettä läpäisevää. Jätkäsaaren sedimentti (allas 

2) ja pelkällä sementillä (3) tai sementillä (4) ja kalkilla stabiloidut massat läpäisivät 

jonkin verran vettä. 

 

Kaikki suotovesinäytteet otettiin analysoivan laboratorion toimittamiin litran muovipul-

loihin (kuva 26). Näytteenoton yhteydessä vettä valutettiin hanasta muutamien sekunti-

en ajan ennen pulloon laskemista, mikäli se oli mahdollista. Nimikoidut pullot suljettiin 

tiiviisti ja toimitettiin kylmälaukuissa ALS:in toimistoon Konalaan, josta ne lähetettiin 

edelleen analysoitavaksi yrityksen Prahan toimipisteessä sijaitsevaan laboratorioon. 

 

 
Kuva 26 Vesinäytteet kerättiin nimikoituihin muovipulloihin. Kuva näyte-erästä 1. 

 

Laboratoriossa mitattiin Mara-asetuksen liukoisuusraja-arvojen mukaisesti seuraavat 

pitoisuudet [mg/l]: alumiini, arseeni, barium, beryllium, boori, kadmium, kalsium, kro-

mi, koboltti, kupari, rauta, lyijy, litium, magnesium, mangaani, molybdeeni, nikkeli, 

fosfori, kalium, seleeni, hopea, natrium, titaani, vanadiini, sinkki, antimoni ja elohopea. 

Lisäksi mitattiin pH, sähkönjohtavuus, DOC, kloridi, fluoridi, sulfaatti ja TDS. Liukoi-

set metallit määriteltiin ICP-OES -menetelmällä, paitsi antimoni ICP-MS -

menetelmällä. Elohopea määriteltiin fluoresenssispektrometrisesti. Kloridin, fluoridin ja 

sulfaatin kohdalla käytettiin ionikromatografista menetelmää. 

 

Sääolosuhteet ja routaantuminen 

 

Seuranta-aikavälillä sääolosuhteet vaihtelivat runsaasti talven pakkasista kevään aurin-

gonpaisteeseen (taulukko 12). Koska haluttiin tutkia liukoisuuskäyttäytymistä nimen-

omaan in situ -olosuhteissa, huomioitiin tarkastelujakson aikainen sademäärä ja lämpö-

tilan vaihtelu. Routaantumisen vaikutus oli pitkän pakkastalven aikana myös huomioi-

tava erityisesti rakennetta rapauttavana tekijänä. 
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Taulukko 12 Säätilan vaihtelu kuukausittain lysimetrikoejakson aikana (Ilmatieteen laitos 2013a) 

  Keskilämpötila Sademäärä Lumen syvyys 

  [°C] [mm] [cm] 

Lokakuu 6,7 93 
 Marraskuu 4,2 80 
 Joulukuu -5,3 85 27 

Tammikuu -4,9 30 18 

Helmikuu -1,8 45 43 

Maaliskuu -5,2 16 49 

Huhtikuu  3,1 32  17  

 

Pakkasjaksojen aikana lumi ei valunut sulana vetenä rakenteeseen vaan jäi sen pinnalle 

kerrokseksi. Vastaavasti keväällä lumien sulettua vettä oli tarjolla enemmän kuin pel-

kästään kyseisen kuukauden vesimäärä antoi olettaa. Näytteenoton yhteydessä salaoja-

putkiin kertyneet vedet laskettiin pois, jolloin altaan vesi pääsi vaihtumaan ja rakenteen 

kaikki osat eivät olleet vedellä kylläisiä. Arvio kuhunkin altaaseen kertyneestä vesimää-

rästä on taulukossa 13. Laskennassa käytettiin altaan vettä keräävänä pinta-alana 20 m
2
 

per allas. 

 
Taulukko 13 Lysimetrialtaisiin kertynyt vesimäärä  

Kuukausi 
Sademäärä  

[mm] 
Vesimäärä  

[l] 

Lokakuu 93 1860 

Marraskuu 80 1600 

Joulukuu 85 1700 

Tammikuu 30 600 

Helmikuu 45 900 

Maaliskuu 16 320 

Huhtikuu 32 640 

Vesimäärä Σ 381 7620 

 

Syksyn aikana jäätymis-sulamissyklejä ei tullut. Terminen talvi tuli 29.11. (Ilmatieteen 

laitos 2013b) ja säätila pysyi lähes koko talven ajan pakkasella ilman pitkiä lämpöjakso-

ja. Voidaan siis olettaa, että pinnan jäätymis-sulamisvaihtelu oli hyvin pientä. Toisaalta 

lysimetrialtaiden reunojen penkereet olivat paksut ja pitivät rakenteen keskiosan toden-

näköisesti sulana. Terminen kevät alkoi 2.4.2013, jonka jälkeen lumipeite alkoi sulaa 

nopeasti pois. 
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6 Tulokset 
 

6.1 Laboratoriokokeiden tulokset 

 

Saven, sideaineiden ja stabiloitujen koekappaleiden perusmääritykset 

 

Etukäteen haetuista runkosavinäytteistä tehtiin tilavuuspainomittaukset Staran laborato-

riossa (taulukko 14). Maalaji määriteltiin tarkemmin saveksi, jossa oli hieman silttiä 

joukossa. Savinäytteiden märkätilavuuspaino vaihteli 15,8…18,9 kN/m
3
 keskiarvon 

ollessa 17,44 kN/m
3
. Vastaavasti vesipitoisuus vaihteli 33,4…67 prosenttia keskiarvon 

ollessa 47,42 %.  

 
Taulukko 14 Etukäteen otettujen savinäytteiden perusmääritykset (maalajit esitetty geoteknisen maalaji-

luokituksen mukaisesti) 

Määritys Yksikkö Näyte 1 Näyte 2 Näyte 3 Näyte 4 Näyte 5 

Märkätilavuuspaino kN/m3 16,6 17,5 18,4 18,9 15,8 

Kuivatilavuuspaino kN/m3 10,8 12 13,8 14 9,5 

Huokosluku 
 

1,46 1,22 1,92 1,9 1,79 

Vesipitoisuus % 54,6 46,6 33,4 35,5 67 

Maalaji 
 

Sa Sa SaSi Sa Sa 

Huom. 
 

Si seassa Si seassa 
 

Si seassa Si kerroksia 

 

Kaikkien geoteknisten perusmäärityksien tulokset ovat taulukossa 15. Tutkimuksen 

yhteydessä mitattu savinäytteen pH oli 8,3. Perusmäärityksien ja rakeisuusmittauksien 

mukaan stabiloidut savet olivat rakeisuudeltaan hiekan (sa), siltin (si) ja/tai saven (cl) 

sekoitusta. Vesipitoisuuden keskiarvo oli näissä näytteissä 37,3 %. Areometrikokeen ja 

pienen pesuseulonnan jälkeen tehty rakeisuuskäyrä on kuvassa 27. Kaikki rakeisuus-

käyrät ja muut perusmäärittelytulokset ovat liitteessä 1. 

 
Taulukko 15 Kunkin seoksen geotekniset perusmääritykset (maalajit esitetty eurokoodin mukaisesti) 

Määritys Yksikkö 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tiheys kg/m3 1740 1700 1750 1690 1730 1800 1740 1760 

Hehkutushäviö 550 °C % 1,2 2,8 2,0 2,4 2,4 2,9 2,5 3,0 

Vesipitoisuus % 40,8 44,0 41,8 44,8 36,0 24,0 38,6 28,6 

Maalaji 
 

Cl sasiCl sasiCl clSa sasiCl siCl siSa saclSi 
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Kuva 27 Seoksista 1-8 määritetyt rakeisuudet 

 

Kaikista kahdeksasta koekappaleesta määritellyt Mara-asetuksen mukaiset kokonaispi-

toisuudet ovat taulukossa 16. Mittausepävarmuus oli 20–30 prosenttia alkuaineesta riip-

puen. Kokonaispitoisuudet määriteltiin Mara-asetuksessa esitetyille yhdeksälle alkuai-

neelle: arseeni, barium, kadmium, kromi, kupari, lyijy, molybdeeni, sinkki ja vanadiini. 

Lisäksi mitattiin näytteiden kuiva-ainepitoisuudet ja hehkutushäviöt. 

 
Taulukko 16 Kunkin seoksen sisältämät kokonaispitoisuudet 

Määritykset Yksikkö Seos 1 Seos 2 Seos 3 Seos 4 Seos 5 Seos 6 Seos 7 Seos 8 

Kuiva-aine m-% 71 67 71 69 74 81 72 79 

Hehkutushäviö 550 °C % ka 1,2 2,8 2 2,4 2,4 2,9 2,5 3 

Arseeni mg/kg ka 5,3 7,6 6,9 3,1 11 18 6,4 6,5 

Barium mg/kg ka 180 260 200 170 270 360 200 170 

Kadmium mg/kg ka <0,20 0,23 0,21 <0,20 <0,20 0,2 0,2 <0,2 

Kromi mg/kg ka 61 66 67 46 58 43 59 41 

Kupari mg/kg ka 31 43 43 33 34 26 34 20 

Lyijy mg/kg ka 11 21 13 12 12 9,1 11 8,5 

Molybdeeni mg/kg ka <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 2,3 3,6 <2,0 <2,0 

Sinkki mg/kg ka 94 110 110 100 100 69 94 68 

Vanadiini mg/kg ka 57 74 85 13 76 60 72 48 

 

Mara-asetuksessa ja sen päivitetyssä liitteessä esitetyt kokonaispitoisuuden pitoisuusra-

ja-arvot eivät ylittyneet minkään alkuaineen kohdalla. Maaperän kynnysarvo 5 mg/kg 

ylittyi arseenin kohdalla, mutta jäi kuitenkin selvästi alemman ohjearvon (50 mg/kg) 

alapuolelle. 

 

Ravistelutesti 

 

Näytteille tehtiin kaksivaiheinen ravistelutesti. Ensimmäinen testivaihe tehtiin L/S -

suhteessa 2 ja toinen L/S -suhteessa 10 (taulukko 18). Vesiliuoksesta määriteltiin Mara-
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asetuksen mukaiset liukoisuusraja-arvot vaadituista yhdisteistä ja alkuaineista lukuun 

ottamatta PAH:ia ja PCB:ta. pH mitattiin ennen ja jälkeen ravistelun. Lisäksi mitattiin 

liuoksen sähkönjohtavuus (taulukko 17). Ravistelutestien puuttuvat kloridi-, fluoridi- ja 

sulfaattipitoisuudet seoksissa 2-8 johtuivat inhimillisestä virheestä analyysien tilausvai-

heessa. Mittausten epävarmuus oli 20–30 % alkuaineesta riippuen. Kooste kaikista ra-

vistelutestin mittaustuloksista on liitteessä 2.  

 
Taulukko 17 Ravistelutestissä mitatut pH:t ja sähkönjohtavuudet 

Määritys Seos 1 Seos 2 Seos 3 Seos 4 Seos 5 Seos 6 Seos 7 Seos 8 

pH-alku 8,8 11,5 11,7 12,2 11,7 11,6 12,5 12,3 

pH-loppu 8,9 11,6 12 12,4 11,9 11,8 12,6 12,5 

Sähkönj. [mS/m] 38 145 149 274 119 93,1 544 551 

 

Koekappaleiden happamuus muuttui ravistelun yhteydessä. Ennen ravistelua otetun 

suotovesinäytteen pH oli hieman happamampi kuin sen jälkeen. Kalkkia ja rikinpoisto-

tuotetta sisältäneet seokset 4, 7 ja 8 olivat selvästi sähköä johtavampia kuin muut seok-

set. 

 
Taulukko 18 Ravistelutestin tulokset L/S -suhteessa 10 

Haitta-aine 
(L/S = 10) 
[mg/kg ka] 

Mara 
*1 

Mara 
*2 Seos 1 Seos 2 Seos 3 Seos 4 Seos 5 Seos 6 Seos 7 Seos 8 

Kloridi 800 2400 510 
       Fluoridi 10 50 5,6 
       Sulfaatti 1000 10000 260 
       Antimoni 0,06 0,18 <0,02 0,026 <0,02 <0,02 <0,02 0,041 <0,02 <0,02 

Arseeni 0,5 1,5 0,027 0,092 <0,02 <0,02 0,047 0,11 <0,02 <0,02 

Barium 20 60 0,22 0,098 0,32 0,43 0,35 0,54 0,79 1,4 

Elohopea 0,01 0,01 0,0064 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Kadmium 0,04 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Kromi 0,5 3 <0,02 0,023 0,077 0,065 0,094 0,18 <0,02 0,045 

Kupari 2 6 0,086 1,5 0,42 0,58 0,033 <0,02 0,18 0,04 

Lyijy 0,5 1,5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Molybdeeni 0,5 6 0,058 0,23 0,13 0,13 0,72 1,4 0,2 0,27 

Nikkeli 0,4 1,2 0,02 0,48 0,093 0,13 <0,02 <0,02 0,028 <0,02 

Seleeni 0,1 0,5 0,035 0,062 0,088 0,029 0,075 0,094 <0,02 <0,02 

Sinkki 4 12 0,05 0,028 <0,02 0,022 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Vanadiini 2 3 0,062 1,1 0,32 0,051 0,57 0,61 0,022 0,02 

 
Mara *1 = Peitetyn rakenteen liukoisuuden raja-arvo mg/kg L/S-suhteessa 10 

 
Mara *2 = Päällystetyn rakenteen liukoisuuden raja-arvo mg/kg L/S-suhteessa 10 
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Kuva 28 Ravistelutesti, tulokset verrattuna Mara-asetuksen peitetyn rakenteen raja-arvoon,  

molybdeeni 

 

 
Kuva 29 Ravistelutesti, tulokset verrattuna Mara-asetuksen peitetyn rakenteen raja-arvoon,  

nikkeli 

 

Mara-asetuksessa esitetyt peitetyn rakenteen ja kaatopaikkakelpoisuuden pysyvän jät-

teen raja-arvot L/S-suhteelle 10 ylittyivät molybdeenissa ja nikkelissä mitatuissa pitoi-

suuksissa (kuvat 28 ja 29). Molybdeenin kyseinen raja-arvo on 0,5 mg/kg ja se ylittyi 

altaiden 5 ja 6 seoksissa (sementin ja lentotuhkan erisuhteiset seokset). Mara-

asetuksessa on määritelty ravistelutestin soveltuvan vain laadunvalvontatutkimuksiin, 

joissa ei edellytetä nikkelin määritystä. Kaatopaikkamateriaalien liukoisuusraja-arvoissa 

ravistelutesti on kuitenkin esitetty soveltuvana liukoisuustutkimusmenetelmänä. Nikke-

lin perusmääritykseen liittyvä liukoisuusraja-arvo peitetylle rakenteelle/pysyvälle jät-

teelle on 0,4 mg/kg ja se ylittyi seoksessa 2. Kummankaan alkuaineen kohdalla ei kui-

tenkaan ylitetty päällystetyn rakenteen raja-arvoa, joka on molybdeenissä 6 mg/kg ja 

nikkelissä 1,2 mg/kg. Molybdeenin ja nikkelin liukoisuudet jäivät myös selvästi tavan-

omaisen jätteen liukoisuusraja-arvon alapuolelle, joka oli molemmissa 10 mg/kg ka. 
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Läpivirtaustesti ylöspäin 

 

Tässä liukoisuuskokeessa mitattiin kaikki seokset paitsi 1 ja 2 (savikomposiitti ja Jätkä-

saaren stabiloitu sedimentti). Mittaustulokset kaikista L/S-suhteista 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5 

ja 10 ovat liitteessä 3. Mara-asetuksen raja-arvojen pitoisuudet on määritelty nimen-

omaan läpivirtaustestin L/S-suhteelle 10, joten tähän on nostettu esille L/S = 10 kohdal-

la kumuloituneet tulokset taulukkoon 19. Läpivirtaustestille ei määritelty varsinaista 

mittausepävarmuutta. 

 
Taulukko 19 Läpivirtaustestin kumulatiiviset tulokset L/S-suhteessa 10. Tähdellä merkityistä tuloksista 

puuttuu alkuvaiheen tuloksia, joten ne eivät ole valideja tuloksia. 

Haitta-aine 
(L/S = 10) 
[mg/kg ka] Mara *1 Mara *2 Seos 3 Seos 4 Seos 5 Seos 6 Seos 7 Seos 8 

Kloridi 800 2400 <5,0 44 280 160 3100 *4300 

Fluoridi 10 50 6,1 2,4 13 12 35 *56 

Sulfaatti 1000 10000 150 120 510 350 210 *1000 

Antimoni 0,06 0,18 <0,020 <0,020 <0,020 0,024 <0,020 <0,020 

Arseeni 0,5 1,5 <0,020 <0,020 0,061 0,17 <0,020 <0,020 

Barium 20 60 0,31 0,5 0,41 0,71 0,85 1,6 

Elohopea 0,01 0,01 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Kadmium 0,04 0,04 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Kromi 0,5 3 <0,020 <0,020 0,14 0,32 <0,020 0,028 

Kupari 2 6 0,37 0,61 0,055 <0,020 0,45 0,063 

Lyijy 0,5 1,5 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Molybdeeni 0,5 6 0,16 0,19 0,77 1,6 0,27 0,31 

Nikkeli 0,4 1,2 0,17 0,26 <0,020 <0,020 0,056 <0,020 

Seleeni 0,1 0,5 0,059 0,041 0,1 0,11 <0,020 <0,020 

Sinkki 4 12 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Vanadiini 2 3 0,33 0,058 1,6 1,9 0,034 0,1 

 
Mara *1 = Peitetyn rakenteen liukoisuuden raja-arvo mg/kg L/S-suhteessa 10 

 
Mara *2 = Päällystetyn rakenteen liukoisuuden raja-arvo mg/kg L/S-suhteessa 10 

   

Suuri osa haitta-aineiden liukoisuuksista jäi laboratorion määritysrajojen alapuolelle 

(alle 0,020 mg/kg). Mara-asetuksen liukoisuusraja-arvoihin verrattuna haitta-aineet ovat 

koholla kloridissa, fluoridissa, sulfaatissa, molybdeenissa ja seleenissä. Näistä kloridi ja 

fluoridi ylittivät sekä peitetyn että päällystetyn rakenteen raja-arvot. Kloridin, fluoridin, 

molybdeenin ja seleenin liukoisuustulokset ylittivät pysyvän jätteen liukoisuusraja-

arvon, mutta ei tavanomaisen jätteen raja-arvoa. Seoksien liukoisuuksia ja Mara-

asetuksen raja-arvoja vertailevat kuvaajat ovat kuvissa 30, 31, 32, 33 ja 34. Seoksen 8 

sisältämän kloridin, fluoridin ja sulfaatin osalta on huomioitava se, että niiden ana-

lyysisarjasta puuttuvat kokonaan L/S-suhteiden 0,1 ja 0,2 analyysit. Näin ollen niiden 

tulokset edustavat lähinnä liukoisuusminimiä, todellinen liukenevuustulos lienee jonkin 

verran suurempi. 
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Kuva 30 Läpivirtaustesti ylöspäin, tulokset verrattuna Mara-asetuksen raja-arvoihin, kloridi 

  

Kloridin kohdalla ylittyivät molemmat Mara-asetuksen raja-arvot seosten 7 ja 8 

kohdalla (kuva 30). Peitetyn rakenteen raja-arvo on 800 mg/kg ja päällystetyn 2 400 

mg/kg. Kyseiset seokset sisälsivät savea, kalkkia ja rikinpoiston lopputuotetta. Seos 8, 

jossa oli suurempi määrä rikinpoiston lopputuotetta, ylittää myös selvemmin raja-arvot. 

Tätä tulosta tarkastellessa on hyvä muistaa mittaustuloksen puutteellisuus. 

Tavanomaisen jätten raja-arvo on 15 000 mg/kg ja se ei ylittynyt. 

 

 
Kuva 31 Läpivirtaustesti ylöspäin, tulokset verrattuna Mara-asetuksen raja-arvoihin, fluoridi 

 

Fluoridissa ylittyi peitetyn rakenteen ja pysyvän jätteen raja-arvo 10 mg/kg seoksissa 5 

(kuva 31), 6, 7 ja 8. Seoksissa 5 ja 6 oli saven lisäksi eri määriä sementtiä ja 

lentotuhkaa. Päällystetyn rakenteen raja-arvo 50 mg/kg ylittyi seoksen 8 kohdalla, mutta 

tulos ei välttämättä ole täysin luotettava. 
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Kuva 32 Läpivirtaustesti ylöspäin, tulokset verrattuna Mara-asetuksen peitetyn rakenteen raja-arvoon, 

sulfaatti 

 

Sulfaatin epäluotettava liukoisuustulos seoksessa 8 oli täysin sama, 1000 mg/kg, kuin 

peitetyn rakenteen ja pysyvän jätteen raja-arvo (kuva 32). Tulos on kuitenkin 

todennäköisemmin liian pieni kuin liian suuri, joten voidaan varovaisesti olettaa, että 

sulfaatin peitetyn rakenteen raja-arvo olisi mahdollisesti ylittynyt, mikäli kaikkien L/S-

suhteiden vesinäytteiden analyysit olisi pystytty laskemaan mukaan. Päällystetyn 

rakenteen raja-arvo on 10 000, joten se ei todennäköisesti kuitenkaan ylity. 

 

 
Kuva 33 Läpivirtaustesti ylöspäin, tulokset verrattuna Mara-asetuksen peitetyn rakenteen raja-arvoon, 

molybdeeni 
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Kuva 34 Läpivirtaustesti ylöspäin, tulokset verrattuna Mara-asetuksen peitetyn rakenteen raja-arvoon, 

seleeni 

 

Molybdeenissa ylittyi peitetyn rakenteen ja pysyvän jätteen raja-arvot seoksissa 5 ja 6 

(kuvat 33 ja 34). Seleenin kohdalla seoksen 5 liukoisuus on täsmälleen sama kuin peite-

tyn rakenteen ja pysyvän jätteen raja-arvo ja seoksen 6 liukoisuus ylitti sen. Molybdee-

nin raja-arvo on 0,5 mg/kg ja seleenin 0,1 mg/kg. Päällystetyn rakenteen raja-arvot oli-

vat molybdeenissa 6,0 mg/kg ja seleenissä 0,5 mg/kg, ne eivät ylittyneet. Läpivirtaustes-

tin tuloksissa korostuvat erityisesti seokset, joissa on mukana teollisuuden sivutuotteita 

eli lentotuhkaa ja rikinpoiston lopputuotetta. Pelkällä sementillä tai sementillä ja kalkilla 

stabiloitu savi ei ylittänyt minkään haitta-aineen kohdalla liukoisuusraja-arvoja. 

 

Modifioitu diffuusiokoe 

 

Modifioitu diffuusiokoe onnistui kuuden koekappaleen osalta (seokset 2-7). 63. tai 64. 

päivän kohdalla määritellyt kumulatiiviset liukoisuustulokset ovat taulukossa 21. Kaikki 

mittaustulokset ovat liitteessä 4. Anionien mittausepävarmuus oli 15–30 % aineesta 

riippuen ja metallien/puolimetallien epävarmuus 20–30 % alkuaineesta riippuen. Tau-

lukkoon on merkitty vertailtavaksi eri värein hollantilaiset liukoisuusohjearvot sekä 

pysyvästi kostealle että ajoittain kostealle kiinteytetylle materiaalille (Aalbers et al 

1996, Wahlström ja Laine-Ylijoki 1996) ja Sorvarin (2000) liukoisuusraja-arvoehdotus 

ja niiden ylitykset. Ylittyneitä haitta-ainepitoisuuksia oli kloridissa, molybdeenissa ja 

seleenissä. Näiden liukoisuudet on nostettu erikseen tarkasteltavaksi kuvaajiin, kuvat 

35, 36 ja 37. Näissä kuvaajissa vertailtavat raja-arvot on erikseen selitetty kunkin kuvaa-

jan selostuksessa. Taulukossa 20 on lisäksi diffuusioliuosten analyysin yhteydessä teh-

dyt pH- ja sähkönjohtavuustulokset 63./64. päivän kohdalla. 

 
Taulukko 20 Diffuusiokokeen yhteydessä mitatut pH:t ja sähkönjohtavuudet 

  Seos 2 Seos 3 Seos 4 Seos 5 Seos 6 Seos 7 

Määritys 64 d 64 d 64 d 64 d 63 d 63 d 

pH 11,5 11,5 11,9 11,1 11 11,7 

Sähkönjohtavuus mS/m 265 125 186 87 70 456 
  

Taulukosta 20 huomataan, että lentotuhkaa ja sementtiä sisältäneiden seosten 5 ja 6 pH 

on hieman pienempi kuin muissa. Kalkkia ja sementtiä sisältäneessä seoksessa 4 se on 
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suurin. Sähkönjohtavuus on huomattavasti suurempi rikinpoiston lopputuotetta ja kalk-

kia sisältävässä seoksessa 7. 

 
Taulukko 21 Diffuusiokokeen kumulatiiviset tulokset 63./64. päivän kohdalla 

 Haitta-
aine  
[mg/m2] 

Pysyvästi 
kostea 

sijoitus-
paikka * 

Ajoittain 
kostea 

sijoitus-
paikka * 

Kiintey-
tetty 

materi-
aali ** 

Seos 2 Seos 3 Seos 4 Seos 5 Seos 6 Seos 7 

64 d 64 d 64 d 64 d 63 d 63 d 

DOC       4985 2097 1987 1170 869 1270 

Kloridi 18000 54000   133153 28284 11933 29011 18195 234022 

Fluoridi 1300 4400 2800 158 259 123 243 308 678 

Sulfaatti 27000 80000   15643 8319 3224 10934 6460 5468 

Antimoni 3,7 12 36 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 

Arseeni 41 140 58 1,5 0,5 0,4 0,9 1,7 0,4 

Barium 600 2000 2800 3,9 4,4 6,8 6,7 11 19,8 

Elohopea 0,4 1,4 1,6 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Kadm. 1,1 3,8 2,1 0,04 0,04 0,04 0,05 0,07 0,04 

Koboltti 29 95 280 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Kromi 140 480 550 0,4 0,4 0,4 0,5 1,2 0,4 

Kupari 51 170 250 35,6 10,6 15,7 1 0,4 5,3 

Lyijy 120 400 210 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Molyb. 14 48 70 10 4,8 3 43 73 8,4 

Nikkeli 50 170 270 28 4,7 6,6 0,4 0,4 2,1 

Seleeni 1,4 4,8 14 1 1 0,6 2,1 2 0,4 

Sinkki 200 670 330 2,3 2,8 3,3 2,6 3,7 4 

Vanadiini 230 760 700 9,6 8,1 2,2 5,8 17,8 1,3 

Tähdellä merkityt ovat liukoisuusraja-arvoja 64 päivän diffuusiokokeelle: 
   * Pysyvän ja ajoittain kostean sijoituspaikan hollantilaiset liukoisuusraja-arvot kiinteytetylle materiaaleil-

le (Wahlström ja Laine-Ylijoki 1996) 
** Kiinteytetyn materiaalin enimmäisliukoisuusohjearvot, kun materiaalin kokonaisuuspaksuus on enin-
tään 0,7 m (Sorvari 2000) 

 

 
Kuva 35 Modifioitu diffuusiokoe, 63./64. päivän kumulatiiviset tulokset verrattuna eri raja-arvoihin, 

kloridi 
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Kloridin kumulatiivinen liukoisuus ylitti hollantilaisen pysyvästi kostean kiinteytetyn 

materiaalin liukoisuuden ohjearvon 18 000 mg/m
2
 kaikissa seoksissa lukuunottamatta 

seosta 4. Lisäksi seoksissa 2 ja 7 ylittyivät hollantilaisen ajoittain kostean, kiinteytetyn 

materiaalin liukoisuusohjearvo (54 000 mg/m
2
). Seos 2 on Jätkäsaaren sedimenttiä ja 

seos 7 saven, kalkin ja rikinpoistotuotteen sekoitusta. Sorvarin (2000) kiinteytetyn 

materiaalin raja-arvoehdotuksessa ei ole erikseen kloridille määriteltyä arvoa. 

 

 
Kuva 36 Modifioitu diffuusiokoe, 63./64. päivän kumulatiiviset tulokset verrattuna eri raja-arvoihin, 

molybdeeni 

 

Seoksen 5 sisältämän molybdeenin kumulatiivinen liukoisuus ylitti hollantilaisen 

pysyvästi kostean, kiinteytetyn materiaalin liukoisuuden ohjearvon (14 mg/m
2
). Seos 6 

ylitti edellisen lisäksi myös hollantilaisen ajoittain kostean, kiinteytetyn materiaalin 

liukoisuusarvon (48 mg/m
2
) ja Sorvarin (2000) esittämän raja-arvoehdotuksen 70 

mg/m
2
. Seokset 5 ja 6 sisälsivät molemmat saven lisäksi sementtiä ja lentotuhkaa, mutta 

eri suhteissa. Muut analysoidut seokset jäivät selvästi kaikkien raja-arvojen alle. 

 

 
Kuva 37 Modifioitu diffuusiokoe, 63./64. päivän kumulatiiviset tulokset verrattuna hollantilaiseen pysy-

västi kostean rakenteen raja-arvoon, seleeni 
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Seosten 5 ja 6 seleenin kumulatiivinen liukoisuus ylitti ainoastaan hollantilaisen pysy-

västi kostean materiaalin liukoisuusohjearvon 1,4 mg/m
2
. Ajoittain kostea ohjearvo 4,8 

mg/m
2
 ja Sorvarin (2000) ehdotus 14 mg/m

2
 alittuivat selvästi kaikissa seoksissa. 

 

Vedenläpäisevyyskoe 

 

Vedenläpäisykokeen tulokset ovat taulukossa 22. Kuvassa 38 on vertaileva diagrammi 

seosten 1–8 vedenläpäisevyyseksponenttien keskiarvoista (vastaavat vedenläpäisyker-

rointa). Koekappaleiden halkaisija oli keskimäärin 103 mm ennen kokeen suoritusta ja 

102 mm sen jälkeen. Vastaava korkeus oli ennen koetta keskimäärin 118 mm ja sen 

jälkeen 117 mm. Koekappaleiden tiheydet verrattuna vastaavan lysimetrin massaseok-

sen tiheyteen ovat liitteessä 5 muiden vedenläpäisevyyteen liittyvien mittaustulosten 

kanssa. Kaikkia tiivistyksiä ei onnistuttu tekemään vastaavan lysimetrin seoksen tihey-

teen: koekappaleiden 2 ja 4 tiheydet jäivät selvästi pienemmiksi, kun taas koekappalei-

den 6 ja 7 tiheydet olivat hieman korkeampia. Savisekoitusnäytteestä mitattu sähkönjoh-

tavuus oli 0,10 µS/cm ja pH 8,3. Kokeen aikainen lämpötila oli 20 °C. 

 

Seosten huokoisuus arvioitiin märkä- ja kuivairtotiheysparametrien avulla. Huokoisuus-

prosentti pääasiassa kasvoi, kun sideainetta lisättiin saveen. Komposiittien huokoisuus-

prosentti oli sitä pienempi, mitä enemmän lentotuhkaa materiaali sisälsi. Seoksen 6 

(sementti 20 kg/m
3
 ja lentotuhka 500 kg/m

3
) huokoisuus 36 prosenttia oli selvästi pie-

nempi kuin muissa seoksissa. Vedenläpäisevyys ei korreloinut suoraan huokoisuuden 

kanssa, mutta komposiitin sideainemäärien kanssa jossain määrin kyllä.  

 
Taulukko 22 Vedenläpäisykokeen tulokset. E = ennen, J = jälkeen kokeen. 

Määritys Yksikkö Seos 1 Seos 2 Seos 3 Seos 4 Seos 5 Seos 6 Seos 7 Seos 8 

Vesipitoisuus E % 43,4 44,7 38,8 39,5 32,9 22,6 31,5 25,8 

Vesipitoisuus J % 25,7 44,1 38,1 43,1 33,6 23,9 35,6 38,5 

Märkäirtotiheys E kg/m3 1778 1773 1811 1748 1808 1841 1771 1652 

Märkäirtotiheys J kg/m3 1987 1810 1817 1800 1826 1874 1814 1821 

Kuivairtotiheys E kg/m3 1240 1225 1305 1253 1360 1502 1350 1313 

Kuivairtotiheys J kg/m3 1581 1256 1315 1258 1367 1513 1338 1314 

Vedenläp. kerroin k m/s  3,8*10-10 7,7*10-10 4,6*10-10 5,7*10-10 1,2*10-9 5,6*10-9 3,0*10-9 2,1*10-6 

Arvioitu huokoisuus % 41 55 50 54 46 36 48 51 

 

 
Kuva 38 Kaikkien seosten vedenläpäisevyyseksponentit (huom. käänteinen y-akseli) 
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6.2 Lysimetrikokeen tulokset 

 

Tiiviysmittaukset 

 

Vesivolumetrilla ja käsin mitattujen tilavuuksien, katu- ja maalaboratorion tekemien 

punnitusten ja kuivatilavuuspainojen teoreettisen laskennan tulokset ovat taulukossa 23. 

Nämä tulokset toimitettiin Rambollille diffuusiokokeiden koekappaleiden tiivistämistä 

varten. Kooste tiiviysmittaustuloksista on liitteessä 6. 

 
Taulukko 23 Lysimetrien sisältämien massojen tilavuuspainot stabilointityön jälkeen 

Määritys Yksikkö 1 2 3 4 5 6 7 8 

Märkätilavuuspaino kN/m
3
 17,44 17,95 16,66 18,87 18,01 18,45 17,16 18,22 

Kuivatilavuuspaino kN/m
3
 12,02 14,87 12,94 14,63 14,47 14,88 13,30 14,24 

Vesipitoisuus % 47,4 20,7 28,7 29,0 24,5 24,0 29,1 28,0 

 

Suotovesinäytteiden analyysitulokset 

 

Lysimetrin suotovesinäytteitä otettiin yhteensä 48 kpl 10 eri erässä marras-huhtikuun 

aikana 2012–2013. Kustakin seoksesta otettujen näytteiden määrä vaihteli kolmesta 

kahdeksaan muun muassa sääolosuhteista riippuen (ks. taulukko ”Lysimetreistä otetut 

suotovesinäytteet” kappaleessa 5.3.2 Lysimetrikoe). Myös talteen saadun suotoveden 

määrä vaihteli. Mikäli näytettä oli hyvin vähän, metalleja ei pystytty analysoimaan. 

Anionit määriteltiin laboratoriossa ionikromatografisesti ja metallit ICP-OES - tai ICP-

MS -laitteistoilla. Analyysien epävarmuusrajat on esitetty kaikkien suotovesianalyysitu-

losten yhteydessä liitteessä 7. Lysimetrialtaille ei määritelty tarkempia L/S-suhteita, 

mutta seurantajakson aikana vettä satoi noin 7600 litraa per allas ja altaiden keskimää-

räinen massa oli 14 660 kg. Tämä tarkoittaa sitä, että kumulatiivinen L/S -suhde oli noin 

0,5. Taulukossa 24 on esitetty kunkin näytteen pH ja sähkönjohtavuus. 

 
Taulukko 24 Lysimetristä otettujen suotovesinäytteiden pH:t ja sähkönjohtavuudet 

pH Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5 Erä 6 Erä 7 Erä 8 Erä 9 Erä 10 

Seos 1 7,76 
  

7,9 
     

7,53 

Seos 2 10,6 10,2 
 

11,3 
    

9,12 11,2 

Seos 3 11,5 11,8 11,2 11,9 
   

11,7 11,4 11,5 

Seos 4 12,3 12,1 11,7 12,3 12,1 
 

11,6 
  

12,2 

Seos 5 11,9 11,7 11,1 11,8 11,6 
    

11,4 

Seos 6 12,2 12 11,5 11,9 
 

11,4 
 

11,7 11,3 11,5 

Seos 7 12,3 12,1 12 12,2 
 

12,3 
   

12,1 

Seos 8 12,1 12 11,9 12     11,6     11,6 

Sähk. j. mS/m Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5 Erä 6 Erä 7 Erä 8 Erä 9 Erä 10 

Seos 1 54,2 
  

72,1 
     

16,9 

Seos 2 212 155 
 

230 
    

70,7 282 

Seos 3 165 416 304 405 
   

222 101 157 

Seos 4 818 825 665 797 289 
 

494 
  

740 

Seos 5 420 370 243 365 217 
    

221 

Seos 6 612 608 432 359 
 

127 
 

247 113 224 

Seos 7 1840 2540 2270 1380 
 

1310 
   

1920 

Seos 8 2540 3890 3350 2850     1660     1400 
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Taulukosta 24 huomataan, että eri seosten suotovesien pH-vaihtelu on melko systemaat-

tista. Seos 1, joka on referenssisavea, happamuus on lähellä neutraalia. Seoksen 2, Jät-

käsaaren sedimentin pH on hieman muita stabiloituja seoksia matalampi. Kyseessä ole-

va seos on kuitenkin noin kaksi kuukautta muita vanhempi, joten sen pH-kehitys voi 

luonnollisestikin olla pidemmällä kuin muilla seoksilla. Seokset 3–8 ovat lähes yhtä 

voimakkaasti emäksisiä. pH:n vaihtelu kunkin seoksen sisällä on taas monimutkaisem-

paa. Pääasiassa pH on syksyllä ollut emäksisempi kuin keväällä. Talven aikana pH on 

joko vaihdellut tai laskenut seoksesta riippuen. Sähkönjohtavuuden keskiarvo on kor-

keimmillaan rikinpoiston lopputuotetta sisältävien seosten suotovesissä 7 ja 8. Pienim-

millään se on referenssisavessa, seos 1. Sähkönjohtavuudet pääosin nousivat hieman 

stabiloinnin jälkeisenä aikana ja laskivat talvella. Kevään sulamisvesien myötä joiden-

kin seosten sähkönjohtavuus nousi hieman. 

 

Peitetyn rakenteen ja pysyvän jätteen haitta-aineiden liukoisuuden raja-arvot ylittyivät 

kaikissa seoksissa vähintään yhden aineen kohdalla. Antimonin, arseenin, bariumin, 

kadmiumin, elohopean, lyijyn, sinkin, vanadiinin ja DOC:ien suotovesipitoisuustulokset 

jäivät Mara-asetuksen ja kaatopaikkakelpoisuuden liukoisuusrajojen [mg/l] alapuolelle. 

Osa näistä analyysituloksista jäi lisäksi kunkin aineen laboratoriomääritysrajan alapuo-

lelle. Taulukossa 25 on esitetty tiivistettynä sellaisten haitta-aineiden tulokset, jotka 

ylittivät Mara-asetuksessa joko peitetyn tai päällystetyn rakenteen raja-arvot. Tässä yh-

teydessä Mara-asetuksen [mg/kg, L/S = 10] -yksiköt on muutettu suotovesipitoisuuksien 

määritystulosten muotoon [mg/l] vertailtavuuden vuoksi. Pysyvän jätteen raja-arvo mu-

kailee Mara-asetuksen peitetyn rakenteen raja-arvon tuloksia, joten siitä ei tehty erik-

seen vertailua. Kaikki tulokset kloridia lukuun ottamatta jäivät joka tapauksessa tavan-

omaisen jätteen raja-arvon alapuolelle.  

 
Taulukko 25 Lysimetrikoe: Tiivistelmä haitta-aineista, jotka ylittivät [mg/l] -muotoon muunnetut Mara-

asetuksen raja-arvot  

  
Mara, peitetyn rakenteen  

raja-arvo 
Mara, päällystetyn rakenteen 

raja-arvo 

Seos 1 Cl
-
 

 Seos 2 F-, SO4, Mo Cl-, Cu, Ni 

Seos 3 F-, SO4,Mo Cl- 

Seos 4 Cl-, F- 
 Seos 5 F-, SO4, Mo, Se Cl- 

Seos 6 F-, SO4, Cr, Se Cl-, Mo 

Seos 7 F
-
, SO4, Mo, Se Cl

-
 

Seos 8 SO4, Se Cl
-
, F

-
, Mo 

 

Taulukon 25 mukaisesti huomataan, että eniten haitta-aineita ympäristöönsä päästäneitä 

seoksia olivat 2 eli Jätkäsaaren stabiloitu sedimentti ja 5-8 eli kivihiilenpolton sivutuot-

teita sisältäneet seokset. Kaikkien seoksien suotovesipitoisuuksien analysointitulokset 

Mara-asetuksen raja-arvot [mg/l] ylittäneiden haitta-aineiden osalta ovat taulukoissa 26–

28.  
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Taulukko 26 Lysimetrikokeen tulokset Mara-asetuksen raja-arvot (mg/l) ylittäneiden haitta-aineiden 

osalta seoksissa 1 ja 2 

Seos 1 
[mg/l] 

Mara 
*1 

Mara 
*2 Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5 Erä 6 Erä 7 Erä 8 Erä 9 

Erä 
10 

Kloridi 80 240 95,8     136           21,8 

             Seos 2 
[mg/l] 

Mara 
*1 

Mara 
*2 Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5 Erä 6 Erä 7 Erä 8 Erä 9 

Erä 
10 

Kloridi 80 240 427 288 
 

333 
    

145 336 

Fluoridi 1 5 0,8 0,761 
 

1,2 
    

0,39 1,23 

Sulfaatti 100 1000 83,9 91,2 
 

124 
    

64,5 270 

Kupari 0,2 0,6 0,30 0,20 
 

0,28 
     

0,63 

Molybd. 0,05 0,6 0,07 0,06 
 

0,07 
     

0,08 

Nikkeli 0,04 0,12 0,10 0,05   0,11           0,14 

 
Mara *1 Peitetyn rakenteen raja-arvo mg/kg L/S = 10 muunnettuna mg/l -muotoon 

 
Mara *2 Päällystetyn rakenteen raja-arvo mg/kg L/S = 10 muunnettuna mg/l -muotoon 

 

  

Taulukon 26 mukaan seoksessa 1 eli referenssisavessa Mara-asetuksen peitetyn raken-

teen liukoisuuden raja-arvo ylittyi vain kloridin kohdalla. Viimeisessä näyte-erässä klo-

ridin suotovesipitoisuus oli vähentynyt murto-osaan. Seoksen 2 suurimmat suotovesipi-

toisuudet olivat kloridissa. Kyseinen haitta-aine ylitti Mara-asetuksen päällystetyn ra-

kenteen liukoisuusraja-arvon useimmissa näyte-erissä. Kaatopaikkojen tavanomaisen 

jätteen raja (15 000 mg/kg, L/S = 10, muunnettuna 1500 mg/l) ei kuitenkaan ylittynyt. 

Nikkelin ja kuparin kohdalla suotovesipitoisuudet olivat myös koholla ylittäen Mara-

asetuksen päällystetyn rakenteen liukoisuusraja-arvon. Peitetyn rakenteen liukoisuusra-

ja-arvo ylittyi lisäksi fluoridin, sulfaatin ja molybdeenin kohdalla. Tavanomaisen jätteen 

liukoisuusraja-arvot eivät ylittyneet kummassakaan seoksessa minkään haitta-aineen 

kohdalla. 

 

 
Taulukko 27 Lysimetrikokeen tulokset Mara-asetuksen raja-arvot (mg/l) ylittäneiden haitta-aineiden 

osalta seoksissa 3 ja 4 

Seos 3 [mg/l] Mara *1 Mara *2 Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5 Erä 6 Erä 7 Erä 8 Erä 9 Erä 10 

Kloridi 80 240 114 292 260 202 
   

113 44,6 68,2 

Fluoridi 1 5 1,39 1,79 2,22 1,56 
   

2,4 1,08 1,55 

Sulfaatti 100 1000 20,5 94,3 87 89,1 
   

75,2 209 86,3 

Molybd. 0,05 0,6 0,01 0,05 0,07 0,06       0,03 0,02 0,02 

             Seos 4 [mg/l] Mara *1 Mara *2 Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5 Erä 6 Erä 7 Erä 8 Erä 9 Erä 10 

Kloridi 80 240 180 79,4 41,1 29,2 26,3 
 

21,1 
  

21,8 

Fluoridi 1 5 0,67 <0,40 0,75 <0,40 0,49   0,36     1,16 

 
Mara *1 Peitetyn rakenteen raja-arvo mg/kg L/S = 10 muunnettuna mg/l -muotoon 

 
Mara *2 Päällystetyn rakenteen raja-arvo mg/kg L/S = 10 muunnettuna mg/l -muotoon 

 

Taulukosta 27 nähdään seosten 3 (sideaineena sementti) ja 4 (sideaineena sementti ja 

kalkki) haitta-aineiden suotovesipitoisuudet. Seoksessa 3 kloridin pitoisuus ylitti näyte-

erien 2 ja 3 kohdalla Mara-asetuksen päällystetyn rakenteen liukoisuusraja-arvon.  Suo-

tovesipitoisuus laski kuitenkin selvästi talven jälkeen (erät 8, 9 ja 10). Peitetyn raken-

teen liukoisuusraja-arvo ylittyi fluoridin, sulfaatin ja molybdeenin kohdalla. Seoksessa 4 

esiintyi yksittäisissä erissä Mara-asetuksen peitetyn rakenteen liukoisuuden raja-arvon 
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[mg/l] ylitys kloridin ja fluoridin kohdalla. Tavanomaisen jätteen raja-arvot eivät ylitty-

neet kummassakaan seoksessa minkään haitta-aineen kohdalla. 

 
Taulukko 28 Lysimetrikokeen tulokset Mara-asetuksen raja-arvot (mg/l) ylittäneiden haitta-aineiden 

osalta seoksissa 5 ja 6 

Seos 5 
[mg/l] 

Mara 
*1 

Mara 
*2 Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5 Erä 6 Erä 7 Erä 8 Erä 9 

Erä 
10 

Kloridi 80 240 410 346 311 323 300 
    

250 

Fluoridi 1 5 2,01 1,47 2,03 1,48 1,88 
    

1,7 

Sulfaatti 100 1000 27,7 101 95 134 152 
    

175 

Molybd. 0,05 0,6 0,206 0,292 0,323 0,436 0,31 
    

0,416 

Seleeni 0,01 0,05 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 0,02         0,02 

             Seos 6 
[mg/l] 

Mara 
*1 

Mara 
*2 Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5 Erä 6 Erä 7 Erä 8 Erä 9 

Erä 
10 

Kloridi 80 240 395 605 581 249 
 

54,9 
 

180 39,3 169 

Fluoridi 1 5 2,11 1,95 2,45 1,3 
 

1,19 
 

2,12 1,48 1,35 

Sulfaatti 100 1000 5,85 24,2 31,5 76,4 
 

102 
 

154 266 159 

Kromi 0,05 0,3 0,04 0,06 0,06 0,05 
 

0,03 
  

0,04 0,07 

Molybd. 0,05 0,6 0,49 0,61 0,82 0,57 
 

0,30 
  

0,31 0,52 

Seleeni 0,01 0,05 <0,01 0,01 0,04 0,01   <0,01     <0,01 0,01 

 
Mara *1 Peitetyn rakenteen raja-arvo mg/kg L/S = 10 muunnettuna mg/l -muotoon 

 
Mara *2 Päällystetyn rakenteen raja-arvo mg/kg L/S = 10 muunnettuna mg/l -muotoon 

 

Koerakenteessa 5 oli saven lisäksi sementtiä 30 kg/m
3
 ja lentotuhkaa 150 kg/m

3
. Raken-

teessa 6 vastaavat määrät olivat 20 kg/m
3
 ja 500 kg/m

3
. Taulukosta 28 nähdään, että 

suotovesien haitta-ainespitoisuuden määrä kasvoi lentotuhkalisäyksen yhteydessä. Eri-

tyisesti kloridi ja molybdeeni olivat kriittisiä haitta-aineita molemmissa seoksissa. 

Kummankaan seoksen suotovesipitoisuus ei kuitenkaan ylittänyt tavanomaisen jätteen 

liukoisuusraja-arvoja (muunnettuina Cl
-
 = 1500 mg/l ja Mo = 1 mg/l). 
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Taulukko 29 Lysimetrikokeen tulokset Mara-asetuksen raja-arvot (mg/l) ylittäneiden haitta-aineiden 

osalta seoksissa 7 ja 8 

Seos 7 
[mg/l] 

Mara 
*1 

Mara 
*2 Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5 Erä 6 Erä 7 Erä 8 Erä 9 Erä 10 

Kloridi 80 240 3280 6170 5420 1930 
 

1620 
   

3520 

Fluoridi 1 5 3,55 1,95 3,01 2,11 
 

3,92 
   

3,67 

Sulfaatti 100 1000 136 45,6 28,3 36,2 
 

28 
   

31,3 

Molybd. 0,05 0,6 0,05 0,07 0,11 0,06 
 

0,06 
   

0,08 

Seleeni 0,01 0,05 0,01 <0,01 
<0,0

1 
<0,0

1   
<0,0

1       <0,01 

             Seos 8 
[mg/l] 

Mara 
*1 

Mara 
*2 Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5 Erä 6 Erä 7 Erä 8 Erä 9 Erä 10 

Kloridi 80 240 5950 
1200

0 9760 7870 
  

4800 
  

3930 

Fluoridi 1 5 5,55 1,94 3,1 <4,0 
  

4,13 
  

4,71 

Sulfaatti 100 1000 389 138 75,6 80,2 
  

61 
  

172 

Molybd. 0,05 0,6 0,06 0,12 0,17 0,14 
  

0,11 
  

0,11 

Seleeni 0,01 0,05 
<0,0

1 0,01 
<0,0

1 
<0,0

1     
<0,0

1     <0,01 

 
Mara *1 Peitetyn rakenteen raja-arvo mg/kg L/S = 10 muunnettuna mg/l -muotoon 

 
Mara *2 Päällystetyn rakenteen raja-arvo mg/kg L/S = 10 muunnettuna mg/l -muotoon 

 

Kuten lentotuhkassakin (taulukko 27), seoksien 7 (savi, kalkki 30 kg/m
3
 ja RPT 150 

kg/m
3
) ja 8 (savi, kalkki 10 kg/m

3
 ja RPT 500 kg/m

3
) kohdalla erottuu rikinpoiston lop-

putuotteen lisäys haitta-aineiden kasvaneena suotovesipitoisuutena (taulukko 29). Eri-

tyisesti kloridin pitoisuus oli suuri, se ylitti molemmissa seoksissa useiden näyte-erien 

kohdalla kaatopaikkojen vaarallisen jätteen liukoisuuden raja-arvon 25 000 mg/kg ka, 

L/S = 10 (muunnettuna 2500 mg/l). Fluoridin ja molybdeenin suotovesipitoisuudet 

seoksessa 8 ylittivät Mara-asetuksen päällystetyn rakenteen raja-arvot, mutteivät tavan-

omaisen jätteen liukoisuuden raja-arvoja. 

 

Suotovesien sisältämät haitta-aineet, joissa pitoisuudet ylittivät Mara-asetuksen liukoi-

suuden raja-arvot tai pysyvän jätteen raja-arvot, olivat kromi, kupari, nikkeli, molyb-

deeni, seleeni, kloridi, fluoridi ja sulfaatti. Näiden pitoisuuksien muutokset eri näyte-

erien (yhteensä 9 kpl) välillä on esitetty kuvien 39–46 kuvaajissa. Kuvaajien yhteydessä 

on esitetty Mara-asetuksen peitetyn ja/tai päällystetyn rakenteen raja-arvot muunnettuna 

[mg/l] -muotoon ja tarvittaessa myös vaarallisen jätteen liukoisuusraja-arvo [mg/l]-

muodossa. 
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Kuva 39 Lysimetrikokeessa tapahtunut suotovesipitoisuuden muutos näyte-erien välillä, kromi. Huom. 

Mara-asetuksen liukoisuusraja-arvo muunnettu muotoon [mg/l]. 

 

 
Kuva 40 Lysimetrikokeessa tapahtunut suotovesipitoisuuden muutos näyte-erien välillä, kupari. Huom. 

Mara-asetuksen liukoisuusraja-arvot muunnettu muotoon [mg/l]. 
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Kuva 41 Lysimetrikokeessa tapahtunut suotovesipitoisuuden muutos näyte-erien välillä, nikkeli. Huom. 

Mara-asetuksen liukoisuusraja-arvo muunnettu muotoon [mg/l]. 

 

Kromi-, kupari- ja nikkelipitoisuudet ylittivät peitetyn rakenteen liukoisuuden raja-

arvon vain yksittäisissä seoksissa (kuvat 39, 40 ja 41). Kromin suotovesipitoisuus oli 

seoksessa 6 yli Mara-asetuksen peitetyn rakenteen raja-arvon [mg/l]. Kromin 

suotovesipitoisuus eri seoksissa vaihteli, mutta erityisesti lentotuhkaseosten kohdalla 

(seokset 5 ja 6) se pääasiassa nousi alussa huippulukemaansa, laski talvikauden aikana 

ja kohosi taas keväällä. Kupari ja nikkeli, joiden suotovesipitoisuus ylitti 

sedimenttiseoksen 2 kohdalla yli peitetyn ja /tai päällystetyn rakenteen raja-arvon, nousi 

alussa mutta laski talven aikana kohoten selvästi lumien sulamisen jälkeen. Kuparin ja 

nikkelin pitoisuudet suotovesissä eivät noudattaneet seoksen 2 kohdalla muiden seosten 

kaltaista pitoisuuden maltillista vaihtelutrendiä näyte-erän 4 kohdalla. Ennen kyseistä 

näytteenottohetkeä seosaltaan 2 näytteenottohana oli kadonnut, joten sillä on voinut olla 

jokin vaikutus suotovesien pitoisuuteen kontaminaation muodossa. 

 

 
Kuva 42 Lysimetrikokeessa tapahtunut suotovesipitoisuuden muutos näyte-erien välillä,  

molybdeeni. Huom. Mara-asetuksen liukoisuusraja-arvot muunnettu muotoon [mg/l]. 
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Kuva 43 Lysimetrikokeessa tapahtunut suotovesipitoisuuden muutos näyte-erien välillä, seleeni. Huom. 

Mara-asetuksen liukoisuusraja-arvo muunnettu muotoon [mg/l]. 

 

Molybdeeni ja seleeni olivat kohollaan useimmissa seoksissa: suurimmat 

suotovesipitoisuudet olivat lentotuhkaa sisältäneissä seoksissa 5 ja 6 (kuvat 42 ja 43). 

Vain referenssisavessa (seos 1) ja seoksessa 4 (savi, sementti ja kalkki) niiden pitoisuus 

ei kohonnut kummankaan Mara-asetuksen raja-arvon yläpuolelle. Kummankin haitta-

aineen suotovesipitoisuus oli voimakkaimmillaan syksyn ja alkutalven aikana, mutta 

keskitalven aikana se vakiintui matalammalle nousten hieman lumien sulamisen jälkeen 

(erä 10). Molybdeenin kohdalla seoksen 6 pitoisuus ylitti Mara-asetuksen päällystetyn 

rakenteen liukoisuuden raja-arvon. Seleenin kohdalla kaikissa teollisuuden sivutuotteita 

sisältäneissä seoksissa 5, 6, 7 ja 8 sen suotovesipitoisuus ylitti Mara-asetuksen peitetyn 

rakenteen raja-arvon. Seoksessa 6, joka sisälsi suuren määrän lentotuhkaa, seleenin pi-

toisuus nousi huomattavasti, mutta ei kuitenkaan ylittänyt päällystetyn rakenteen raja-

arvoa. 

 

 
Kuva 44 Lysimetrikokeessa tapahtunut suotovesipitoisuuden muutos näyte-erien välillä, kloridi.  

Huom. Verratut liukoisuusraja-arvot muunnettu muotoon [mg/l].  

Huomaa myös logaritminen y-akselin asteikko. 
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Kloridin suotovesipitoisuus ylitti kaikissa seoksissa Mara-asetuksen peitetyn rakenteen 

liukoisuuden raja-arvon sekä seosten 7 ja 8 kohdalla kaatopaikkakelpoisuuden 

vaarallisen jätteen raja-arvon (kuva 44). Päällystetyn rakenteen raja (2400 mg/kg, 

muokattuna 240 mg/l) ei ylittynyt kuitenkaan seoksissa 1 ja 4. Kloridin pitoisuus oli 

erityisen huomattava seoksessa 8 (suuri määrä rikinpoistotuotetta), jossa se saavutti 

suurimmillaan lukeman 12 000 mg/l näyte-erässä 2. Pienemmän rikinpoistomäärän 

seoksessa 7 huippupitoisuus oli samassa näyte-erässä 6170 mg/l. Seoksissa 7 ja 8 kloridi 

ylitti myös vaarallisen jätteen liukoisuusraja-arvon 25 000 mg/kg, L/S = 10 (tässä 

muunnettuna 2500 mg/l). Kaikissa seoksissa suotovesipitoisuus kuitenkin laski tai 

tasaantui selvästi talven aikana ja osa pitoisuuksista nousi hiukan kevään lumien 

sulamisen jälkeen (erä 10). 

 

 
Kuva 45 Lysimetrikokeessa tapahtunut suotovesipitoisuuden muutos näyte-erien välillä, fluoridi. Huom. 

Mara-asetuksen liukoisuusraja-arvot muunnettu muotoon [mg/l]. 

 

 
Kuva 46 Lysimetrikokeessa tapahtunut suotovesipitoisuuden muutos näyte-erien välillä, sulfaatti. Huom. 

Mara-asetuksen liukoisuusraja-arvo muunnettu muotoon [mg/l]. 

 

Muiden anionien eli fluoridin ja sulfaatin suotovesipitoisuus jää maltillisemmaksi kuin 

kloridin (kuvat 45 ja 46). Pitoisuustrendit olivat vaihtelevia, mutta talven vaikutus 

erottuu useimmissa seoksissa matalampina pitoisuustuloksina. Seoksessa 2 fluoridi- ja 
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sulfaattipitoisuudet kohosivat selvästi lumien sulamisen myötä. Fluoridin pitoisuudet 

ylittivät alemman Maran liukoisuuden raja-arvon kaikkien seoksien kohdalla paitsi 

seoksissa 1 ja 4. Ylempi raja-arvo ylittyi vain seoksen 8 ensimmäisessä näyte-erässä. 

Sulfaatin kohdalla ylittyi Maran peitetyn rakenteen raja seoksissa 2, 3, 5, 6, 7 ja 8.  

 

Yhteenvetona lysimetrikokeen yhteydessä havaituista suotovesipitoisuuksista voidaan 

sanoa, että erityisesti teollisuuden sivutuotteita sisältäneet seokset 5, 6, 7 ja 8 erottuvat 

suuremmilla haitta-aineiden pitoisuusmäärillä. Huomattavin haitta-aine oli kloridi. 

Sedimenttiseos (2) sisälsi taas hieman eri haitta-aineita kuin muut seokset, samoin sen 

pitoisuuden vaihtelutrendit poikkesivat muista seoksista. Pitoisuustrendit olivat yleisesti 

kuitenkin vaihtelevia eikä niitä pystytty seuraamaan tasaisesti talven aikaisten 

näytteenottovaikeuksien takia. Yleistäen voitiin kuitenkin todeta, että sydäntalvijakson 

aikana suotovesipitoisuudet pääosin laskivat tai tasaantuivat. Keväällä lumien sulamisen 

myötä tapahtui vaihtelevan suuruista pitoisuusnousua useiden haitta-aineiden, kuten 

kromin, kuparin, nikkelin ja sulfaatin kohdalla. 

 

Routaantuminen 

 

Routaantumista voitiin arvioida rakeisuuskäyrän ja säätietojen avulla. Rakeisuuskäyrän 

mukaan kaikkien seosten maalajit olivat savea, jossa saattoi olla silttiä joukossa tai silt-

tiä, jossa oli savea. Tällaiset maalajit ovat lähtökohtaisesti routivia (Jääskeläinen 2009). 

 

Kaikki seokset olivat rakeisuuteen perustuvan routivuuskriteerin mukaan routivia (Jääs-

keläinen 2009) paitsi seos 4 (savi, sementti 20 kg/m
3
 + CaO 20 kg/m

3
), joka oli niukasti 

routimatonta. Kriteerin täyttyminen tarkastettiin vertailemalla rakeisuuskäyriä routi-

vuuskriteerissä esitettyyn routivuusnomogrammiin, kuva 47. 

 

 
Kuva 47 Routivuusnomogrammi (Jääskeläinen 2009). 

 

Talven aikainen lumen keskimääräinen paksuus arvioitiin 0,39 m paksuiseksi. Keski-

määräinen paksuus on puolet suurimmasta kevättalven aikana esiintyvästä lumen pak-

suudesta, joka oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla 78 cm maaliskuun 2013 alussa (Ilma-

tieteen laitos 2013b). Helsingin seudulla kerran 50 vuoden aikana esiintyvä pakkasmää-

rä F50 on 35 000. Edelliset tiedot yhdistettynä roudansyvyyden nomogrammiin, joka on 

kuvassa 48 (Jääskeläinen 2009), saadaan savessa tai savisessa siltissä esiintyvän roudan 

syvyydeksi 0,35 metriä. Voidaan siis olettaa, että stabiloidussa materiaalissa, joka vas-
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taa rakeisuudeltaan savea tai silttiä, routa on ylettynyt 0,35 metrin syvyyteen. Käytän-

nössä routa on voinut ulottua syvemmälle, sillä koerakenteiden päällä ollut lumikerros 

ei ollut silmämääräisesti havainnoituna saavuttanut samaa paksuutta kuin Ilmatieteen 

laitoksen virallisissa mittauksissa. 

 

 
Kuva 48 Roudansyvyysnomogrammi (Jääskeläinen 2009). 
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7 Analyysi 
 

7.1 Liukoisuuteen vaikuttaneet tekijät, vertailu taustakatsauk-
seen 

Teollisuuden sivutuotteilla stabiloitujen ylijäämäsavien ympäristökelpoisuutta maara-

kenteissa arvioitiin liukoisuustutkimusten tulosten lisäksi myös muiden ominaisuuksien 

perusteella. Esimerkiksi stabiloidun massan geotekniset ominaisuudet kuten lujuus, 

muodonmuutosominaisuudet ja ympäristön olosuhteet vaikuttavat hyödyntämiskelpoi-

suuteen. Tässä tutkimuksessa keskityttiin kuitenkin ensisijaisesti eri haitta-aineiden liu-

koisuuden selvittämiseen. Lisäksi vertailtiin erilaisia liukoisuustutkimusmenetelmiä. 

 

Tässä osiossa tutkimuksen tuloksia pohditaan ja analysoidaan erityisesti kirjallisuuskat-

saukseen vertaillen. Sideaineiden ja stabiloitujen maiden liukoisuuskäyttäytymisen teo-

riaa ja käytäntöä on tutkittu laajasti monissa eri tutkimuksissa eri menetelmillä. Tämän 

tutkimuksen tuloksia vertaillaan jossain määrin aiempien tutkimuksien havaintoihin. 

 

Merkittävin haitta-aineiden liukoisuutta muuttanut tekijä oli stabilointi, joka sitoi erityi-

sesti teollisuuden sivutuotteiden sisältämiä haitallisia aineita liukenemattomampaan 

muotoon. Stabiloinnin johdosta muun muassa pH, rakeisuus ja vedenläpäisykyky muut-

tuivat niin, että haitta-aineiden sitoutuminen ja liikkuvuus muuttuivat. Runkosavissa, 

sementissä ja kalkissa haitta-aineiden määrä oli pieni, mutta lentotuhkassa ja rikinpois-

totuotteissa selvästi suurempi. 

 

Kemiallisia liukoisuuteen vaikuttaneita tekijöitä, joita tässä tutkimuksessa seurattiin, 

olivat tiettyjen alkuaineiden pitoisuudet runko- ja sideaineissa sekä komposiitissa. Myös 

suotovesien pitoisuudet, happamuudet (pH) sekä laboratoriokoekappaleiden sähkönjoh-

tavuudet mitattiin. DOC eli liuenneen orgaanisen hiilen määrä oli kauttaaltaan pieni.  

Kaikkien stabiloitujen koekappaleiden pH:t olivat selvästi emäksisempiä kuin referens-

sisavessa. Lysimetrialtaiden seosten pH:t olivat vastaavasti enimmäkseen hyvin emäksi-

siä ja pysyivät tasaisesti korkeina tarkkailujakson ajan. pH oli odotetusti pienin, lähellä 

neutraalia, referenssisavessa (seos 1). Hieman pienempi pH oli myös seoksen 2 lysimet-

rialtaiden suotovesissä, mutta ilmiö ei kuitenkaan toistunut laboratoriokoekappaleissa. 

Tämän syynä on voinut mahdollisesti olla reaktiot sadeveden kanssa tai kyseisen altaan 

hanan katoaminen, jolloin putkessa ollut suotovesi oli voinut olla tekemisissä ilman 

hiilidioksidin kanssa, jolloin pH tavallisesti laskee. Sedimentti on voinut olla myös läh-

tökohtaisesti happamampaa kuin savi. Sideainelisäys oli myös suhteessa pienempi seok-

sessa 2 kuin muissa sekoituksissa. 

 

Sähkönjohtavuus oli selvästi kohonnut rikinpoiston lopputuotetta ja/tai kalkkia sisältä-

neissä seoksissa. Rikinpoistotuotteen määrä itsessään ei ollut sinänsä kuitenkaan suo-

raan verrattavissa sähkönjohtavuuden suuruuteen. Joissain näyte-erissä ja laboratorio-

kokeissa sähkönjohtavuus oli lievästi kohonnut sedimenttisekoituksessa mahdollisesti 

meriveden tuoman suolaisuuden takia. Lentotuhkan läsnäolo vähensi sähkönjohtavuutta. 

 

Fysikaalisista tekijöistä tutkittiin komposiittien partikkelikoko, vedenläpäisevyys ja ar-

vioitiin koekappaleiden huokoisuus. Vedenläpäisevyyskokeessa arvioitiin kaikkien 

seosten läpi virtaavan veden nopeutta, joka oli odotetusti selvästi pienin referenssisaves-

sa ja suureni jossain määrin suhteessa sideaineiden määrään komposiitissa. Kun veden-
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läpäisevyys on pieni, diffusiivisen liukenemisen merkitys kasvaa. Suurimmillaan veden-

läpäisevyys oli niissä seoksissa, joiden sideainemäärä ylitti 500 kg/m
3
. Huokoisuus 

vaihteli kaikkien seosten kesken. Seoksen 1 eli runkoainesaven huokoisuus oli melko 

pieni. Lentotuhka oli käytetyistä sideaineista hienojakoisinta (Ø 0,002–0,1 mm), joten 

suuri lentotuhkamäärä seoksessa 6 vähensi huokoisuutta tunkeutuessaan runkoaine- ja 

sementtirakeiden väliin tiivistäen massaa. Rikinpoiston lopputuote karkeajakoisempana 

materiaalina (Ø 0,01–0,04 mm) sekä kalkki ja sementti lisäsivät huokoisuutta. Vedenlä-

päisevyydellä ja huokoisuudella ei ollut selvää korrelaatiota keskenään, sillä esimerkiksi 

materiaalin raemuoto ja kappaleiden lujittuminen saattoivat vaikuttaa veden kulkeutu-

vuuteen vaikka huokoisuus sinänsä olisi antanut olettaa vedenläpäisevyyden olevan 

suuri. 

 

Vesi-kiinteä -suhteet (L/S) vaihtelivat eri menetelmien kesken; seosten läpi suotautuvan 

veden määrä ja kontaktiaika vaikuttivat liukenemiseen ja suotoveden haitta-

ainepitoisuuteen. Kenttärakenteen L/S-suhdetta ei pystytty luotettavasti laskemaan seu-

rannan aikaisen sateisuuden perusteella; laboratoriossa veden ja kiinteän aineen määrät 

oli testausstandardien mukaisesti kontrolloitu. Lysimetrikokeen kumulatiivinen L/S -

suhde arvioitiin 0,5:ksi. 

 

Lysimetrikokeiden sääolosuhteet, kuten lämpötila, jäätymis-sulamissyklit ja sateisuus 

todennäköisesti vaikuttivat liukoisuuteen ja sitä kautta suotovesien pitoisuuteen. Rou-

taantumisilmiötä ei erikseen seurattu kokeellisesti, mutta stabiloidut seokset arvioitiin 

rakeisuuskäyrien avulla routiviksi ja roudan syvyydeksi määriteltiin vähintään 0,35 m 

rakenteen pinnasta laskettuna.  

 

Biologisia liukoisuuteen vaikuttavia tekijöitä ei seurattu. Lysimetrialtaissa ei tapahtunut 

silmin havaittavaa kasvien ja eläinten aiheuttamaa kontaminaatiota tai hajoamista. Ai-

noa varsinainen geotekninen seurattu ominaisuus oli rakenteen tiiviys, jota tarkkailtiin 

tiiviysmittauksilla.  

 

Haitta-aineiden arvioitiin kulkeutuvan useilla eri liukenemismekanismilla samaan ai-

kaan. Ennen tiivistystä tapahtunut kulkeutuminen saattoi tapahtua huuhtoutumisella ja 

väliaineen mukana kulkeutuen, myöhemmässä vaiheessa lisäksi diffuusiolla. Suuren κ-

arvon alkuaineiden liikkuvuus maaperässä on nopeaa: tämän ilmiö on voinut vaikuttaa 

esimerkiksi kloridin suureen pitoisuuteen tiettyjen lysimetrien suotovesissä (Cl
-
:n κ = 

0,65). Varsinaista maaperän kykyä pidättää haitta-aineita ei seurattu, sillä stabiloidut 

seokset eivät olleet kosketuksessa ympäröivään maaperään. Tämä olisi kuitenkin hyvä 

huomioida, jos tutkittuja seoksia tullaan sijoittamaan jossain vaiheessa maarakenteisiin. 

Lysimetrialtaat olivat myös peittämättömiä eli sadeveden pääsy rakenteisiin oli vapaata. 

Mahdollisella peittämisellä ja muilla luonnon rakenteilla on suuri merkitys arvioitaessa 

haitta-aineen liukenemista in situ -maarakenteessa, kun huomioidaan sadannan ja pinta-

valumisen lisäksi myös kapillaariset ja laminaariset pohjaveden virtaukset. 

 

7.2 Stabilointiseosten ominaisuudet, pitoisuudet ja liukoisuus-
käyttäytyminen 

 

Taustapitoisuus 

 

Taulukossa 30 vertaillaan runkoainesaven ja stabiloitujen seosten kokonaispitoisuuksia 

(mg/kg) saven ja siltin taustapitoisuuksiin Helsingissä (Salla 2010) ja saven, hiedan, 
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hienon hiedan ja siltin taustapitoisuuksiin valtakunnallisesti (GTK 2013, TAPIR). Li-

säksi vertailussa on mukana suurimmat suositellut taustapitoisuudet (SSTP, ks. GTK 

2013) ja maaperän kynnysarvot (GTK 2013, Reinikainen 2007). Suurin suositeltu taus-

tapitoisuus ja kynnysarvo eivät suoraan ratkaise saven ympäristökelpoisuutta, mutta 

nämä tiedot ovat kuitenkin hyviä vertailulukuja kokonaisuutta arvioitaessa. 
 

Taulukko 30 Vertailut mitattujen kokonaispitoisuuksien, taustapitoisuuksien, suurimman suositellun taus-

tapitoisuuden (SSTP, GTK 2013) ja kynnysarvon (Reinikainen 2007) välillä.  

Alkuai-
neet 
[mg/kg] 

HKI 
ka 

TAPIR 
ka STTP 

Kynnys-
arvo 

Seos 
1 

Seos 
2 

Seos 
3 

Seos 
4 

Seos 
5 

Seos 
6 

Seos 
7 

Seos 
8 

Arseeni 7 6,5 14 5 5,3 7,6 6,9 3,1 11 18 6,4 6,5 

Barium 
 

153,23 358   180 260 200 170 270 360 200 170 

Kadmium 0,1 0,13 0,38 1 <0,20 0,23 0,21 <0,20 <0,20 0,2 0,2 <0,2 

Kromi 59 60,73 126 100 61 66 67 46 58 43 59 41 

Kupari 24 31,45 70 100 31 43 43 33 34 26 34 20 

Lyijy 17 19,94 36 60 11 21 13 12 12 9,1 11 8,5 

Molybd. 
 

1,18 2,7   <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 2,3 3,6 <2,0 <2,0 

Sinkki 84 95,2 200 200 94 110 110 100 100 69 94 68 

Vanadiini 64 73,33 154 100 57 74 85 13 76 60 72 48 

 

Taulukosta huomataan, että suurin osa seoksien kokonaispitoisuuksista on Helsingin tai 

valtakunnallisen keskiarvon kanssa samaa luokkaa tai hieman kohonnut. Seos 1 eli puh-

das savisekoitus vastaa tässä tapauksessa hyvin helsinkiläistä ja valtakunnallista kes-

kiarvoista savea. Suurin suositeltu taustapitoisuus ylittyy seoksessa 6 arseenin, bariumin 

ja molybdeenin kohdalla sekä seoksessa 5 molybdeenin kohdalla. Arseeni ylittää maa-

perän kynnysarvon kaikissa seoksissa paitsi numerossa 4. Arseenia on selvästi ollut al-

kuperäisessä savessa ja sen pitoisuus onkin hieman korkeampi Helsingin maaperässä 

Sallan (2010) mukaan. Sitä on ollut myös lentotuhkassa, koska seokset 5 ja 6 sisältävät 

korkeimmat lukemat As-pitoisuudet. Kun tarkastellaan lisäksi samojen lentotuhkaseok-

sien sisältämiä molybdeenia ja bariumia, pystytään helposti päättelemään, että lentotuh-

kassa on näitä aineita joko hyvin paljon tai ne eivät sitoudu stabiloituun rakenteeseen 

samalla tavalla kuin muut alkuaineet.  

 

Ravistelutestin, läpivirtaustestin ja modifioidun diffuusiokokeen tulosten vertailu 

 

Ravistelutestin, läpivirtaustestin ylöspäin ja modifioidun diffuusiokokeen tulosten ver-

tailut ovat taulukoissa 31, 32 ja 33. Vertailun perusteella nähdään, että ravistelutestin ja 

läpivirtauskokeen tulokset ovat melko samankaltaiset. Ravistelutestin tulokset ovat kes-

kimäärin hieman pienemmät kuin läpivirtaustestissä, mutta suuruusluokka ja vaihtelu 

ovat samat. Modifioidun diffuusiokokeen tuloksia ei voi verrata suoraan kahteen edellä 

mainittuun menetelmään, sillä tulokset ovat eri yksikössä. Voidaan kuitenkin huomata, 

että ne korreloivat hieman ravistelu- ja läpivirtaustestien tuloksiin, eli diffuusiokokeessa 

saatu suurempi liukoisuus pääosin toistuu myös muissa menetelmissä suurempana liu-

koisuutena.  
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Taulukko 31 Ravistelutestin (R), läpivirtaustestin (LV) ja modifioidun diffuusiokokeen (MD) tulosten 

vertailu 

    Seos 2     Seos 3     Seos 4   

 
R LV MD R LV MD R LV MD 

Määritykset mg/kg ka mg/kg ka mg/m
2
 mg/kg ka mg/kg ka mg/m

2
 mg/kg ka mg/kg ka mg/m

2
 

Kloridi   N/A 133153 
 

6,1 28284   44 11933 

Fluoridi   
 

158 
  

259   2,4 123 

Sulfaatti   
 

15643 
 

150 8319   120 3224 

Antimoni 0,026 
 

0,2 <0,020 <0,020 0,3 <0,020 <0,020 0,2 

Arseeni 0,092 
 

1,5 <0,020 <0,020 0,5 <0,020 <0,020 0,4 

Barium 0,098 
 

3,9 0,32 0,31 4,4 0,43 0,5 6,8 

Elohopea <0,003 
 

0,04 <0,003 <0,003 0,04 <0,003 <0,003 0,04 

Kadmium <0,020 
 

0,04 <0,020 <0,020 0,04 <0,020 <0,020 0,04 

Kromi 0,023 
 

0,4 0,077 <0,020 0,4 0,065 <0,020 0,4 

Kupari 1,5 
 

35,6 0,42 0,37 10,6 0,58 0,61 15,7 

Lyijy <0,020 
 

0,2 <0,020 <0,020 0,2 <0,020 <0,020 0,2 

Molybdeeni 0,23 
 

10 0,13 0,16 4,8 0,13 0,19 3 

Nikkeli 0,48 
 

28 0,093 0,17 4,7 0,13 0,26 6,6 

Seleeni 0,062 
 

1 0,088 0,059 1 0,029 0,041 0,6 

Sinkki 0,028 
 

2,3 <0,020 <0,020 2,8 0,022 <0,020 3,3 

Vanadiini 1,1   9,6 0,32 0,33 8,1 0,051 0,058 2,2 

 
Taulukko 32 Ravistelutestin (R), läpivirtaustestin (LV) ja modifioidun diffuusiokokeen (MD) tulosten 

vertailu 

    Seos 5     Seos 6   

 
R LV MD R LV MD 

Määritykset mg/kg ka mg/kg ka mg/m2 mg/kg ka mg/kg ka mg/m2 

Kloridi 
 

280 29011   160 18195 

Fluoridi 
 

13 243   12 308 

Sulfaatti 
 

510 10934   350 6460 

Antimoni <0,020 <0,020 0,3 0,041 0,024 0,4 

Arseeni 0,047 0,061 0,9 0,11 0,17 1,7 

Barium 0,35 0,41 6,7 0,54 0,71 11 

Elohopea <0,003 <0,003 0,04 <0,003 <0,003 0,04 

Kadmium <0,020 <0,020 0,05 <0,020 <0,020 0,07 

Kromi 0,094 0,14 0,5 0,18 0,32 1,2 

Kupari 0,033 0,055 1 <0,020 <0,020 0,4 

Lyijy <0,020 <0,020 0,2 <0,020 <0,020 0,2 

Molybdeeni 0,72 0,77 43 1,4 1,6 73 

Nikkeli <0,020 <0,020 0,4 <0,020 <0,020 0,4 

Seleeni 0,075 0,1 2,1 0,094 0,11 2 

Sinkki <0,020 <0,020 2,6 <0,020 <0,020 3,7 

Vanadiini 0,57 1,6 5,8 0,61 1,9 17,8 
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Taulukko 33 Ravistelutestin (R), läpivirtaustestin (LV) ja modifioidun diffuusiokokeen (MD) tulosten 

vertailu 

    Seos 7     Seos 8   

 
R LV MD R LV MD 

Määritykset mg/kg ka mg/kg ka mg/m
2
 mg/kg ka mg/kg ka mg/m

2
 

Kloridi 
 

3100 234022   *4300 N/A 

Fluoridi 
 

35 678   *56 
 Sulfaatti 

 
210 5468   *1000 

 Antimoni <0,020 <0,020 0,2 <0,020 <0,020 
 Arseeni <0,020 <0,020 0,4 <0,020 <0,020 
 Barium 0,79 0,85 19,8 1,4 1,6 
 Elohopea <0,003 <0,003 0,04 <0,003 <0,003 
 Kadmium <0,020 <0,020 0,04 <0,020 <0,020 
 Kromi <0,020 <0,020 0,4 0,045 0,028 
 Kupari 0,18 0,45 5,3 0,04 0,063 
 Lyijy <0,020 <0,020 0,2 <0,020 <0,020 
 Molybdeeni 0,2 0,27 8,4 0,27 0,31 
 Nikkeli 0,028 0,056 2,1 <0,020 <0,020 
 Seleeni <0,020 <0,020 0,4 <0,020 <0,020 
 Sinkki <0,020 <0,020 4 <0,020 <0,020 
 Vanadiini 0,022 0,034 1,3 0,02 0,1   

 

Yhteenveto liukoisuuskokeiden tuloksista 

 

Yhteenveto kaikkien liukoisuuskokeiden tuloksista on taulukossa 34. Yhteenvetoon on 

koottu ne haitta-aineet, joiden liukoisuudet (suotovesien pitoisuudet) ylittivät minkä 

tahansa kuhunkin menetelmään verrattavissa olevan raja-arvon. Ravistelu-, läpivirtaus- 

ja lysimetrikokeiden tuloksia verrattiin Mara-asetukseen ja sen päivitettyyn liitteeseen 

sekä kaatopaikkamateriaalien liukoisuusraja-arvoihin. Diffuusiokokeen tuloksia verrat-

tiin hollantilaisiin liukoisuusraja-arvoihin ja Sorvarin (2000) raja-arvoehdotuksiin. Tau-

lukkoa tarkastellessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että ravistelutesteistä 

puuttuivat anionianalyysit (kloridi, fluoridi ja sulfaatti) seoksista 2-8 ja lysimetrikokeen 

yhteydessä ei ollut virallisluonteisia verrokkiraja-arvoja saatavilla. Tarkemmat tiedot 

kustakin ylityksistä ovat kunkin menetelmän kohdalla kappaleessa 6 Tulokset. Yhteen-

vedossa ei ole mukana peruspitoisuuksien tuloksia, sillä missään seoksessa ei ylitetty 

Mara-asetuksen ja sen päivitetyn liitteen mukaisia pitoisuusraja-arvoja eikä alempaa 

maaperän ohjearvoa. 
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Taulukko 34 Yhteenveto kaikkien liukoisuuskokeiden tuloksista raja-arvot ylittäneiden haitta-aineiden 

osalta 

  
Ravistelutesti*,  

(L/S = 10), [mg/kg] 

Läpivirtaustesti 
ylöspäin*,  

(L/S = 10), [mg/kg] 
Diffuusiokoe**,  
64 d, [mg/m

2
] 

Lysimetrikoe***,  
(L/S ≈ 0,5), [mg/l] 

Seos 1 
 

(N/A) (N/A) Cl
-
 

Seos 2 Ni (N/A) Cl
-
 Cl

-
, F

-
, SO4, Cu, Mo, Ni 

Seos 3 
  

Cl
-
 Cl

-
, F

-
, SO4, Mo 

Seos 4 
   

Cl
-
, F

-
 

Seos 5 Mo F
-
, Mo, (Se) Cl

-
, Mo, Se Cl

-
, F

-
, SO4, Mo, Se 

Seos 6 Mo F
-
, Mo, Se Cl

-
, Mo, Se Cl

-
, F

-
, SO4, Mo, Se, Cr 

Seos 7 
 

Cl-, F- Cl- Cl-, F-, SO4, Mo, Se 

Seos 8   Cl-, F-, (SO4) (N/A) Cl-, F-, SO4, Mo, Se 

 
Huom. 1: Ravistelutestin tuloksista puuttuu Cl

-
, F

-
, SO4 -analyysit näytteistä 2-8 

 
Huom. 2: (N/A) = Ko. menetelmässä ei testattu kyseistä seosta 

 
* Mara-asetus ja sen päivitetty liite/Kaatopaikkakelpoisuuden liukoisuusraja-arvot 

 
** Hollantilaiset liukoisuusraja-arvot ja Sorvarin (2000) raja-arvoehdotukset 

 
*** Mara-asetus ja sen päivitetty liite, suuntaa antava vertailu 

  

Yhteenvedosta huomataan tiettyjen alkuaineiden liukoisuusraja-arvojen ylityksien tois-

tuvan eri koemenetelmissä. Erityisen hyvä esimerkki tästä on molybdeeni, jonka liukoi-

suus on systemaattisesti ylittänyt raja-arvot kaikissa menetelmissä seoksissa 5 ja 6 (si-

deaine sementti ja lentotuhka eri suhteissa). Samoista seoksista liukeni myös seleeniä 

sekä läpivirtaustestissä, diffuusiokokeessa että lysimetrikokeessa. Kloridia ja fluoridia 

liukeni kaikista sekä kivihiilenpolton lopputuotetta (seokset 5 ja 6) että rikinpoisto-

tuotetta (seokset 7 ja 8) sisältäneistä seoksista enemmän kuin raja-arvot sallivat. Pelkäl-

lä sementillä (seos 3) tai sementillä ja kalkilla stabiloidusta savesta (seos 4) ei liuennut 

niin paljoa haitta-aineita kuin teollisuuden sivutuotteita sisältäneistä seoksista. Refe-

renssisavesta (seos 1) liukeni vain kloridia. Yksittäisenä haitta-aineena erottui nikkeli, 

jota oli ravistelutestin ja lysimetrikokeen tuloksissa Jätkäsaaren sedimenttiseoksessa 2. 

Nikkeli saattoi olla peräisin alkuperäisestä runkoaineesta. Lysimetrikokeen tuloksissa 

oli lisäksi kuparia seoksessa 2 ja kromia seoksessa 6.  

 

Kun vertaillaan yhteenvedon liukoisuuden määritysmenetelmiä ja niiden tuloksia kes-

kenään, huomataan että läpivirtaustestin ja diffuusiokokeen tulokset ovat samankaltai-

sia. Ravistelutestissä taas ylitettyjä arvoja havaitaan selvästi vähemmän kuin muissa 

kokeissa. Lysimetrikokeen kohdalla eri haitta-aineiden ylityksiä on huomattavasti 

enemmän kuin muissa, mutta tulee kuitenkin huomata, että Mara-asetuksessa tai kaato-

paikkakelpoisuudessa määritetyt raja-arvot on lähtökohtaisesti osoitettu läpivirtaus- ja 

ravistelutestien tuloksille, jotka ovat muodossa [mg/kg ka]. Lysimetrien suotovesien 

pitoisuuksien [mg/l] vertailu niihin on siis ongelmallista. L/S-suhdetta ei määritelty näy-

te-erittäin (kumulatiivinen L/S ≈ 0,5), mutta pääasiassa rakenteissa ollut vesimäärä suh-

teessa altaiden massaan jäi pieneksi verrattuna ravistelu- ja läpivirtaustestien L/S-

suhteeseen 10. Lysimetrirakenne on myös luonnonoloihin verrattuna ikään kuin pahin 

mahdollinen skenaario vettä keräävän ja säilövän ominaisuutensa takia, jolloin liu-

kenevuuskin on todennäköisesti suurempaa kuin oikeassa maarakenteessa.  

 

Jos ajatellaan lysimetrikokeiden vastaavan parhaiten todellisuutta verrattuna muihin 

koesarjassa käytettyihin menetelmiin, tämän mittaussarjan tulos tukee Mäkelän et al 

(1995) esittämää väitettä siitä, että läpivirtaus- ja diffuusiokokeet kuvaavat ravistelutes-

tejä paremmin luonnon olosuhteissa tapahtuvaa liukenemista. Läpivirtaus- ja dif-
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fuusiokokeetkaan eivät kuitenkaan osoita yhtä paljon liukoisuusraja-arvot ylittäviä hait-

ta-aineita kuin lysimetrikoe. 

 

Lentotuhkan ja rikinpoistotuotteen sisältämien haitta-aineiden pitoisuuksien ja liukoi-

suuksien muuttuminen stabiloitaessa 

 

Vertailu molybdeenin pitoisuuden ja liukoisuuden muuttumisesta runkosavesta ja teolli-

suuden sivutuotteista komposiittien pitoisuuksiin ja liukoisuuksiin ravistelu- ja läpivir-

taustestien tuloksena on taulukossa 35. Seleenistä, kloridista ja fluoridista ei ollut saata-

villa tietoa, miten paljon niiden kokonaispitoisuudet olivat runkosavessa ja stabiloidussa 

komposiitissa, joten niiden osalta täysin vastaavaa vertailua ei voitu valitettavasti tehdä. 

Tässä ja seuraavissa vertailussa tulee huomata, että lentotuhkan ja rikinpoiston loppu-

tuotteen analyysit on tehty eri erästä kuin mitä stabiloinnissa käytetään; kivihiilenpolton 

sivutuotteiden pitoisuudet ja liukoisuudet vaihtelevat suuresti pH:sta, muista olosuhteis-

ta ja hiilen alkuperästä riippuen (Kosson et al 2010). 

 
Taulukko 35 Molybdeenin pitoisuuksien ja liukoisuuksien muuttuminen stabiloitaessa 

Molybdeeni 

Pitoi-
suus 
savi 

Pitoi-
suus 

LT 

Liukoi-
suus 

LT 

Pitoi-
suus 
RPT 

Liukoi-
suus RPT 

Pitoisuus 
komposiit-

ti 

Liukoisuus komposiitti 

κ = 0,38 Raviste-
lut.  

L/S = 10 

Läpivir-
taust.  

L/S = 10 [mg/kg] 

Seos 1 <2,0     
  

<2,0 0,058 
 Seos 2 

 
    

  
<2,0 0,23 

 Seos 3 <2,0     
  

<2,0 0,13 0,16 

Seos 4 <2,0     
  

<2,0 0,13 0,19 

Seos 5 <2,0 11 2,6 
  

2,3 0,72 0,77 

Seos 6 <2,0 11 2,6 
  

3,6 1,4 1,6 

Seos 7 <2,0     4,1 0,56 <2,0 0,2 0,27 

Seos 8 <2,0     4,1 0,56 <2,0 0,27 0,31 

 

Molybdeeni on oksyanioninen metalli, joka liukenee melko tasaisesti kaikissa happa-

muuksissa (Sabbas et al 2008). Sen kappaluku on 0,38 eli sen liukenemisnopeus on suh-

teessa muihin haitta-aineisiin keskivertoa suurempi (Verschoor et al 2008). Molybdeeni 

muodostaa komplekseja orgaanisten liukenevien aineiden kanssa (Wahlström ja Laine-

Ylijoki 1997), mutta analyysien mukaan seosten DOC oli melko pieni. Vedenlä-

päisevyydellä ei näytä olevan merkittävästi vaikutusta molybdeenin liukoisuuteen. Se-

leeni on myös oksyaninen metalli, mutta sen kappa-arvo on 0,16 eli selvästi pienempi.  

 

Vertailusta nähdään, että lentotuhkan lisäys runkosaveen on lisännyt molybdeenin pitoi-

suutta. Alkuperäisessä Helsingin energian tutkimassa lentotuhkassa molybdeenin liuke-

neva määrä on noin 24 prosenttia sen pitoisuudesta. Vastaavasti stabiloidussa savessa 

sama suhde on hieman yli 30 % seoksessa 5 (joka sisältää runkosaven lisäksi sementtiä 

30 kg/m
3
 ja lentotuhkaa 150 kg/m

3
) tai noin 40 % seoksessa 6 (runkosavi + sementtiä 20 

kg/m
3
, lentotuhkaa 500 kg/m

3
).  

 

Tulosten perusteella voitaisiin yleistää, että stabiloidussa materiaalissa lentotuhkan si-

sältämän molybdeenin liukoisuus kasvaa, kun sen määrä seoksessa kasvaa. Rikinpoisto-

tuotteen määrän vaikutus molybdeenin liukoisuuteen on taas hyvin pieni. Lahtinen et al 

(2000) on kuitenkin osoittanut, että molybdeenin liukenemisherkkyys (availability) 

vaihtelee merkittävästi lentotuhkan alkuperästä riippuen eikä se ole yhteydessä ko. ai-

neen kokonaispitoisuuteen. Tässä koesarjassa lentotuhkan molybdeenin pitoisuuksia ja 
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liukoisuuksia sellaisenaan ei analysoitu, vaan lentotuhka- ja rikinpoistotuotteen analyy-

sit ovat muista tuotantoeristä tehty. Ei siis voida väittää, että lentotuhkan sisältämän 

molybdeenin liukoisuus kasvaisi suhteessa alkuperäiseen pitoisuuteen, kun sitä käyte-

tään stabiloinnin sideaineena. Molybdeenin liukoisuuden arviointia ei siis tule tehdä 

ilman erillisiä kohdekohtaisia liukoisuuskokeita. 

 
Taulukko 36 Kloridin liukoisuuksien muuttuminen stabiloitaessa 

Kloridi 

Liukoisuus 
LT 

Liukoisuus 
RPT 

Liukoisuus 
komposiitti 

Läpivirtaustesti 
L/S = 10 

κ = 0,65 

[mg/kg] 

Seos 3     <5,0 

Seos 4     44 

Seos 5 15   280 

Seos 6 15   160 

Seos 7   39000 3100 

Seos 8   39000 *4300 

 

Kloridin kappa-arvo on 0,65 (Verschoor et al 2008) ja se on luonnostaan vesiliukoista. 

Taulukon 36 perusteella nähdään, että suuri määrä rikinpoiston lopputuotetta (RPT) 

näkyy komposiitin läpivirtaustestin liukoisuustuloksessa korkeampana verrattuna lento-

tuhkan (LT) sisältämän kloridin liukoisuuteen. Sementti ja kalkki eivät sisällä merkittä-

viä määriä kloridia. On huomattava, että tähdellä [*] merkitty tulos taulukossa tarkoittaa 

sitä, että läpivirtaustestin ensimmäisistä L/S-suhteiden tuloksista ei saatu mitattua 

anioneja, joten todellinen kumulatiivinen tulos on suurempi. Tulosten perusteella voi-

daan siis mahdollisesti päätellä, että rikinpoiston lopputuotteen määrä seoksessa saattaa 

vaikuttaa jossain määrin kloridin liukoisuustuloksen suuruuteen. Tässäkin yhteydessä 

on syytä huomauttaa, että rikinpoistotuotteen liukoisuus on analysoitu eri tuotteesta kuin 

mitä stabiloinnissa todellisuudessa käytettiin. Runkosaven kloridipitoisuutta ei ollut 

tiedossa. 

 

Fluoridin kappa-arvo on 0,26 ja sen pitoisuus lentotuhkassa noin kaksi kolmannesta 

kloridin pitoisuudesta. Rikinpoistotuotteessa on fluoridia 5100 mg/kg kun taas sen liu-

koisuus on vain 44 mg/kg. Fluoridin liikkuvuus on siis selvästi kloridia pienempi. Ri-

kinpoistotuotteen määrä stabiloidussa massassa näyttää vaikuttavan myös fluoridin liu-

koisuuden määrään. 

 

Vertailun vuoksi nostetaan esille myös bariumin pitoisuuksien ja liukoisuuden muuttu-

minen stabiloitaessa (taulukko 37). Barium ei ylittänyt haitallisille aineille asetettuja 

liukoisuusraja-arvoja, mutta sitä pidetään kuitenkin jossain määrin kriittisenä haitta-

aineena lentotuhkassa (Sorvari et al 2000).  
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Taulukko 37 Bariumin pitoisuuksien ja liukoisuuksien muuttuminen stabiloitaessa 

Barium 

Pitoisuus 
savi 

Pitoisuus 
LT 

Liukoisuus 
LT 

Pitoisuus 
RPT 

Liukoisuus 
RPT 

Pitoisuus 
komposiitti 

Liukoisuus komposiitti 

κ = 0,17 Ravistelut. 
 L/S = 10 

Läpivirtaust.  
L/S = 10 [mg/kg] 

Seos 1 180     
 

  180 0,22 
 Seos 2 

 
    

 
  260 0,098 

 Seos 3 180     
 

  200 0,32 0,31 

Seos 4 180     
 

  170 0,43 0,5 

Seos 5 180 1300   
 

  270 0,35 0,41 

Seos 6 180 1300   
 

  360 0,54 0,71 

Seos 7 180     130 8,1 200 0,79 0,85 

Seos 8 180     130 8,1 170 1,4 1,6 

 

Bariumin liukoisuus jää kaikissa seoksissa pieneksi. Lentotuhkalisäys nostaa hieman 

bariumin määrää komposiittiseoksissa 5 ja 6, mutta liukoisuuden suhde pitoisuuteen jää 

kaikissa seoksissa alle prosenttiin. Puhtaassa rikinpoistotuotteessa bariumin liukoisuus 

suhteessa pitoisuuteen on noin 6 prosenttia, joten tässä tapauksessa voitaneen todeta, 

että rikinpoistotuotteen käyttö stabiloinnin sideaineena vähentää huomattavasti sen si-

sältämän bariumin liukoisuutta. 

 

Tutkimuksen liukoisuustulokset toistavat ja tukevat taustakatsauksessa esitettyjä väittei-

tä. Lentotuhkaa sisältäneissä seoksissa kriittisiksi haitta-aineiksi osoittautuivat molyb-

deeni, seleeni, kromi, kloridi ja fluoridi; kaksi ensimmäistä on mainittu laajasti kirjalli-

suudessakin (Sorvari 2000, Lahtinen et al 2000, Heikkinen 2000). Rikinpoistotuotteessa 

kriittisinä pidetään kloridia, sulfaattia ja molybdeenia (Mäkelä et al 1995). Tässä tutki-

muksessa rikinpoistotuotteita sisältävistä seoksista liukeni kloridia ja fluoridia, mutta 

myös molybdeenia ja sulfaattia. 

 

Sekä molybdeeni että seleeni muodostavat anionisia suoloja, jotka kulkeutuvat helposti 

suotovesien mukana rakenteen ulkopuolelle (Sorvari 2000). Ne pidättyvät helpoiten 

happamissa olosuhteissa. Erityisesti savi absorboi hyvin molybdeenia, mikäli se ei ole 

kovin emäksistä (Lahtinen et al 2000). Lahtisen et al (2000) mukaan jo puolen metrin 

päässä rakenteen alapuolella olevassa savimaaperässä molybdeenin pitoisuudet ovat 

merkityksettömiä. Tästä voinee päätellä, että stabiloidun saven ollessa emäksistä (pH = 

>10), sideaineen sisältämä molybdeenikin liukenee. Kun emäksisyys vähenee tai stabi-

loitu rakenne on kapseloitu savella, molybdeenia ei liiku merkittävissä määrin rakenteen 

ulkopuolelle esimerkiksi pohjavesiin.  

 

Kloridia pidetään helposti liikkuvana ja vesiliukoisena (esim. Verschoor 2008, Mroueh 

et al 2000), mutta vaikeasti stabiloituvana aineena. Tulosten mukaan sen liukoisuus ylit-

tääkin raja-arvot useimmissa stabiloiduissa seoksissa. Kloridin haitallisuus liittyy lähin-

nä sen suolaantumista lisäävään vaikutukseen, joka lisää korroosiota ja haittaa esimer-

kiksi kasvillisuutta (Mroueh et al 1995). Rikinpoistotuote sisältää niin paljon kloridia, 

että sitä sisältävät massat luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Sen käyttöä pohjaveden 

alapuolisissa tai ajoittain vettyvissä rakenteissa tulisi siis harkita riskinarvioinnin avulla. 

Mikäli rikinpoistotuotetta käytetään, rakenteen tulee olla mielellään päällystetty tai kap-

seloitu sekä mahdolliset suotovedet kerättävä erikseen.  

 

Pääasiassa teollisuuden sivutuotteiden käyttö stabiloinnin sideaineena lisää sisältämien 

haitta-aineiden sitoutumista, kuten Rekosen ja Halkolan (1993) tutkimuksessakin todet-
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tiin. Sitoutumisen aste vaihtelee kuitenkin huomattavasti sideaineen määrästä, runkoai-

neen ominaisuuksista ja muista olosuhteista riippuen. Esimerkiksi rikinpoistotuotteen 

sisältämän kloridin kohdalla liukoisuus on huomattava. Stabilointia suunnitellessa tu-

leekin tutkia komposiitin liukoisuutta, mikäli vastaavan runkoaineen ja sideaineen käyt-

täytymistä stabiloitaessa ei tunneta tarkasti ennalta. 

 

Tämän liukoisuuskoesarjan kaikki tutkimusmenetelmät ja raja-arvot huomioon ottaen 

seosten soveltuvuus maarakenteisiin on seuraava (tässä yhteydessä on huomioitava, että 

lysimetrikoe osoittaa haitta-aineiden pitoisuuksia suotovesissä huomattavasti muita 

koemenetelmiä enemmän ja toisaalta lysimetrikokeen L/S-suhde poikkesi selvästi labo-

ratoriomenetelmien vastaavasta): 

 

Seos 1 Referenssisavi, ei sideaineita 

Soveltuu ajoittain kosteaan, päällystettyyn rakenteeseen sellaisenaan 

 

Seos 2 Jätkäsaaren sedimentti (sis. sementtiä 60–70 kg/m
3
) 

Vaatii erillisen riskinarvioinnin mm. kloridin liukoisuuden takia 

 

Seos 3 Savi + sementti 40 kg/m
3
 

Soveltuu ajoittain kosteaan, päällystettyyn rakenteeseen sellaisenaan 

 

Seos 4 Savi + sementti 20 kg/m
3
 + kalkki 20 kg/m

3
 

Soveltuu ajoittain kosteaan, päällystettyyn rakenteeseen sellaisenaan 

 

Seos 5 Savi + sementti 30 kg/m
3
 + lentotuhka 150 kg/m

3
 

Soveltuu ajoittain kosteaan, päällystettyyn rakenteeseen sellaisenaan 

 

Seos 6 Savi + sementti 20 kg/m
3
 + lentotuhka 500 kg/m

3
 

Vaatii erillisen riskinarvioinnin mm. kloridin ja molybdeenin liukoisuuden 

 takia 

 

Seos 7  Savi + kalkki 30 kg/m
3
 + rikinpoiston lopputuote 150 kg/m

3
 

Vaatii erillisen riskinarvioinnin mm. kloridin huomattavan suuren  

liukoisuuden takia 

 

Seos 8 Savi + kalkki 10 kg/m
3
 + rikinpoiston lopputuote 500 kg/m

3
 

Vaatii erillisen riskinarvioinnin mm. kloridin huomattavan suuren  

liukoisuuden takia 

 

7.3 Liukoisuustutkimusmenetelmien vertailu 

 

Mara-asetuksen (VnA 591/2006) mukaisesti haitallisten aineiden liukoisuuksia määri-

teltäessä on käytettävä läpivirtaustestiä (CEN/TS 14405). Laadunvalvonnassa on mah-

dollista käyttää myös kaksivaiheista ravistelutestiä (SFS-EN 12457-3). Molemmat me-

netelmät soveltuvat kaatopaikkakelpoisuuden testaamiseen. Läpivirtaustestissä oletetaan 

liukenemisen tapahtuvan suotautuen, ravistelutestissä mekanismi muistuttaa huuhtou-

tumista. Diffuusiotestissä koekappale luovuttaa haitta-aineita pelkästään hitaalla dif-

fuusiomekanismilla. Näin ollen yksittäinen tietylle liukenemismekanismille perustuva 

laboratoriomenetelmä ei ole välttämättä sovelias keino mitata kokonaisuudessaan tapah-

tuvaa liukenemista.  
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Lysimetritestin ajatuksena oli vastata tähän monimuotoisen liukenemisen ongelmaan: 

etuna oli se, ettei lysimetrirakenne rajannut mitään liukenemismekanismia pois. Lysi-

metrialtaassa tapahtunut liukeneminen tapahtui todennäköisesti eri vaiheissa eri meka-

nismein: aluksi tiivistysongelmista ja altaan muoviseinärakenteesta johtuen liukenemis-

ta tapahtui todennäköisesti jossain määrin enemmän huuhtoutumalla ja suotautumalla 

rakenteen reunoista ja materiaalimassan läpi, myöhemmin myös diffusoituen. Myös 

routaantuminen ja jäätymis-sulamissyklit rikkoivat todennäköisesti rakennetta hieman 

muuttaen materiaalia kiinteästä granulaatin muotoon, jolloin huuhtoutuminen ja suotau-

tuminen lisääntyivät. 

 

Toisaalta lysimetritestin tuloksia ei voitu verrata luotettavasti mihinkään raja-arvoon, 

koska sellaisia ei ole vielä olemassa. Eri laboratoriossa suoritettavien liukoisuuskoeme-

netelmien tuloksista oli tarkoitus tehdä kattava vertailu suhteessa in situ -oloja muistut-

tavaan lysimetrirakenteeseen. Ongelmaksi nousi menetelmien erilaisuus ja tulosten suu-

reiden vaihtelevuus. Ravistelutestien ja läpivirtaustestien tulokset olivat veteen liukene-

van materiaalin pitoisuuksia muodossa [mg/kg] L/S-suhteessa 10, kuten Mara-asetuksen 

ja kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvotkin. Kiinteytettyjen materiaalien ehdotetut raja-

arvot (Sorvari 2000) ja diffuusiokokeiden tulokset olivat taas muotoa [mg/m
-2

] eli siinä 

mitattiin haitta-aineiden määrää tiettyä pinta-alaa kohden. Lysimetrirakenteesta otettu-

jen suotovesinäytteiden pitoisuusanalyysitulokset olivat muodossa [mg/l], mutta niitä ei 

voitu luotettavasti muuttaa eksaktiin [mg/kg ka] -muotoon, sillä siihen olisi tarvittu tar-

kempaa tietoa L/S-suhteista. L/S-suhteen laskemisen ei nähty olevan kuitenkaan järke-

vää, sillä sadanta ja lumivaiheet vaihtelivat ja todelliset kullakin näytteenottohetkellä 

vallinneet L/S-suhteet olisi ollut hyvin vaikea määrittää. Pääasiassa lysimetrikokeen 

L/S-suhteet jäivät selvästi pienemmiksi kuin laboratoriomenetelmissä. Kun lysimetrira-

kennetta seurataan esimerkiksi useita vuosia, L/S-suhde kasvaa ja liukoisuus todennä-

köisesti pienenee. 

 

Lysimetrikokeiden tuloksia voitiin jossain määrin vertailla Mara-asetuksen ja kaato-

paikkakelpoisuuden raja-arvojen kanssa [mg/l]-muodossa, mutta pitää kuitenkin muis-

taa että kyseiset raja-arvot on tarkoitettu eri menetelmille: eri materiaaleissa liu-

kenemismekanismit ovat erilaisia ja suotovesien määrät poikkeavat myös toisistaan 

(Sorvari 2000). Luotettava, suora vertailu on käytännössä siis vain arvio. 

 

Taulukossa 30 tehtiin kuitenkin hyvin karkea vertailu eri liukoisuusraja-arvojen ylityk-

sistä eri menetelmissä ottamatta sinänsä kantaa ylityksen suuruusluokkaan. Sen perus-

teella näyttää siltä, että ravistelutesti antaa pienimmän tuloksen läpivirtaus-, diffuusio- 

ja lysimetrikokeisiin nähden. Ravistelutestiä on moitittu epätarkaksi liukoisuuden ana-

lyysimenetelmäksi (mm. Wahlström ja Ylijoki et al 1996), ja tämä vertailu tukee jossain 

määrin tätä väitettä. Mikäli oletetaan läpivirtaus- ja diffuusiokokeiden olevan parhaiten 

liukoisuuden määrittelyyn sopivia (Mäkelä et al 1995), voidaan ajatella lysimetrikokeen 

liukoisuustuloksen olevan todellista liukoisuutta suurempi L/S-suhteen ollessa kuitenkin 

selvästi pienempi kuin muissa menetelmissä.  

 

Ei voida siis yksiselitteisesti sanoa, minkä yksittäisen laboratoriomenetelmän tulos olisi 

ollut ”paras” kuvaamaan in situ -liukenemista. Lysimetrikokeen selvänä etuna on kui-

tenkin se, että se on säätilan vaihtelulle altis eikä sidottu yksittäiseen liukenemismeka-

nismiin. Lysimetrikokeen tulokset olivat myös kiinnostavia liukoisuuden muuttumisen 

seurannassa erityisesti pitkän ajan funktiona. Lysimetriin kertyvän veden määrän seu-
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rantaan ja L/S-suhteen kehittymiseen tulisi kuitenkin kiinnittää mahdollisuuksien mu-

kaan huomiota. 

 

7.4 Kenttärakenteet ja stabilointiprosessi 

 

Lysimetrirakenteessa vesi tuli vain ylhäältä päin keräten kaiken altaaseen, joten siltä 

osin se ei täysin kuitenkaan vastaa luonnossa tapahtuvaa veden erisuuntaisia virtauksia. 

Pohjaveden ominaisuudet olisivat myös erilaiset kuin pelkän sadeveden. Meluvallira-

kenteessa osa vedestä valuisi pintavaluntana pois ja rakenne olisi todennäköisesti joko 

peitetty esimerkiksi vettä pidättävällä kasvillisuuskerroksella tai päällystetty. Rakentei-

den uskottiin kuitenkin muutoin simuloivan in situ -rakennetta ikään kuin pahimman 

mahdollisen skenaarion näkökulmasta. 

 

Lysimetrialtaiden suunniteltu rakenne oli toimiva, mutta tarkkailukaivojen puute, talvi-

olosuhteet ja hanojen katoaminen haittasivat näytteenottoa. Talvella pakkasten ja lumi-

kinosten aikaan hanojen käyttö oli haastavaa niiden peittymisen ja jäätymisen takia. 

Näytteenotto kaivosta olisi todennäköisesti ollut mahdollista, jos ei koko talven ajan 

mutta ainakin pidempään. Monta näytettä jäi ottamatta nimenomaan hanojen jäätymisen 

takia.  

 

Sideainereseptien valinta vaikutti onnistuneelta. Seokset olivat keskenään riittävän eri-

laisia niin, että selviä eroavaisuuksia havaittiin. Mahdollinen hyvä lisä olisi ollut rin-

nakkaisseosaltaat samojen seossuhteiden keskinäiseen vertailuun. Toisaalta sellaisten 

rakentaminen olisi ollut suuri kustannuserä. 

 

Kasastabilointityö vaikutti onnistuneen kauhasekoituksella. Massat olivat silmämääräi-

sesti hyvin sekoittuneita, erityisesti seulakauhalla sekoitettaessa. Haittapuolena oli eri-

tyisesti tuulisina hetkinä sideaineiden pölyäminen sekoituksen yhteydessä. Työvälinei-

den saatavuus oli myös hyvä, sillä erikoisvälineitä ei tarvittu. Seulakauhalla sekoittami-

nen onnistui erittäin suurien sideainemäärien seoksissa (6 ja 8), jotka olivat selvästi kui-

vempia ja vähemmän tahmeita kuin pienemmän sideainemäärän seokset. Silmämääräi-

sesti arvioituna seulakauha ei välttämättä itsessään sekoittanut sideainetta ja runkoainet-

ta keskenään, vaan rikkoi seosmassan niin pieniksi muruiksi, että sideaine pääsi sitou-

tumaan homogeenisesti ja tehokkaasti pienempien savirakeiden pinnalle. Erillinen stabi-

lointikauha olisi hieronut side- ja runkoaineen keskenään massaksi. 

 

Etukäteen suunniteltua kerroksellista tiivistämistä massan siirtämisen yhteydessä ei voi-

tu toteuttaa välineiden puutteessa. Nyt koko massa tiivistettiin kerralla pinnalta käsin. 

Viikon viive sekoituksen ja tiivistyksen välillä kovetti massaa ja tiivistys ei välttämättä 

ylettynyt aivan pohjaan asti. Laboratoriossa suoritetut vedenläpäisevyyskokeiden koe-

kappaleet pyrittiin tiivistämään kerroksellisesti samaan tiheyteen kuin koerakenteessa, 

mutta altaiden massa ei välttämättä ollut kovin homogeenisen tiivistä. 

 

Stabilointi prosessina voidaan helposti arvioida ympäristöystävälliseksi, sillä se säästää 

luonnonvaroja erityisesti tuhkia ja rikinpoistotuotteita käyttämällä. Toisaalta esimerkik-

si sementti ja kalkki sideaineina voivat olla ympäristöä kuormittavia valmistustapansa ja 

mahdollisten kuljetusmatkojen takia. Kauhalla stabilointimassan sekoittaminen on myös 

aikaa vievää ja tehotonta varsinkin suurilla massamäärillä. Kauhastabiloinnin negatiivi-

sia puolia on myös sideaineen pölyäminen. Ympäristöystävällisyys riippuukin suuresti 

valituista menetelmistä, sideaineista ja käytetystä sideainereseptistä. 
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7.5 Arvio stabiloitujen seosten geoteknisestä soveltuvuudesta 
maarakenteisiin 

 

Eri maarakenteilla on erilaisia teknisiä vaatimuksia, joiden tulee täyttyä. Tässä tutki-

muksessa ei kuitenkaan tehty erillisiä geoteknisiä kokeita. Tutkimuksen reseptointi poh-

jautuu kuitenkin aiemmin tehtyyn puristuslujuuskoesarjaan (Tuhkaprojekti, Halkola 

2012, tulokset soveltuvin osin liitteessä 8). Kyseisessä koesarjassa tehtiin yksiaksiaaliset 

puristuslujuuskokeet useille eri sideaineyhdisteille käyttäen runkoaineena joko Mellun-

mäestä lähtöisin olevaa plastista, epäorgaanista savea tai Jätkäsaaren sedimenttiä (Hal-

kola 2012). Osa ympäristökelpoisuuskoesarjan resepteistä oli täysin samoja kuin lujuus-

tutkimuksissa. Tällaisten seosten osalta tehtiin alustava geoteknisten ominaisuuksien 

arviointi ja mitoitus erityisesti meluvallien näkökulmasta. 

 

Meluvalleja mitoitettaessa arvioidaan sen seuraavat ominaisuudet: kuormituskestävyys, 

roudankestävyys ja sulamis-jäätymiskesto, painumat ja kokoonpuristuvuus sekä kes-

toikä. Materiaalina käytettävältä stabiloidulta savelta vaadittavat ominaisuudet ovat 

muun muassa kaivettavuus, kovettuminen, kuljetettavuus, massan levitettävyys ja tiivis-

tettävyys. Meluvallin tulisi myös soveltua kasvualustaksi. (Mäkelä et al 2000b.) 

 

Meluvalleissa voi olla samoilla sideaineilla stabiloitua maata sekä varsinaisessa vallira-

kenteessa että alusrakenteena. Sallitut painumat riippuvat rakennetun ympäristön salli-

tuista painumista. Liialliset rakenteen painumat voivat haitata sen toimintaa melun ja 

liiallisen näkyvyyden estäjänä. Meluvallin päällä ei yleensä ole erillistä kuormitusta 

omamassan (stabiloidun saven tilavuuspaino) lisäksi. Pengerkorkeuteen ja luiskien va-

kavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Routiminen ei yleensä ole kuormittamattomissa 

meluvalleissa suuri ongelma, mutta huomiota tulee kuitenkin kiinnittää rakenteen koos-

sapysyvyyteen (erityisesti luiskat) sekä eroosion, vedenläpäisevyyden ja haitta-aineiden 

liukoisuuden mahdolliseen lisääntymiseen routimisen aiheuttaman rakenteen murene-

misen myötä. Pohjamaan ominaisuudet ja pohjaveden pinnankorkeus vaikuttavat myös 

meluvallirakenteen mitoittamiseen. (Mäkelä et al 2000b.) 

 

Taulukossa 38 on esitetty Halkolan (2012) Tuhkaprojektin lujuusmäärityksen tulokset 

soveltuvin osin ja niiden perusteella yksinkertaisella menetelmällä (Mäkelä et al 2000b) 

lasketut painumat viiden metrin paksuiselle stabiloidusta materiaalista koostuvalle pen-

kereelle. Taulukkoon on merkitty kutakin Tuhkaprojektin näytettä reseptinsä puolesta 

vastaava lysimetrikokeen seos. Lysimetrikokeen seos 5 sisälsi sementtiä 30 kg/m
3
ja 

lentotuhkaa 150 kg/m
3
, kun taas näytteissä 14 ja 18 sementtiä oli 40 kg/m

3
 ja lentotuh-

kaa 150 kg/m
3
. Muiden näytteiden ja seosten osalta sideainereseptit olivat täysin samat 

(vrt. kappale 5.2 Materiaalit). On lisäksi muistettava, että lysimetrikokeiden seoksissa 

käytetty savirunkoaine Kruunuvuorenrannasta ei ollut samaa kuin taulukossa esitetyt 

Mellunmäen savi ja Jätkäsaaren sedimentti.  

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

Taulukko 38 Tuhkaprojektin (Halkola 2012) näytteiden leikkauslujuudet ja arvioidut painumat 5 m kor-

kuisessa rakenteessa. 

Mellun-
mäki savi 

Vastaa-
va lysi-
metri-
seos 

Maksi-
mi- 

jännitys  
91 pv 
[kPa] 

Tila-
vuus-
paino 

ka 
[kN/m3] 

Leikka-
us-

lujuus 
[kPa] 

Kokoon-
puristu-

vuus-
moduuli 

min 

Kokoon-
puristu-

vuus-
moduuli 

max 

Raken-
teen 

korkeus 
[m] 

Painu-
ma 
max 
[m] 

Painu-
ma  
min 
[m] 

Näyte 10 7 183,8 15,07 91,9 4595 9190 5 0,008 0,016 

Näyte 14 5 89,0 14,75 44,5 2225 4450 5 0,017 0,033 

Näyte 15 4 122,8 15,25 61,4 3070 6140 5 0,012 0,025 

Näyte 20 3 131,7 14,52 65,85 3292,5 6585 5 0,011 0,022 

          

Jätkäsaari 
sediment-
ti 

Vastaa-
va lysi-
metri-
seos 

Maksi-
mi- 

jännitys  
91 pv 
[kPa] 

Tila-
vuus-
paino 

ka 
[kN/m3] 

Leikka-
us-

lujuus 
[kPa] 

Kokoon-
puristu-

vuus-
moduuli 

min 

Kokoon-
puristu-

vuus-
moduuli 

max 

Raken-
teen 

korkeus 
[m] 

Painu-
ma 
max 
[m] 

Painu-
ma  
min 
[m] 

Näyte 12 7 67,2 14,94 33,6 1680 3360 5 0,022 0,044 

Näyte 18 5 97,5 15,11 48,75 2437,5 4875 5 0,015 0,031 

Näyte 25 4 67,6 14,75 33,8 1690 3380 5 0,022 0,044 

Näyte 26 3 69,8 15,04 34,9 1745 3490 5 0,022 0,043 

 

Maksimijännitys on määritetty yksiaksiaalisen puristuslujuuskokeen perusteella 91 päi-

vän kohdalla, jolloin massa oli jo pitkälle kovettunut. Leikkauslujuus laskettiin kaavalla 

(1) suurimman jännityksen avulla. Pohjamaan oletettiin tässä olevan myös stabiloitua 

massaa ja sen kokoonpuristuvuusmoduulin suuntaa-antavat minimi- ja maksimiarvot 

laskettiin kertomalla leikkauslujuus 50:lla (min) ja 100:lla (max), kuten Mäkelän et al 

(2000b) ohjeessa on esitetty. Itse painumat (kokoonpuristumat) laskettiin kaavalla (2). 

Rakenteen korkeus on arvioitu 5 m korkeaksi. 

 

Leikkauslujuus (Mäkelä et al 2000b mukaan): 

 

τ = σ / 2     (1) 

 

missä τ  leikkauslujuus [kPa] 

σ  yksiaksiaalinen puristuslujuus [kPa] 

 

Kokoonpuristuma (Mäkelä et al 2000b mukaan): 

 

 S = ( H * q ) / E     (2) 

 

missä S kerroksen kokoonpuristuma [m] 

 H kerroksen paksuus [m] 

 q kuorma [kN/m
3
] 

 E pohjamaan kokoonpuristuvuusmoduuli  

 

Pengertäyttöjen leikkauslujuusvaatimus on Helsingin kaupungin massastabiloitujen yli-

jäämäsavien yleisen työselityksen mukaan 105 kPa ja vaadittu kantavuus E on 35 MPa, 

ellei suunnitelmissa ole esitetty muuta (Mäkelä et al 2000b). Meluvallissa käytetyn sta-

biloidun saven leikkauslujuusvaatimukset korkeuden ja luiskakaltevuuden suhteen ovat 

taulukossa 39. Taulukon arvot on määritelty sen mukaan, että rakenteen liukupinnat 

eivät ulotu sen ulkopuolelle ja rakenne kestää 200 kN suuruisen kuorman 1,0 m raken-
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teen reunalta laskettuna. Kuvassa 49 on esitetty poikkileikkaukset meluvalleista, jotka 

on tehty stabiloidusta savesta. Jyrkempiä luiskia käytettäessä voidaan rakennetta tukea 

geovahvisteilla, mikäli ne soveltuvat emäksiseen maaperään. (Mäkelä et al 2000b.) 

 
Taulukko 39 Meluvallissa käytetyltä stabiloidulta savelta vaadittu vähimmäisleikkauslujuus [kPa] 

kantavalla pohjamaalla, kun liukupinnat muodostuvat rakenteen sisälle. (Mäkelä et al 2000b.) 

  Meluvallin korkeus [m] 

Luiskan kaltevuus 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

 1:5 12 12 15 15 15 

 1:2 12 15 20 25 25 

 1:1 15 20 25 30 35 

 2:1 20 25 30 35 40 

  

 
Kuva 49 Stabiloidusta savesta tehdyn meluvallin luiskien kaltevuus riippuu pengerkorkeudesta. Poikki-

leikkaukset jyrkkä- ja loivaluiskaisesta penkereestä. (Mäkelä et al 2000b.) 

 

Routakestävyyttä ei tarvitse yleensä mitoittaa erikseen. Sitä voi kuitenkin arvioida esi-

merkiksi rakeisuuskäyrien perusteella. Lysimetrikokeessa käytetyt seokset olivat routi-

via. Kuormituskestävyyttä ei myöskään laskettu, sillä meluvallin päälle ei ole suunnit-

teilla esimerkiksi kuormittavaa liikennettä. Pengertäytteen tiiviysvaatimus on noin 90 

prosenttia (Mäkelä et al 2000b). Soveltuvuus kasvualustaksi ja eroosioherkkyys tulisi 

myös arvioida erikseen meluvallin suunnittelun yhteydessä. 

 

Laskennan tuloksena voitiin suuntaa antavasti arvioida, että runkosaven laatu vaikuttaa 

merkittävästi stabiloidun massan leikkauslujuuteen. Jätkäsaaren stabiloitu sedimentti, 

joka oli orgaanispitoista, oli selvästi lujuudeltaan heikompaa kuin orgaanista ainetta 

sisältämätön Mellunmäen stabiloitu savi. Leikkauslujuuden suhteen Mellunmäen stabi-

loidusta savesta voisi tehdä hyvin jyrkkärinteisenkin meluvallin ilman, että materiaali 

valuu pois rakenteesta. Jätkäsaaren stabiloidusta sedimentistä tulee sitä vastoin suunni-

tella selvästi loivaluiskaisempia rakenteita. 
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Koska kummankin materiaalin tilavuuspaino oli lähes sama, leikkauslujuuden vaihtelu 

näkyi samassa suhteessa painumissa. Lujin seos, Mellunmäen kalkilla (30 kg/m
3
) ja 

rikinpoistotuotteella (150 kg/m
3
) painui myös kaikkein vähiten, 16 mm. Lujuudeltaan 

heikoin seos oli Jätkäsaaren kalkilla (30 kg/m
3
) ja rikinpoistotuotteella (150 kg/m

3
) sta-

biloitu sementti, joka painui vähimmilläänkin 22 mm. Kaikkiaan painumat jäivät kui-

tenkin hyvin pieniksi.  

 

On huomattava myös, että tietyt sideaineet lujittivat eri runkoaineita eri tavalla. Kuten 

painumatuloksen vertailussa huomattiin, samat sideainemäärät ja -yhdistelmät eivät 

lujittuneet samalla tavalla sekä Mellunmäen savessa että Jätkäsaaren sedimentissä, lu-

kuun ottamatta pelkän sementin reseptejä (näytteet 20 ja 26). Tämän takia on huomatta-

va, että reseptointi ja lujuuden testaus tulisi tehdä aina runkoainekohtaisesti.   

 

Tähän vakavuus- ja painumalaskentaan tulee suhtautua vain suuntaa antavasti eikä sitä 

tule rinnastaa suoraan varsinaisen ympäristöliukoisuuskoesarjan seosten kanssa. Jos 

tehdään hyvin ylimalkainen oletus, että Kruunuvuorenrannan (eli lysimetrikokeessa 

käytetty) savi olisi hyvin samankaltaista kuin Mellunmäen savi, kaikki verratut seokset 

3, 4, 5 ja 7 soveltuisivat geoteknisten ominaisuuksiensa perusteella meluvallimateriaa-

leiksi pengerkorkeudesta (suunniteltu korkeus n. 3 … 10 m) ja luiskan kaltevuudesta 

(suunniteltu kaltevuus 1:2) riippuen. 

 

7.6 Tutkimuksen luotettavuus 

Tässä tutkimuksessa luotettavuuteen vaikuttaa useita tekijöitä. Kussakin eri liukoisuus-

tutkimusmenetelmässä on omat etunsa ja heikkoutensa. Pääosa kokeellisista menetel-

mistä suoritettiin standardien mukaisesti ja niiden tulosten epävarmuusprosentit ilmoi-

tettiin. Modifioitu diffuusiokoe ei ollut standardin mukainen, mutta Suomessa aiemmin 

käytetty ja vakiintunut mittausmenetelmä.  

 

Tässä tutkimuksessa käytetty lysimetrikoe oli standardisoimaton tapa testata liukoisuut-

ta. Kokeessa käytetty allasrakenne oli itse suunniteltu ja etukäteen testaamaton. Lysi-

metrin toiminta esimerkiksi liukoisuuden suhteen perustui oletuksille. Rakenteen todel-

linen liukenemismekanismi ei ollut tiedossa. Oletuksena oli, että rakenteen läpi ja ym-

päri virtaava vesi liuotti rakennetta sekä huuhdellen että diffusoituen. Rakenne oli mah-

dollisesti yhtä aikaa osin kiinteä ja osin huokoinen johtuen esimerkiksi tiivistämisen 

mahdollisesta epätasaisuudesta. Erityisesti sään vaikutusta rakenteeseen ei pystytty sel-

keästi erittelemään. Oletuksena oli, että routaantuminen, pinnan ajoittainen kuivuminen, 

mahdollinen biologinen toiminta ym. vaikuttivat rakenteeseen lisäämällä huokoisuutta 

ja kasvattamalla materiaalirakeiden pinta-alaa. Luotettavuuteen vaikutti myös näyt-

teenoton ongelmat, kuten vesihanojen jäätyminen, rikkoutuminen ja häviäminen. Ra-

kenteen suunniteltu tiivistys jäi myös toteuttamatta sellaisena kuin etukäteen oli ajateltu. 

L/S-suhteiden tarkka laskenta olisi tukenut liukoisuustulosten vertailtavuutta. Arviointia 

olisi helpottanut lysimetristä poistuvan veden mittaaminen. Sateessa saattoi kuitenkin 

olla suurta paikallista vaihtelua ja vesi myös haihtua jonkin verran. Toisaalta itse raken-

teessa olevan veden määrän mittaaminen luotettavasti olisi ollut haastavaa.  

 

Lysimetrikoe olisi täsmälleen samanlaisena vaikeasti toistettavissa. Kokeen luotetta-

vuutta olisi parantanut rinnakkaisnäytteenotto ja rinnakkaiset seokset sisäisen hajonnan 

varmistamiseksi. Näytteenottoon (hanojen tilalla tarkastuskaivot, näytteenottomenetel-
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mien parantaminen) on tulevaisuudessa vastaavissa kokeissa kiinnitettävä erityistä 

huomiota.  
 

Tulosten tulkinnassa ja keskinäisessä vertailussa on myös huomattavasti luotettavuuteen 

vaikuttavia tekijöitä. Vertailtavat koemenetelmät ovat kaikki erilaisia, ja tarkoitettu si-

muloimaan hieman eri asioita. Onkin syytä esittää kysymys, että onko suoraan keskinäi-

seen vertailuun edes mitään eksaktia mahdollisuutta. Eri pitoisuus- ja liukoisuusraja-

arvot perustuvat tietyn menetelmän mukaiseen määrittelyyn, joten ”väärän” menetelmän 

tulosten vertailu ”vääriin” raja-arvoihin ei välttämättä anna todellista kuvaa materiaalin 

käyttökelpoisuudesta. Tulokset on myös kussakin menetelmässä esitetty tietyssä yksi-

kössä. Yksikön muuntaminen keinotekoisesti toiseen yksikköön ei välttämättä ole tar-

koituksenmukaista.  

 

Ravistelutestin sanotaan antavan liian suuria tuloksia todellisuuteen nähden. Ravistelu 

menetelmänä on raju, eikä sitä tapahdu vastaavalla tavalla luonnollisessa ympäristössä. 

Läpivirtaustesti ylöspäin on taas menetelmä, joka on kehitetty kaatopaikkojen granu-

laattisille materiaaleille. Diffuusiokoe on hidas ja työläs yhteen liukenemismekanismiin 

perustuva menetelmä, joka ei aina sovellu pikaiseen tiedonsaantiin. Lysimetrikoe ajatel-

tiin ikään kuin yhdistävän kaikki rakenteessa tapahtuvat liukenemismekanismit ottaen 

samalla säätilan, vesipitoisuuden vaihtelun ja ympäristön vaikutukset huomioon, siinä 

ongelmana oli kuitenkin vesimäärän kontrollointi. Ei voida siis määrittää, mikä koeme-

netelmä olisi sinänsä toista parempi tai luotettavampi. Laboratoriokokeen etuna on stan-

dardoidut, valvotut olosuhteet, mutta kenttäkokeessa taas toistettavuus on huono. Joka 

tapauksessa on tosiasia, että laboratorio- ja kenttäolosuhteet eivät koskaan kohtaa täysin 

toisiaan (ks. esim. Aalbers et al 1996, s. 175). 

 

7.7 Jatkoseuranta 

Lysimetrien toimintaa tullaan mahdollisesti seuraamaan vielä jatkossakin. Näytteenotto-

tiheyttä todennäköisesti kuitenkin harvennetaan. Tämän kaltaisia kenttäkokeita ei ole 

tehty paljoakaan, joten jatkoseuranta antaisi arvokasta tietoa liukoisuuden muuttumises-

ta pitkällä aikavälillä säälle altistuneena. Relevanttien tulosten saamiseksi jatkoseuranta 

edellyttää kuitenkin lysimetrien säännöllistä tarkistamista esimerkiksi liiallisen veden 

kertymisen varalta (esimerkiksi poistovesiputken asennus altaan yläreunaan on suositel-

tavaa, mikäli vesiputkia ei tyhjennetä säännöllisesti). Myös veden määrän, routimisen ja 

jäätymis-sulamissyklien pitkäaikainen seuranta olisi tärkeää. 

 

Lisätutkimusta voitaisiin lysimetrien seurannan jatkamisen ohella tehdä myös seuraa-

vasti: 

- Peitetyn ja päällystetyn lysimetrirakenteen seuranta 

- Stabiloitujen ylijäämämaiden geoteknisten ominaisuuksien tarkempi 

määritys ja mineraloginen analyysi 

- Geokemiallinen haitta-aineiden kulkeutumismallinnus 

- Korrelaatioanalyysi liukoisuuteen vaikuttavista muuttujista  

- Sadeveden tarkempi analyysi ja sen vaikutus rakenteeseen (esim. pH) 

- Rakenteen sijoituspaikan tutkimukset, kuten pohjaveden virtausmal-

linnus 

- Infrarakenteen, eli tässä meluvallin, ympäristövaikutusten kartoitus 

(Environmental impacts of infrastructure; Korkiala-Tanttu 2007). 

Huomioidaan rakenteen paikalliset, alueelliset ja globaalit vaikutukset, 

esimerkiksi ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen, diversiteetin ja eko-
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toksisuuden näkökulmasta. Vertailua voidaan tehdä eri materiaalin-

käyttöskenaarioille. 
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8 Johtopäätökset 
 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin eri sideaineilla stabiloitujen savien liukoisuutta ja ver-

tailtiin laajasti haitta-aineiden liukoisuuksien testausmenetelmiä.  

 

Liukoisuustutkimusten tulokset osoittivat, että useista stabiloiduista massoista liukenee 

haitta-aineita liian paljon esimerkiksi Mara-asetuksen tai kaatopaikkakelpoisuuden raja-

arvoihin verrattuna koemenetelmästä riippuen: tällöin tarvitaan erillinen riskinarviointi. 

Kriittisimmät haitta-aineet teollisuuden sivutuotteilla stabiloitujen koemassojen kohdal-

la olivat kloridi, molybdeeni, fluoridi, sulfaatti ja seleeni. Muissa tutkituissa seoksissa 

esiintyi edellä mainittujen aineiden lisäksi nikkeliä, kromia ja kuparia. Haitta-aineiden 

liukoisuus vaihteli testausmenetelmästä riippuen. 

 

Sementtiä, kalkkia ja kohtuullisesti lentotuhkaa (150 kg/m
3
) sisältäneet savistabiloin-

tiseokset soveltuivat tutkimuksen tulosten mukaan sellaisenaan ajoittain kosteisiin, pääl-

lystettyihin maarakenteisiin. Rikinpoiston lopputuotteella stabiloidut savet sisälsivät 

lysimetrikokeiden perusteella niin paljon kloridia, että niiden käyttö vaatii erillisen ris-

kinarvioinnin. Myös runsaasti lentotuhkaa sisältäneessä seoksessa oli kohonneita haitta-

ainepitoisuuksia, jolloin tarvitaan myös erillinen riskinarviointi. Haitta-aineiden liukoi-

suus ja muu käyttäytyminen stabiloidussa rakenteessa vaihtelee suuresti käytetyistä run-

ko- ja sideaineista sekä muista ominaisuuksista, kuten tiivistämisestä ja rakenteeseen 

pääsevän veden määrästä riippuen. Tämän tutkimuksen perusteella ei siis kannata sinän-

sä vetää suoraa johtopäätöstä rikinpoistotuotteen tai suurten lentotuhkamäärien sovel-

tumattomuudesta maarakenteisiin. Stabiloinnin yhteydessä onkin suositeltavaa tehdä 

aina erillinen käytettävän massan pitoisuuksien, liukoisuuksien ja muiden tarvittavien 

ominaisuuksien analyysi, mikäli materiaalien ominaisuudet eivät ole erityisen hyvin 

tunnetut jo etukäteen. 

 

Kukin liukoisuustestausmenetelmä poikkesi hieman toisistaan ennen kaikkea liu-

kenemismekanismin suhteen. Johtopäätöksenä oli, että ravistelutesti antaa pääasiassa 

hieman pienemmät liukoisuustulokset kuin muut menetelmät. Läpivirtaus- ja dif-

fuusiokoemenetelmät antoivat tarkemman kuvan haitta-aineiden liukoisuudesta. In situ -

olosuhteita simuloiva lysimetrikoe antoi kattavan tuloksen ottaen ilmastolliset olosuh-

devaihtelut huomioon rajaamatta mitään tiettyä liukenemismekanismia pois. Mikäli 

haitta-aineiden liukoisuutta haluttaisiin tutkia mahdollisimman monipuolisesti, tulisi sitä 

tutkia mieluiten useilla eri laboratoriossa toteutettavilla liukoisuuskoemenetelmillä sa-

maan aikaan, mikäli ei ole mahdollista käyttää lysimetrikoetta vastaavaa in situ -koetta.  

 

Tässä tutkimuksessa stabilointimenetelmänä käytetty kauhasekoitus oli pienessä mitta-

kaavassa toimiva. Mikäli kuitenkin tehdään useiden kymmenien tai jopa satojen kuu-

tiometrien kokoista meluvallia, kauhasekoituksen kapasiteetti ei riitä. Soveltuvia mene-

telmiä ovat tällöin esimerkiksi massa-, allas- tai asemastabilointi tai näiden yhdistelmä. 

 

Haitta-aineiden liukeneminen ja liikkuminen tulee ottaa huomioon maarakenteita suun-

nitellessa. Meluvallirakenteet tulee peittää tai päällystää. Stabilointi itsessään sitoo maa-

ainekset liukenemattomampaan muotoon, mutta se ei estä kokonaan haitta-aineiden 

liikkumista. Kun otetaan huomioon tulevan meluvallin mahdollinen sijainti osittain poh-

javedenpinnan alapuolella, pelkkä yläpinnan peittäminen, päällystäminen tai pengerkal-

tevuuden jyrkentäminen ei välttämättä riitä estämään rakenteen alapuolelta ja sivuilta 

tulevaa kosteutta. Mikäli rakennetta ei eristetä kosteudelta, on tarpeen arvioida erikseen 
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pohjaveden virtaukset ja maaperän rakenne. Mikäli meluvalli tulee sijaitsemaan alueel-

la, jossa pohjaveden määrä ja virtaus ovat hyvin pienet ja maaperä on heikosti läpäise-

vää savea, erityisiä toimenpiteitä ei välttämättä tarvitse tehdä. Mikäli pohjavesi pääsee 

rakenteeseen ja sieltä pois, haitta-aineiden liukeneminen on hyvin todennäköistä. Silloin 

koko rakenteen kapselointi on yksi vaihtoehto eristämään stabiloitu massa ympäristön 

kosteudelta. Näiden seikkojen arviointi saattaa kuitenkin vaatia erillisen pohjaveden 

seurannan, maaperän tutkimukset, sekä virtausmallinnuksen. 

 

Meluvallien rakentaminen ylijäämämassoja, tuhkia ja rikinpoiston lopputuotetta käyttä-

en sopii Helsingin kaupungin tavoitteisiin hyödyntää kaivumaita ja edistää ekologista 

rakentamista. Ylijäämämaiden, kivihiilenpolton lentotuhkan ja rikinpoiston lopputuot-

teen käyttäminen rakentamiseen vähentää niiden läjittämistarvetta ja sitä kautta vähen-

tää läjittämisalueiden tarvetta. Ylijäävien savi- ja silttimaiden vaikea hyödynnettävyys 

kompensoituu stabilointisideaineita käyttäen, jolloin stabiloitu maa korvaa neitseellisiä 

maa-aineksia. Kivihiilenpolton lentotuhkien ja rikinpoistotuotteen hyödyntäminen side-

aineina on kestävämpää luonnonvarojen kannalta kuin sementin ja kalkin teollinen tuot-

taminen tätä tarkoitusta varten. Mikäli kuljetusmatkat rakentamispaikalle ovat lyhyem-

mät ja välivarastoinnin tarve vähäinen, hyöty moninkertaistuu läjittämiseen verrattuna. 

Meluvallihankkeen yhteydessä tehdyt tutkimukset saattavat myös helpottaa näiden ma-

teriaalien käyttöä ja hyväksyttävyyttä tulevaisuudessa. 
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 Liite 1 (1/3)

      

Liite 1. Kokeissa käytettyjen materiaalien ja komposiit-
tien perusominaisuuksien määrittelytulokset  
 

Etukäteen otettujen savinäytteiden tutkimukset, Kruunuvuorenrannan savi. Helsingin 

kaupungin rakentamispalvelu Stara, Katu- ja maalaboratorio. 29.10.2012. 

 

  Tilavuuspaino Huokosluku       

Näyte 
t.p./w 

[kN/m
3
] 

t.p./d 
[kN/m

3
] e Vesipitoisuus [%] Maalaji Huom. 

1 16,6 10,8 1,46 54,6 Sa Si seassa 

2 17,5 12 1,22 46,6 Sa Si seassa 

3 18,4 13,8 1,92 33,4 SaSi 
 4 18,9 14 1,9 35,5 Sa Si seassa 

5 15,8 9,5 1,79 67 Sa Si kerroksia 

Tutki: PF/JN 
      

Saven ja komposiittien geotekniset perusmääritykset. Ramboll Analytics oy.  

 

Määritys Yksikkö Seos 1 Seos 2 Seos 3 Seos 4 Seos 5 Seos 6 Seos 7 Seos 8 

Tiheys kg/m3 1740 1700 1750 1690 1730 1800 1740 1760 

Hehkutushäviö 550 °C % 1,2 2,8 2 2,4 2,4 2,9 2,5 3 

Vesipitoisuus % 40,8 44 41,8 44,8 36 24 38,6 28,6 

Maalaji 
 

Cl sasiCl sasiCl clSa sasiCl siCl siSa saclSi 

K m/s 
3,8 x 
10-10 

7,7 x 
10-10 

4,6 x 
10-10 

5,7 x 
10-10 

1,9 x 
10-9 

5,6 x 
10-9 

3,0 x 
10-9 

2,1 x 
10-6 

EC µS/cm 0,1 
       pH   8,3               
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Rakeisuuskuvaajat, Ramboll Finland oy: 
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Kokonaispitoisuudet, Ramboll Analytics oy. Analysointi aloitettu 10.12.2012. 

 

Esikäsittely mikroaaltohajotus (kuningasvesi) 
  

Määritys Yksikkö 
Seos 

1 
Seos 

2 
Seos 

3 
Seos 

4 
Seos 

5 
Seos 

6 
Seos 

7 
Seos 

8 
Menetel-

mä 

Kuiva-aine m-% 71 67 71 69 74 81 72 79 RA4016 
Hehkutushäviö 
550 °C % ka 1,2 2,8 2 2,4 2,4 2,9 2,5 3 RA4016 

Arseeni mg/kg ka 5,3 7,6 6,9 3,1 11 18 6,4 6,5 RA3000 

Barium mg/kg ka 180 260 200 170 270 360 200 170 RA3000 

Kadmium mg/kg ka <0,20 0,23 0,21 <0,20 <0,20 0,2 0,2 <0,2 RA3000 

Kromi mg/kg ka 61 66 67 46 58 43 59 41 RA3000 

Kupari mg/kg ka 31 43 43 33 34 26 34 20 RA3000 

Lyijy mg/kg ka 11 21 13 12 12 9,1 11 8,5 RA3000 

Molybdeeni mg/kg ka <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 2,3 3,6 <2,0 <2,0 RA3000 

Sinkki mg/kg ka 94 110 110 100 100 69 94 68 RA3000 

Vanadiini mg/kg ka 57 74 85 13 76 60 72 48 RA3000 

            

RA3000: ICP-MS -tekniikka. Ilmoitusraja on 0,1 µg/l – 20 µg/l ja mittausepävarmuus 

20–30 % alkuaineesta riippuen. Määritysmenetelmä perustuu ISO 17294-2 -standardiin. 

Tarvittaessa näytteet esikäsitellään autoklaavihajotuksella (typpihappo: SFS-EN ISO 

15587-2) tai mikroaaltohajotuksella (kuningasvesi: SFS-EN ISO 15587-1). 





 Liite 2 (1/2)

      

Liite 2. Ravistelutestien tulokset 
 

Ravistelutestien tulokset, Ramboll Analytics oy. Analysointi aloitettu 10.12.2012. 
 

Analyysitulos L/S = 2 

 

Määritys Yksikkö 
1 

L/S=2 
2 

L/S=2 
3 

L/S=2 
4 

L/S=2 
5 

L/S=2 
6 

L/S=2 
7 

L/S=2 
8 

L/S=2 
Menetel-

mä 

pH-alku 
 

8,3 11,6 12,1 12,4 11,7 11,8 12,5 12,5 
 pH-loppu 

 
8,9 11,7 12,1 12,6 12 11,9 12,8 12,7 

 Sähkönj. mS/m 88,4 405 314 549 230 179 1091 1660 RA2013* 

Cl
-
 mg Cl/kg ka 330 

       
RA2018 

F- mg F/kg ka 2,3 
       

RA2018 

SO4 
mg SO4/kg 
ka 140 

       
RA2018 

Sb mg/kg ka <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 RA3000* 

As mg/kg ka <0,020 0,035 <0,020 <0,020 <0,020 0,021 <0,020 <0,020 RA3000* 

Ba mg/kg ka 0,098 0,042 0,11 0,21 0,13 0,2 0,5 1,2 RA3000 

Hg mg/kg ka <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 RA3000* 

Cd mg/kg ka <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 RA3000* 

Cr mg/kg ka <0,020 <0,020 0,022 <0,020 0,039 0,067 <0,020 0,025 RA3000* 

Cu mg/kg ka 0,054 0,89 0,32 0,39 <0,020 <0,020 0,11 <0,020 RA3000* 

Pb mg/kg ka <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 RA3000* 

Mo mg/kg ka 0,028 0,21 0,084 0,063 0,64 1,2 0,14 0,17 RA3000 

Ni mg/kg ka <0,020 0,42 0,076 0,087 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 RA3000* 

Se mg/kg ka <0,020 0,021 0,025 <0,020 0,061 0,06 <0,020 <0,020 RA3000* 

Zn mg/kg ka 0,039 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 RA3000* 

V mg/kg ka <0,020 0,38 0,074 <0,020 0,15 0,14 <0,020 <0,020 RA3000* 

* FINAS-akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske 
lausuntoa. 
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Analyysitulos L/S = 10 

 

Määritys Yksikkö 
1 

L/S=10 
2 

L/S=10 
3 

L/S=10 
4 

L/S=10 
5 

L/S=10 
6 

L/S=10 
7 

L/S=10 
8 

L/S=10 
Mene-
telmä 

pH-alku 
 

8,8 11,5 11,7 12,2 11,7 11,6 12,5 12,3 
 pH-loppu 

 
8,9 11,6 12 12,4 11,9 11,8 12,6 12,5 

 Sähkönj. mS/m 38 145 149 274 119 93,1 544 551 RA2013* 

Cl
-
 mg Cl/kg ka 510 

       
RA2018 

F- mg F/kg ka 5,6 
       

RA2018 

SO4 
mg SO4/kg 
ka 260 

       
RA2018 

Sb mg/kg ka <0,020 0,026 <0,020 <0,020 <0,020 0,041 <0,020 <0,020 RA3000* 

As mg/kg ka 0,027 0,092 <0,020 <0,020 0,047 0,11 <0,020 <0,020 RA3000* 

Ba mg/kg ka 0,22 0,098 0,32 0,43 0,35 0,54 0,79 1,4 RA3000 

Hg mg/kg ka 0,0064 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 RA3000* 

Cd mg/kg ka <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 RA3000* 

Cr mg/kg ka <0,020 0,023 0,077 0,065 0,094 0,18 <0,020 0,045 RA3000* 

Cu mg/kg ka 0,086 1,5 0,42 0,58 0,033 <0,020 0,18 0,04 RA3000* 

Pb mg/kg ka <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 RA3000* 

Mo mg/kg ka 0,058 0,23 0,13 0,13 0,72 1,4 0,2 0,27 RA3000 

Ni mg/kg ka 0,02 0,48 0,093 0,13 <0,020 <0,020 0,028 <0,020 RA3000* 

Se mg/kg ka 0,035 0,062 0,088 0,029 0,075 0,094 <0,020 <0,020 RA3000* 

Zn mg/kg ka 0,05 0,028 <0,020 0,022 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 RA3000* 

V mg/kg ka 0,062 1,1 0,32 0,051 0,57 0,61 0,022 0,02 RA3000* 

* FINAS-akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske 
lausuntoa. 

 

 
RA2013*: Standardiin SFS-EN 27888:1994 perustuva sähkönjohtavuuden määritysmenetelmä. 

 

RA2018: Anionit (kloridi-, nitraatti-, nitriitti- ja sulfaatti-ioni) määritetään ionikromatografises-

ti. mittausepävarmuus on 15–30 % yhdisteestä riippuen. Määritysmenetelmä perustuu SFS-EN 

ISO 10304(1-2) -standardeihin. 

 
RA3000: Kuten liitteessä 1. 



 Liite 3 (1/4)

      

Liite 3. Läpivirtaustestien tulokset 
 

Läpivirtaustestien tulokset, Ramboll Analytics oy. Analysointi aloitettu 5.12.2012. 

  

Seos 3: 

          

Kolonni 3   
L/S= 
0,1 

L/S= 
0,21 

L/S= 
0,51 

L/S= 
1,0 

L/S= 
1,99 

L/S= 
5,0 

L/S= 
10 

pH 
 

12 12,1 12,2 12,4 12,4 12,2 11,9 11,9 

Sähkönjohtavuus mS/m 490 538 558 498 372 218 136 140 

Kloridi mg Cl/kg ka 82 150 260 300 310 310 <5,0 

Fluoridi mg F/kg ka 
  

0,47 1,3 2,5 4,6 9 6,1 

Fluoridi mg F/kg ka 
 

0,21 
      Sulfaatti mg SO4/kg ka 21 39 83 120 150 240 150 

Antimoni mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Arseeni mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Barium mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 0,028 0,046 0,086 0,18 0,31 

Elohopea mg/kg ka 
 

<0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Kadmium mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Kromi mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Kupari mg/kg ka 
 

0,087 0,15 0,24 0,28 0,31 0,34 0,37 

Lyijy mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Molybdeeni mg/kg ka 
 

0,026 0,047 0,094 0,13 0,14 0,16 0,16 

Nikkeli mg/kg ka 
 

<0,020 0,036 0,071 0,092 0,11 0,14 0,17 

Seleeni mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 0,023 0,033 0,041 0,05 0,059 

Sinkki mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Vanadiini mg/kg ka   <0,020 <0,020 0,041 0,079 0,11 0,18 0,33 
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Seos 4: 

Kolonni 4   
L/S= 
0,1 

L/S= 
0,2 

L/S= 
0,5 

L/S= 
1,0 

L/S= 
2 

L/S= 
5 

L/S= 
10 

pH 
 

12,7 12,7 12,6 12,6 12,6 12,4 12,2 12,1 

Sähkönjohtavuus mS/m 960 960 914 760 560 383 268 200 

Kloridi mg Cl/kg ka 21 40 85 130 190 280 44 

Fluoridi mg F/kg ka 
 

0,093 0,18 0,4 0,64 1,1 2,2 2,4 

Sulfaatti mg SO4/kg ka 6,4 11 19 27 38 83 120 

Antimoni mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Arseeni mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Barium mg/kg ka 
 

<0,020 0,022 0,052 0,11 0,2 0,37 0,5 

Elohopea mg/kg ka 
 

<0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Kadmium mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Kromi mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Kupari mg/kg ka 
 

0,084 0,15 0,28 0,37 0,45 0,55 0,61 

Lyijy mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Molybdeeni mg/kg ka 
 

<0,020 0,025 0,05 0,073 0,1 0,16 0,19 

Nikkeli mg/kg ka 
 

<0,020 0,035 0,069 0,1 0,13 0,2 0,26 

Seleeni mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,027 0,041 

Sinkki mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Vanadiini mg/kg ka   <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,02 0,058 

 

Seos 5: 

Kolonni 5   
L/S= 
0,1 

L/S= 
0,2 

L/S= 
0,5 

L/S= 
1,0 

L/S= 
2 

L/S= 
5 

L/S= 
10 

pH 
 

11,7 11,8 11,9 12 12 11,9 12 11,6 

Sähkönjohtavuus mS/m 504 496 460 380 250 150 93 70 

Kloridi mg Cl/kg ka 83 160 250 280 280 280 280 

Fluoridi mg F/kg ka 
 

0,2 0,44 1,2 2,9 5 8,9 13 

Sulfaatti mg SO4/kg ka 50 110 230 310 350 420 510 

Antimoni mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Arseeni mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,021 0,032 0,061 

Barium mg/kg ka 
 

<0,020 0,029 0,05 0,071 0,11 0,24 0,41 

Elohopea mg/kg ka 
 

<0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Kadmium mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Kromi mg/kg ka 
 

<0,020 0,039 0,073 0,089 0,095 0,1 0,14 

Kupari mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 0,03 0,036 0,042 0,055 

Lyijy mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Molybdeeni mg/kg ka 
 

0,17 0,34 0,6 0,71 0,74 0,75 0,77 

Nikkeli mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Seleeni mg/kg ka 
 

<0,020 0,035 0,065 0,081 0,086 0,091 0,1 

Sinkki mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Vanadiini mg/kg ka   <0,020 0,038 0,11 0,27 0,44 0,79 1,6 
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Seos 6: 

Kolonni 6   
L/S= 
0,1 

L/S= 
0,2 

L/S= 
0,5 

L/S= 
1,0 

L/S= 
2 

L/S= 
5 

L/S= 
10 

pH 
 

10,3 11,3 12 12,2 11,9 11,7 11,6 11,4 

Sähkönjohtavuus mS/m 360 400 380 286 173 98 72 54 

Kloridi mg Cl/kg ka 73 120 160 160 160 160 160 

Fluoridi mg F/kg ka 
 

0,26 0,58 1,9 3,4 5,1 8,6 12 

Sulfaatti mg SO4/kg ka 39 80 150 180 200 260 350 

Antimoni mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,024 

Arseeni mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 0,022 0,037 0,053 0,092 0,17 

Barium mg/kg ka 
 

0,02 0,038 0,062 0,094 0,19 0,4 0,71 

Elohopea mg/kg ka 
 

<0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Kadmium mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Kromi mg/kg ka 
 

0,041 0,081 0,14 0,16 0,18 0,23 0,32 

Kupari mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Lyijy mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Molybdeeni mg/kg ka 
 

0,53 0,97 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 

Nikkeli mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Seleeni mg/kg ka 
 

0,033 0,062 0,097 0,1 0,11 0,11 0,11 

Sinkki mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Vanadiini mg/kg ka   0,026 0,061 0,19 0,34 0,48 0,88 1,9 

 

Seos 7: 

Kolonni 7   
L/S= 
0,1 

L/S= 
0,2 

L/S= 
0,5 

L/S= 
1,0 

L/S= 
2 

L/S= 
5 

L/S= 
10 

pH 
 

12,3 12,4 12,7 12,7 12,1 12,4 12,4 12,2 

Sähkönjohtavuus mS/m 2500 2100 1900 1595 974 544 320 200 

Kloridi mg Cl/kg ka 530 970 1900 2600 2900 3000 3100 

Fluoridi mg F/kg ka 
 

0,39 0,83 2 3,9 7,4 17 35 

Sulfaatti mg SO4/kg ka 2,4 4,9 11 20 33 70 210 

Antimoni mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Arseeni mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Barium mg/kg ka 
 

0,054 0,1 0,21 0,32 0,46 0,66 0,85 

Elohopea mg/kg ka 
 

<0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Kadmium mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Kromi mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Kupari mg/kg ka 
 

0,032 0,062 0,13 0,2 0,26 0,35 0,45 

Lyijy mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Molybdeeni mg/kg ka 
 

0,022 0,042 0,085 0,13 0,18 0,24 0,27 

Nikkeli mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 0,02 0,03 0,039 0,048 0,056 

Seleeni mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Sinkki mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Vanadiini mg/kg ka   <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,034 

 



4 

 

 

Seos 8: 

Kolonni 8   
L/S= 
0,1 

L/S= 
0,2 

L/S= 
0,5 

L/S= 
1,0 

L/S= 
2 

L/S= 
5 

L/S= 
10 

pH 
 

12,4 12,3 12,1 12,3 12,4 12,2 12,1 11,7 

Sähkönjohtavuus mS/m 4200 4100 3200 1600 1100 560 250 120 

Kloridi mg Cl/kg ka 
  

*1300 *2600 *3400 *4100 *4300 

Fluoridi mg F/kg ka 
   

*1,8 *4,7 *10 *28 
 Fluoridi mg F/kg ka 

       
*56 

Sulfaatti mg SO4/kg ka 
  

*29 *85 *190 *550 *1000 

Antimoni mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Arseeni mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Barium mg/kg ka 
 

0,26 0,45 0,68 0,94 1,2 1,4 1,6 

Elohopea mg/kg ka 
 

<0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Kadmium mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Kromi mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,021 0,025 0,028 

Kupari mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,044 0,063 

Lyijy mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Molybdeeni mg/kg ka 
 

0,032 0,059 0,1 0,16 0,22 0,28 0,31 

Nikkeli mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Seleeni mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Sinkki mg/kg ka 
 

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Vanadiini mg/kg ka   <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,024 0,1 

 

Seoksen 8 anioneiden tulokset ovat puutteellisia, koska alkuosan liuenneita osia ei pys-

tytty määrittämään. 

 

Määritysmenetelmät kuten liitteessä 1 ja 2. 



 Liite 4 (1/2)

      

Liite 4. Modifioidun diffuusiokokeen tulokset 
 
Modifioitu diffuusiokoe, Ramboll Analytics oy. Analysointi aloitettu 19.12.2012. 

 

  
 Haitta-aine 

Seos 2 Seos 2 Seos 2 Seos 3 Seos 3 Seos 3 

4 d 17 d 64 d 4 d 17 d 64 d 

[mg/m2] [mg/m2] [mg/m2] [mg/m2] [mg/m2] [mg/m2] 

DOC 905 2187 4985 525 1189 2097 

Kloridi 25528 66311 133153 4087 13087 28284 

Fluoridi 30 70 158 37 116 259 

Sulfaatti 1149 3363 15643 444 1738 8319 

Antimoni 0,06 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 

Arseeni 0,22 0,6 1,5 0,1 0,3 0,5 

Barium 1,28 2,4 3,9 1,1 2,2 4,4 

Elohopea 0,01 0,02 0,04 0,01 0,03 0,04 

Kadmium 0,01 0,02 0,04 0,01 0,03 0,04 

Koboltti 0,1 0,3 0,8 0,1 0,1 0,2 

Kromi 0,12 0,2 0,4 0,1 0,3 0,4 

Kupari 6,85 18,5 35,6 1,6 5,4 10,6 

Lyijy 0,06 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Molybdeeni 1,62 4,5 10 0,4 1,6 4,8 

Nikkeli 3,83 10,9 28 0,4 1,6 4,7 

Seleeni 0,27 0,5 1 0,1 0,4 1 

Sinkki 0,95 1,5 2,3 1,2 2 2,8 

Vanadiini 1,02 2,9 9,6 0,5 2,2 8,1 

 

  
 Haitta-aine 

Seos 4 Seos 4 Seos 4 Seos 5 Seos 5 Seos 5 

4 d 17 d 64 d 4 d 17 d 64 d 

[mg/m2] [mg/m2] [mg/m2] [mg/m2] [mg/m2] [mg/m2] 

DOC 500 1070 1987 333 703 1170 

Kloridi 916 3384 11933 4521 13466 29011 

Fluoridi 18 49 123 36 116 243 

Sulfaatti 119 582 3224 535 2540 10934 

Antimoni 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 

Arseeni 0,1 0,3 0,4 0,1 0,4 0,9 

Barium 2 4,3 6,8 1,5 3,4 6,7 

Elohopea 0,01 0,03 0,04 0,01 0,03 0,04 

Kadmium 0,01 0,03 0,04 0,01 0,03 0,05 

Koboltti 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Kromi 0,1 0,3 0,4 0,1 0,3 0,5 

Kupari 1,8 6,7 15,7 0,1 0,3 1 

Lyijy 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Molybdeeni 0,2 0,8 3 4,2 15 43 

Nikkeli 0,5 2,1 6,6 0,1 0,3 0,4 

Seleeni 0,1 0,3 0,6 0,2 0,8 2,1 

Sinkki 1,2 2 3,3 1 1,7 2,6 

Vanadiini 0,1 0,4 2,2 0,7 4,1 5,8 



2 

 

 
 
 

  Seos 6 Seos 6 Seos 6 Seos 7 Seos 7 Seos 7 

 Haitta-aine 

4 d 16 d 63 d 4 d 16 d 63 d 

[mg/m
2
] [mg/m

2
] [mg/m

2
] [mg/m

2
] [mg/m

2
] [mg/m

2
] 

DOC 250 635 869 328 805 1270 

Kloridi 2379 7469 18195 47976 127535 234022 

Fluoridi 62 159 308 90 261 678 

Sulfaatti 297 1331 6460 339 1306 5468 

Antimoni 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 

Arseeni 0,1 0,5 1,7 0,1 0,2 0,4 

Barium 1,9 5,3 11 5,5 13,8 19,8 

Elohopea 0,01 0,03 0,04 0,01 0,02 0,04 

Kadmium 0,01 0,03 0,07 0,01 0,02 0,04 

Koboltti 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Kromi 0,2 0,5 1,2 0,1 0,2 0,4 

Kupari 0,1 0,3 0,4 0,5 1,8 5,3 

Lyijy 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Molybdeeni 5,1 21 73 1,1 3,4 8,4 

Nikkeli 0,1 0,3 0,4 0,2 0,6 2,1 

Seleeni 0,2 0,7 2 0,1 0,2 0,4 

Sinkki 1,5 2,3 3,7 0,6 1,3 4 

Vanadiini 0,9 4 17,8 0,1 0,3 1,3 

 

Huom. määritysrajat alittaneet tulokset merkitty sinisellä. 

 

DOC:in määrittely RA2007: Standardiin SFS-EN 1484:1997 perustuva määritysmene-

telmä. 

 

Muut määritysmenetelmät kuten liitteissä 1 ja 2. 



 Liite 5 (1/4)

      

Liite 5. Vedenläpäisevyyskokeen tulokset 
 

Vedenläpäisevyyskoe, Ramboll Finland oy. 

Seos 1: 

 
 

Seos 2: 
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Seos 3: 

 
 

Seos 4: 
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Seos 5: 

 
 

Seos 6: 
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Seos 7: 

 
 

Seos 8: 



 Liite 6 (1/1)

      

Liite 6. Lysimetrien tiiviysmittausten tulokset 
 

Kyläsaaren koerakenteiden tiiviysmittaukset, punnitukset Helsingin kaupungin raken-

tamispalvelu Stara, Katu- ja maalaboratorio. 

 

  Märkäpaino Märkätilavuus Vesipitoisuus  Märkätilavuuspaino Kuivatilavuuspaino 
  Seos 

 
 [g] [cm3] [%] [g/cm3]  [kg/m3] [g/cm3] [kN/m3] 

2   735,991 410 20,7 1,80 1795,10 1,49 14,87 

3 A 732,961 440 28,7 1,67 1665,82 1,29 12,94 

3 B 526,681 460 29,5 1,14 1144,96 0,88 8,84 

4 A 785,761 390 28,8 2,01 2014,77 1,56 15,64 

4 B 439,871 250 29,2 1,76 1759,48 1,36 13,62 

5 A 721,881 440 24,5 1,64 1640,64 1,32 13,18 

5 B 784,881 400 24,5 1,96 1962,20 1,58 15,76 

6 A 1457,351 920 22,7 1,58 1584,08 1,29 12,91 

6 B 1145,521 750 23,8 1,53 1527,36 1,23 12,34 

6 C 959,631 520 24,0 1,85 1845,44 1,49 14,88 

7 A 1037,381 640 28,9 1,62 1620,91 1,26 12,57 

7 B 797,121 440 29,2 1,81 1811,64 1,40 14,02 

8 A 639,071 340 29,0 1,88 1879,62 1,46 14,57 

8 B 811,501 460 26,9 1,76 1764,13 1,39 13,90 

 
(Keltaisella merkityt jätetty keskiarvossa huomiotta, epävarmat tulokset)   

 

Keskiarvot 
  

 
t.p./w. t.p./d. 

 Seos [kN/m3] [kN/m3] w % 

1 17,44 12,02 47,4 

2 17,95 14,87 20,7 

3 16,66 12,94 28,7 

4 18,87 14,63 29,0 

5 18,01 14,47 24,5 

6 18,45 14,88 24,0 

7 17,16 13,30 29,1 

8 18,22 14,24 28,0 

    Erillisiä tiiviysmittauksia ei tehty savelle eli altaalle 1 koska sitä ei voitu tiivistää korke-

an vesipitoisuuden vuoksi. Kyseiset tiiviysluvut on otettu alkuperäisten savinäytteiden 

analyysituloksista.





 Liite 7 (1/16)

      

Liite 7. Lysimetrikokeen tulokset 
 

 

Lysimetrien suotovesinäyteanalyysit, ALS oy. 

 

Lysimetrikokeen näyte-erä 1, 7.11.2012 

Aine Yksikkö Seos 1 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Seos 2 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Seos 3 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Seos 4 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Menetelmä 

pH   7,76 0,08 10,6 0,08 11,5 0,08 12,3 0,08 1 

Al mg/l 0,04 0,004 1,19 0,119 1,01 0,101 0,457 0,046 2 

As mg/l <0,0050 
 

0,0223 0,0022 <0,0050 
 

0,0094 0,0009 2 

Ba mg/l 0,0146 0,00146 0,0106 0,00106 0,014 0,0014 0,131 0,0131 2 

Be mg/l <0,0002 
 

<0,0002 
 

<0,0002 
 

<0,0002 
 

2 

B mg/l 0,056 0,006 0,025 0,002 <0,010 
 

<0,010 
 

2 

Cd mg/l <0,0004 
 

<0,0004 
 

<0,0004 
 

<0,0004 
 

2 

Ca mg/l 7,26 0,726 20 2 53,7 5,37 474 47,4 2 

Cr mg/l <0,0010 
 

0,0014 0,0001 0,0104 0,001 0,0111 0,0011 2 

Co mg/l <0,0020 
 

0,0084 0,0008 <0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Cu mg/l 0,0644 0,0064 0,3 0,03 0,0159 0,0016 0,0416 0,0042 2 

Fe mg/l 0,002 0,0002 0,013 0,0013 0,002 0,0002 <0,0020 
 

2 

Pb mg/l <0,0050 
 

<0,0050 
 

<0,0050 
 

0,0102 0,001 2 

Li mg/l <0,0010 
 

<0,0010 
 

0,0012 0,0001 0,0041 0,0004 2 

Mg mg/l 4,46 0,446 0,0309 0,0031 0,0048 0,0005 <0,0030 
 

2 

Mn mg/l 0,0194 0,00194 <0,0005 
 

<0,0005 
 

<0,0005 
 

2 

Mo mg/l 0,0061 0,0006 0,071 0,0071 0,0113 0,0011 0,0084 0,0008 2 

Ni mg/l <0,0020 
 

0,104 0,0104 0,0036 0,0004 0,0046 0,0004 2 

P mg/l 0,028 0,003 0,226 0,022 0,015 0,002 0,018 0,002 2 

K mg/l 7,62 0,762 40,8 4,08 29,6 2,96 78,4 7,84 2 

Se mg/l <0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

2 

Ag mg/l <0,0010 
 

<0,0010 
 

<0,0010 
 

<0,0010 
 

2 

Na mg/l 57,3 5,73 346 34,6 188 18,8 403 40,3 2 

Tl mg/l <0,010 
 

<0,010 0,0059 <0,010 
 

<0,010 
 

2 

V mg/l 0,0039 0,0004 0,0591 0,0004 0,0304 0,003 <0,0010 
 

2 

Zn mg/l <0,0020 
 

0,0036 0,2 <0,0020 
 

0,0087 0,0009 2 

Sb µg/l <1,0 
 

1,7 0,001 <1,0 
 

<1,0 
 

3 

Hg µg/l <0,010 
 

0,01 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

4 

Sähk. j. mS/m 54,2 5,4 212 21,2 165 16,5 818 81,8 5 

DOC mg/l 3,81 0,76 53 10,6 6,59 1,32 13,6 2,72 6 

Cl
-
 mg/l 95,8 19,2 427 85,4 114 22,8 180 36 7 

F
-
 mg/l 0,438 0,066 0,8 0,12 1,39 0,208 0,672 0,101 8 

SO4 mg/l 22,3 3,34 83,9 12,6 20,5 3,08 <5,00 
 

9 

TDS mg/l 1460 292 1150 229 640 128 2060 413 10 
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Lysimetrikokeen näyte-erä 1, 7.11.2012 

Aine Yksikkö Seos 5 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Seos 6 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Seos 7 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Seos 8 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Menetelmä 

pH   11,9 0,08 12,2 0,08 12,3 0,08 12,1 0,08 1 

Al mg/l 1,63 0,163 1,06 0,106 0,05 0,005 0,052 0,005 2 

As mg/l 0,0093 0,0009 0,0105 0,001 0,0075 0,0008 0,0117 0,0012 2 

Ba mg/l 0,0407 0,00407 0,249 0,0249 0,289 0,0289 0,507 0,0507 2 

Be mg/l <0,0002 
 

<0,0002 
 

<0,0002 
 

<0,0002 
 

2 

B mg/l 0,031 0,003 <0,010 
 

0,057 0,006 0,299 0,03 2 

Cd mg/l <0,0004 
 

<0,0004 
 

<0,0004 
 

<0,0004 
 

2 

Ca mg/l 127 12,7 256 25,6 1360 136 1320 132 2 

Cr mg/l 0,0408 0,0041 0,043 0,0043 0,0103 0,001 0,0135 0,0013 2 

Co mg/l <0,0020 
 

<0,0020 
 

<0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Cu mg/l 0,012 0,0012 0,0028 0,0003 0,0088 0,0009 0,0149 0,0015 2 

Fe mg/l 0,0026 0,0003 0,0031 0,0003 <0,0020 
 

0,003 0,0003 2 

Pb mg/l 0,0114 0,0011 0,0124 0,0012 0,0242 0,0024 0,0473 0,0047 2 

Li mg/l 0,0027 0,0003 0,003 0,0003 0,0067 0,0007 0,0085 0,0008 2 

Mg mg/l 0,0032 0,0003 0,003 0,0003 0,0041 0,0004 0,0129 0,0013 2 

Mn mg/l <0,0005 
 

<0,0005 
 

<0,0005 
 

<0,0005 
 

2 

Mo mg/l 0,206 0,0206 0,487 0,0487 0,0484 0,0048 0,0558 0,0056 2 

Ni mg/l 0,0027 0,0003 <0,0020 
 

0,0024 0,0002 0,0172 0,0017 2 

P mg/l 0,056 0,006 0,011 0,001 0,012 0,0001 0,016 0,002 2 

K mg/l 58,4 5,84 85,7 8,57 155 15,5 210 21 2 

Se mg/l 0,015 0,001 <0,010 
 

0,013 0,001 <0,010 
 

2 

Ag mg/l <0,0010 
 

<0,0010 
 

<0,0010 
 

<0,0010 
 

2 

Na mg/l 473 47,3 480 48 1430 143 2640 264 2 

Tl mg/l <0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

2 

V mg/l 0,0274 0,0027 0,0043 0,0004 <0,0010 
 

<0,0010 
 

2 

Zn mg/l 0,0045 0,0004 0,007 0,0007 0,0205 0,002 0,0206 0,0021 2 

Sb µg/l <1,0 
 

<1,0 
 

<1,0 
 

<1,0 
 

3 

Hg µg/l <0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

4 

Sähk. j. mS/m 420 42 612 61,2 1840 184 2540 254 5 

DOC mg/l 11,2 2,24 8,52 1,7 7,82 1,56 8,58 1,72 6 

Cl
-
 mg/l 410 82 395 78,9 3280 656 5950 1190 7 

F
-
 mg/l 2,01 0,302 2,11 0,316 3,55 0,533 5,55 0,832 8 

SO4 mg/l 27,7 4,15 5,85 0,88 136 20,4 389 58,3 9 

TDS mg/l 1620 324 1840 368 7560 1510 12100 2420 10 
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Lysimetrikokeen näyte-erä 2, 22.11.2012 

Aine Yksikkö Seos 2 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Seos 3 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Seos 4 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Seos 5 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Menetelmä 

pH   10,2 0,08 11,8 0,08 12,1 0,08 11,7 0,08 1 

Al mg/l 0,545 0,054 0,906 0,091 0,382 0,038 1,92 0,192 2 

As mg/l 0,0175 0,0017 <0,0050 
 

<0,0050 
 

0,0083 0,0008 2 

Ba mg/l 0,00585 0,00059 0,0262 0,00262 0,102 0,0102 0,0263 0,00263 2 

Be mg/l <0,0002 
 

<0,0002 
 

<0,0002 
 

<0,0002 
 

2 

B mg/l 0,082 0,008 0,016 0,002 0,01 0,001 0,146 0,015 2 

Cd mg/l <0,0004 
 

<0,0004 
 

<0,0004 
 

<0,0004 
 

2 

Ca mg/l 18,7 1,87 77,9 7,79 401 40,1 72 7,2 2 

Cr mg/l 0,001 0,0001 0,0227 0,0023 0,0114 0,0011 0,0364 0,0036 2 

Co mg/l 0,0032 0,0003 <0,0020 
 

<0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Cu mg/l 0,195 0,0195 0,116 0,0116 0,0971 0,0097 0,0077 0,0008 2 

Fe mg/l 0,0094 0,0009 <0,0020 
 

<0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Pb mg/l <0,0050 
 

<0,0050 
 

0,0196 0,002 <0,0050 
 

2 

Li mg/l <0,0010 
 

0,0014 0,0001 0,0106 0,0011 0,0012 0,0001 2 

Mg mg/l 0,0648 0,0065 <0,0030 
 

<0,0030 
 

<0,0030 
 

2 

Mn mg/l <0,0005 
 

<0,0005 
 

<0,0005 
 

<0,0005 
 

2 

Mo mg/l 0,0582 0,0058 0,0522 0,0052 0,0108 0,0011 0,292 0,0292 2 

Ni mg/l 0,0514 0,0051 0,0134 0,0013 0,0091 0,0009 <0,0020 
 

2 

P mg/l 0,22 0,022 0,027 0,003 0,015 0,002 0,024 0,002 2 

K mg/l 35 3,5 71,3 7,13 98,2 9,32 60,7 6,07 2 

Se mg/l <0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

2 

Ag mg/l <0,0010 
 

<0,0010 
 

<0,0010 
 

<0,0010 
 

2 

Na mg/l 283 28,3 499 49,9 586 58,6 485 48,5 2 

Tl mg/l <0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

2 

V mg/l 0,0772 0,0077 0,0294 0,0029 <0,0010 0,0012 0,0648 0,0065 2 

Zn mg/l <0,0020 
 

<0,0020 
 

0,0119 
 

<0,0020 
 

2 

Sb µg/l 2,4 0,2 <1,0 
 

<1,0 
 

<1,0 
 

3 

Hg µg/l 0,038 0,004 <0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

4 

Sähk. j. mS/m 155 15,5 416 41,6 825 82,5 370 37 5 

DOC mg/l 27 5,4 23,5 4,7 18,8 3,76 12,5 2,5 6 

Cl
-
 mg/l 288 57,5 292 58,4 79,4 15,9 346 69,2 7 

F
-
 mg/l 0,761 0,114 1,79 0,269 <0,400 

 
1,47 0,221 8 

SO4 mg/l 91,2 13,7 94,3 14,1 9,74 1,46 101 15,1 9 

TDS mg/l 794 159 1400 281 2130 426 1310 263 10 
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Lysimetrikokeen näyte-erä 2, 22.11.2012 

Aine Yksikkö Seos 6 

Mittaus-
epä-

varmuus ± Seos 7 

Mittaus-
epä-

varmuus ± Seos 8 

Mittaus-
epä-

varmuus ± Menetelmä 

pH   12 0,08 12,1 0,08 12 0,08 1 

Al mg/l 1,41 0,141 0,012 0,001 <0,010 
 

2 

As mg/l 0,0052 0,0005 <0,0050 
 

0,0067 0,0007 2 

Ba mg/l 0,166 0,0166 0,4 0,04 0,889 0,0889 2 

Be mg/l <0,0002 
 

<0,0002 
 

<0,0002 
 

2 

B mg/l 0,076 0,008 0,036 0,004 0,101 0,01 2 

Cd mg/l <0,0004 
 

<0,0004 
 

<0,0004 
 

2 

Ca mg/l 94,7 9,47 1420 142 1690 169 2 

Cr mg/l 0,0649 0,0065 0,0107 0,0011 0,019 0,0019 2 

Co mg/l <0,0020 
 

<0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Cu mg/l 0,0053 0,0005 0,0119 0,0012 0,0283 0,0028 2 

Fe mg/l <0,0020 
 

<0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Pb mg/l 0,0052 0,0005 0,0161 0,0016 0,025 0,0025 2 

Li mg/l 0,0014 0,0001 0,0909 0,0091 0,11 0,011 2 

Mg mg/l <0,0030 
 

<0,0030 
 

0,0063 0,0006 2 

Mn mg/l <0,0005 
 

<0,0005 
 

<0,0005 
 

2 

Mo mg/l 0,614 0,0615 0,0733 0,73 0,119 0,0119 2 

Ni mg/l <0,0020 
 

<0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

P mg/l 0,027 0,003 <0,010 
 

<0,010 
 

2 

K mg/l 86 8,6 337 33,7 577 57,7 2 

Se mg/l 0,013 0,001 <0,010 
 

0,011 0,001 2 

Ag mg/l <0,0010 
 

<0,0010 
 

<0,0010 
 

2 

Na mg/l 704 70,4 3710 371 6610 661 2 

Tl mg/l <0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

2 

V mg/l 0,0214 0,0021 <0,0010 
 

<0,0010 
 

2 

Zn mg/l 0,0029 0,0003 0,0109 0,0011 0,0205 0,002 2 

Sb µg/l <1,0 
 

<1,0 
 

<1,0 
 

3 

Hg µg/l 0,016 0,002 <0,010 
 

<0,010 
 

4 

Sähk. j. mS/m 608 60,8 2540 254 3890 389 5 

DOC mg/l 14,5 2,9 14,8 2,96 19,2 3,84 6 

Cl
-
 mg/l 605 121 6170 1230 12000 2400 7 

F
-
 mg/l 1,95 0,292 1,95 0,293 1,94 0,291 8 

SO4 mg/l 24,2 3,62 45,6 6,84 138 20,6 9 

TDS mg/l 1810 362 11400 2280 22000 4400 10 
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Lysimetrikokeen näyte-erä 3, 10.12.2012 

Aine Yksikkö Seos 3 

Mittaus-
epä-

varmuus ± Seos 4 

Mittaus-
epä-

varmuus ± Seos 5 

Mittaus-
epä-

varmuus ± Menetelmä 

pH   11,2 0,08 11,7 0,08 11,1 0,08 1 

Al mg/l 0,91 0,091 0,33 0,033 1,91 0,191 2 

As mg/l 0,0137 0,0014 0,0097 0,001 0,0144 0,0014 2 

Ba mg/l 0,0319 0,00319 0,129 0,0129 0,0282 0,00282 2 

Be mg/l <0,0002 
 

<0,0002 
 

<0,0002 
 

2 

B mg/l <0,010 
 

<0,010 
 

0,114 0,011 2 

Cd mg/l <0,0004 
 

<0,0004 
 

<0,0004 
 

2 

Ca mg/l 84 8,4 370 37 61,4 6,14 2 

Cr mg/l 0,0217 0,0022 0,0114 0,0011 0,0181 0,0018 2 

Co mg/l <0,0020 
 

0,0021 0,0002 <0,0020 
 

2 

Cu mg/l 0,18 0,018 0,136 0,0136 0,0124 0,0012 2 

Fe mg/l 0,0242 0,0024 0,0032 0,0003 0,0022 0,0002 2 

Pb mg/l <0,0050 
 

0,0068 0,0007 <0,0050 
 

2 

Li mg/l 0,0011 0,0001 0,0023 0,0002 0,001 0,0001 2 

Mg mg/l 0,007 0,0007 0,0364 0,0036 <0,0030 
 

2 

Mn mg/l 0,00053 0,00005 0,00064 0,00006 <0,0005 
 

2 

Mo mg/l 0,0667 0,0067 0,0139 0,0014 0,323 0,0323 2 

Ni mg/l 0,0202 0,002 0,0187 0,0019 <0,0020 
 

2 

P mg/l 0,038 0,004 0,064 0,006 0,016 0,002 2 

K mg/l 72 7,2 125 12,5 51,7 5,17 2 

Se mg/l <0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

2 

Ag mg/l <0,0010 
 

<0,0010 
 

<0,0010 
 

2 

Na mg/l 605 60,5 749 74,9 501 50,1 2 

Tl mg/l <0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

2 

V mg/l 0,0332 0,0033 0,0028 0,0003 0,0705 0,007 2 

Zn mg/l 0,0035 0,0004 <0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Sb µg/l <1,0 
 

<1,0 
 

<1,0 
 

3 

Hg µg/l <0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

4 

Sähk. j. mS/m 304 30,4 665 66,5 243 24,3 5 

DOC mg/l 23,2 4,64 17,9 3,58 6,42 1,28 6 

Cl
-
 mg/l 260 52 41,1 8,22 311 62,2 7 

F
-
 mg/l 2,22 0,333 0,745 0,112 2,03 0,305 8 

SO4 mg/l 87 13 7,81 1,17 95 14,2 9 

TDS mg/l 1430 286 1980 396 1220 244 10 
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Lysimetrikokeen näyte-erä 3, 10.12.2012 

Aine Yksikkö Seos 6 

Mittaus-
epä-

varmuus ± Seos 7 

Mittaus-
epä-

varmuus ± Seos 8 

Mittaus-
epä-

varmuus ± Menetelmä 

pH   11,5 0,08 12 0,08 11,9 0,08 1 

Al mg/l 1,59 0,159 <0,010 
 

<0,010 
 

2 

As mg/l 0,0152 0,0015 0,0143 0,0014 0,0085 0,0008 2 

Ba mg/l 0,175 0,0175 0,48 0,018 1,11 0,111 2 

Be mg/l <0,0002 
 

<0,0002 
 

<0,0002 
 

2 

B mg/l 0,036 0,004 0,016 0,002 0,06 0,006 2 

Cd mg/l <0,0004 
 

<0,0004 
 

<0,0004 
 

2 

Ca mg/l 101 10,1 1120 112 1550 155 2 

Cr mg/l 0,0574 0,0057 0,0114 0,0011 0,0235 0,0023 2 

Co mg/l <0,0020 
 

<0,0020 
 

0,0024 0,0002 2 

Cu mg/l 0,0493 0,0049 0,0161 0,0016 0,0147 0,0015 2 

Fe mg/l 0,0201 0,002 <0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Pb mg/l <0,0050 
 

0,0117 0,0012 0,0362 0,0036 2 

Li mg/l <0,0010 
 

0,0162 0,0016 0,0201 0,002 2 

Mg mg/l <0,0030 
 

0,0032 0,0003 0,0046 0,0005 2 

Mn mg/l <0,0005 
 

<0,0005 
 

<0,0005 
 

2 

Mo mg/l 0,822 0,0822 0,107 0,0107 0,17 0,017 2 

Ni mg/l 0,0226 0,0023 0,0034 0,0003 0,0025 0,0002 2 

P mg/l 0,036 0,004 <0,010 
 

<0,010 
 

2 

K mg/l 89,5 8,95 315 31,5 556 55,6 2 

Se mg/l 0,037 0,004 <0,010 
 

<0,010 
 

2 

Ag mg/l <0,0010 
 

<0,0010 
 

<0,0010 
 

2 

Na mg/l 856 85,6 3190 319 5460 546 2 

Tl mg/l <0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

2 

V mg/l 0,0298 0,003 <0,0010 
 

0,0012 0,0001 2 

Zn mg/l 0,0084 0,0008 0,0056 0,0006 0,0165 0,0016 2 

Sb µg/l <1,0 
 

<1,0 
 

<1,0 
 

3 

Hg µg/l <0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

4 

Sähk. j. mS/m 432 43,2 2270 227 3350 335 5 

DOC mg/l 14,5 2,9 15,5 3,1 14,7 2,94 6 

Cl
-
 mg/l 581 116 5420 1080 9760 1950 7 

F
-
 mg/l 2,45 0,368 3,01 0,452 3,1 0,466 8 

SO4 mg/l 31,5 4,73 28,3 4,24 75,6 11,3 9 

TDS mg/l 1960 393 10000 2000 18200 3650 10 
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Lysimetrikokeen näyte-erä 4, 4.1.2013 

Aine Yksikkö Seos 1 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Seos 2 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Seos 3 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Seos 4* 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Menetelmä 

pH   7,9 0,08 11,3 0,08 11,9 0,08 12,3 0,08 1 

Al mg/l         
 

1,78 0,178 1,44 0,144 0,228 0,023 2 

As mg/l         
 

0,0372 0,0037 <0,0050 
 

<0,0050 
 

2 

Ba mg/l         
 

0,00987 0,00099 0,0323 0,00323 0,134 0,0134 2 

Be mg/l         
 

<0,0002 
 

<0,0002 
 

<0,0002 
 

2 

B mg/l         
 

0,055 0,006 <0,010 
 

<0,010 
 

2 

Cd mg/l         
 

<0,0004 
 

<0,0004 
 

<0,0004 
 

2 

Ca mg/l         
 

31,8 3,18 101 10,1 556 55,6 2 

Cr mg/l         
 

0,0024 0,0002 0,0197 0,002 0,0054 0,0005 2 

Co mg/l         
 

0,0079 0,0008 <0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Cu mg/l         
 

0,277 0,0277 0,116 0,0116 0,0801 0,008 2 

Fe mg/l         
 

0,0212 0,0021 0,0024 0,0002 <0,0020 
 

2 

Pb mg/l         
 

<0,0050 
 

<0,0050 
 

<0,0050 
 

2 

Li mg/l         
 

<0,0010 
 

<0,0010 
 

<0,0010 
 

2 

Mg mg/l         
 

<0,0030 
 

<0,0030 
 

<0,0030 
 

2 

Mn mg/l         
 

<0,0005 
 

<0,0005 
 

<0,0005 
 

2 

Mo mg/l         
 

0,0676 0,0068 0,0629 0,0063 0,0094 0,0009 2 

Ni mg/l         
 

0,109 0,0109 0,0312 0,0031 0,0143 0,0014 2 

P mg/l         
 

0,219 0,022 0,027 0,003 <0,010 
 

2 

K mg/l         
 

37,7 3,77 66 6,6 108 10,8 2 

Se mg/l         
 

<0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

2 

Ag mg/l         
 

<0,0010 
 

<0,0010 
 

<0,0010 
 

2 

Na mg/l         
 

286 28,6 306 30,6 291 29,1 2 

Tl mg/l         
 

<0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

2 

V mg/l         
 

0,145 0,0145 0,034 0,0034 0,0022 0,0002 2 

Zn mg/l         
 

0,0051 0,0005 <0,0020 
 

0,0023 0,0002 2 

Sb µg/l         
 

1,4 0,1 <1,0 
 

<1,0 
 

3 

Hg µg/l         
 

0,017 0,002 <0,010 
 

<0,010 
 

4 

Sähk. j. mS/m 72,1 7,2 230 23 405 40,5 797 79,7 5 

DOC mg/l 1,97 0,39 39,9 7,98 19,3 3,86 14,9 2,98 6 

Cl
-
 mg/l 136 27,3 333 66,6 202 40,3 29,2 5,84 7 

F
-
 mg/l <0,200 

 
1,2 0,18 1,56 0,235 <0,400 

 
8 

SO4 mg/l 70,3 10,6 124 18,7 89,1 13,4 9,94 1,49 9 

TDS mg/l           1110 222 1250 250 1760 352 10 

 
Seos 4*: Näytteen sisältämän suuren kontaminaation takia menetelmän W-F-IC (fluoridi) määritysrajoja jouduttu nostamaan. 
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Lysimetrikokeen näyte-erä 4, 4.1.2013 

Aine Yksikkö Seos 5 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Seos 6 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Seos 7 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Seos 8* 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Menetelmä 

pH   11,8 0,08 11,9 0,08 12,2 0,08 12 0,08 1 

Al mg/l 2,49 0,249 1,63 0,163 <0,010 
 

<0,010 
 

2 

As mg/l 0,0146 0,0015 0,0117 0,0012 <0,0050 
 

<0,0050 
 

2 

Ba mg/l 0,0344 0,00344 0,119 0,0119 0,274 0,0274 0,965 0,0965 2 

Be mg/l <0,0002 
 

<0,0002 
 

<0,0002 
 

<0,0002 
 

2 

B mg/l 0,084 0,008 0,018 0,002 <0,010 
 

<0,010 
 

2 

Cd mg/l <0,0004 
 

<0,0004 
 

<0,0004 
 

<0,0004 
 

2 

Ca mg/l 68,4 6,84 96,6 9,66 1180 118 1580 158 2 

Cr mg/l 0,0273 0,0027 0,0534 0,0053 0,0074 0,0007 0,0197 0,002 2 

Co mg/l <0,0020 
 

<0,0020 
 

<0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Cu mg/l 0,0068 0,0007 0,002 0,0002 0,0091 0,0009 0,0071 0,0007 2 

Fe mg/l <0,0020 
 

<0,0020 
 

<0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Pb mg/l <0,0050 
 

<0,0050 
 

0,0051 0,0005 0,0136 0,0014 2 

Li mg/l <0,0010 
 

0,0018 0,0002 <0,0010 
 

0,0014 0,0001 2 

Mg mg/l <0,0030 
 

<0,0030 
 

<0,0030 
 

<0,0030 
 

2 

Mn mg/l <0,0005 
 

<0,0005 
 

<0,0005 
 

<0,0005 
 

2 

Mo mg/l 0,436 0,0436 0,571 0,0571 0,0638 0,0064 0,136 0,0136 2 

Ni mg/l <0,0020 
 

<0,0020 
 

<0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

P mg/l 0,016 0,002 0,024 0,002 <0,010 
 

<0,010 
 

2 

K mg/l 55,1 5,51 61,3 6,13 134 13,4 318 31,8 2 

Se mg/l <0,010 
 

0,011 0,001 <0,010 
 

<0,010 
 

2 

Ag mg/l <0,0010 
 

<0,0010 
 

<0,0010 
 

<0,0010 
 

2 

Na mg/l 336 33,6 280 28 752 75,2 4370 437 2 

Tl mg/l <0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

2 

V mg/l 0,0826 0,0082 0,0412 0,0041 <0,0010 
 

<0,0010 
 

2 

Zn mg/l <0,0020 
 

0,002 0,0002 0,0053 0,0005 0,0133 0,0013 2 

Sb µg/l <1,0 
 

<1,0 
 

<1,0 
 

<1,0 
 

3 

Hg µg/l <0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

4 

Sähk. j. mS/m 365 36,5 359 35,9 1380 138 2850 285 5 

DOC mg/l 8,6 1,72 8,06 1,61 8,53 1,71 12,1 2,42 6 

Cl
-
 mg/l 323 64,7 249 49,9 1930 386 7870 1570 7 

F
-
 mg/l 1,48 0,223 1,3 0,195 2,11 0,317 <4,00 

 
8 

SO4 mg/l 134 20,2 76,4 11,5 36,2 5,43 80,2 12 9 

TDS mg/l 1130 226 1140 228 4640 928 12800 2560 10 

 
Seos 8*: Näytteen sisältämän suuren kontaminaation takia menetelmän W-F-IC (fluoridi) määritysrajoja jouduttu nostamaan. 
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Lysimetrikokeen näyte-erä 5, 17.1.2013 

Aine Yksikkö Seos 4 

Mittaus-
epä-

varmuus ± Seos 5 

Mittaus-
epä-

varmuus ± Menetelmä 

pH   12,1 0,08 11,6 0,08 1 

Al mg/l 0,132 0,013 1,26 0,126 2 

As mg/l <0,0050 
 

0,0112 0,0011 2 

Ba mg/l 0,0877 0,00877 0,02 0,002 2 

Be mg/l <0,0002 
 

<0,0002 
 

2 

B mg/l <0,010 
 

0,116 0,012 2 

Cd mg/l <0,0004 
 

<0,0004 
 

2 

Ca mg/l 262 26,2 32,4 3,24 2 

Cr mg/l 0,0042 0,0004 0,0195 0,002 2 

Co mg/l <0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Cu mg/l 0,0693 0,0069 0,0066 0,0007 2 

Fe mg/l <0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Pb mg/l <0,0050 
 

<0,0050 
 

2 

Li mg/l 0,0043 0,0004 <0,0010 
 

2 

Mg mg/l <0,0030 
 

<0,0030 
 

2 

Mn mg/l <0,0005 
 

<0,0005 
 

2 

Mo mg/l 0,0069 0,0007 0,31 0,031 2 

Ni mg/l 0,008 0,0008 <0,0020 
 

2 

P mg/l <0,010 
 

0,014 0,001 2 

K mg/l 92,8 9,28 42,6 4,26 2 

Se mg/l <0,010 
 

0,018 0,002 2 

Ag mg/l <0,0010 
 

<0,0010 
 

2 

Na mg/l 255 25,5 284 28,4 2 

Tl mg/l <0,010 
 

<0,010 
 

2 

V mg/l 0,0023 0,0002 0,0845 0,0084 2 

Zn mg/l <0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Sb µg/l <1,0 
 

<1,0 
 

3 

Hg µg/l <0,010 
 

<0,010 
 

4 

Sähk. j. mS/m 289 28,9 217 21,7 5 

DOC mg/l 11,1 2,22 4,05 0,81 6 

Cl
-
 mg/l 26,3 5,27 300 59,9 7 

F
-
 mg/l 0,489 0,073 1,88 0,282 8 

SO4 mg/l 9,28 1,39 152 22,8 9 

TDS mg/l 1700 341 1150 231 10 
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Lysimetrikokeen näyte-erä 6, 14.2.2013 

Aine Yksikkö Seos 6 

Mittaus-
epä-

varmuus ± Seos 7 

Mittaus-
epä-

varmuus ± Menetelmä 

pH   11,4 0,08 12,3 0,08 1 

Al mg/l 0,748 0,075 <0,010 
 

2 

As mg/l 0,014 0,0014 <0,0050 
 

2 

Ba mg/l 0,0734 0,00734 0,304 0,0304 2 

Be mg/l <0,0002 
 

<0,0002 
 

2 

B mg/l 0,114 0,011 0,02 0,002 2 

Cd mg/l <0,0004 
 

<0,0004 
 

2 

Ca mg/l 80,3 8,03 1980 198 2 

Cr mg/l 0,0316 0,0032 0,0084 0,0008 2 

Co mg/l <0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Cu mg/l 0,0022 0,0002 0,0095 0,001 2 

Fe mg/l <0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Pb mg/l <0,0050 
 

0,0061 0,0006 2 

Li mg/l <0,0010 
 

0,0237 0,0024 2 

Mg mg/l 0,0568 0,0057 <0,0030 
 

2 

Mn mg/l <0,0005 
 

<0,0005 
 

2 

Mo mg/l 0,304 0,0304 0,0646 0,0065 2 

Ni mg/l <0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

P mg/l 0,04 0,004 <0,010 
 

2 

K mg/l 32,5 3,25 152 15,2 2 

Se mg/l <0,010 
 

<0,010 
 

2 

Ag mg/l <0,0010 
 

<0,0010 
 

2 

Na mg/l 111 11,1 792 79,2 2 

Tl mg/l <0,010 
 

<0,010 
 

2 

V mg/l 0,0732 0,0073 <0,0010 
 

2 

Zn mg/l <0,0020 
 

0,0026 0,0003 2 

Sb µg/l <1,0 
 

<1,0 
 

3 

Hg µg/l <0,010 
 

<0,010 
 

4 

Sähk. j. mS/m 127 12,7 1310 131 5 

DOC mg/l 2,97 0,59 6,76 1,35 6 

Cl
-
 mg/l 54,9 11 1620 323 7 

F
-
 mg/l 1,19 0,178 3,92 0,58 8 

SO4 mg/l 102 15,3 28 4,2 9 

TDS mg/l 502 100 4140 829 10 
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Lysimetrikokeen näyte-erä 7, 25.2.2013 

Aine Yksikkö Seos 4 

Mittaus-
epä-

varmuus ± Seos 8 

Mittaus-
epä-

varmuus ± Menetelmä 

pH   11,6 0,08 11,6 0,08 1 

Al mg/l 0,246 0,025 0,017 0,002 2 

As mg/l <0,0050 
 

<0,0050 
 

2 

Ba mg/l 0,0666 0,00666 0,52 0,052 2 

Be mg/l <0,0002 
 

<0,0002 
 

2 

B mg/l <0,010 
 

0,018 0,002 2 

Cd mg/l <0,0004 
 

<0,0004 
 

2 

Ca mg/l 253 25,3 722 72,2 2 

Cr mg/l 0,0064 0,0006 0,0176 0,0018 2 

Co mg/l <0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Cu mg/l 0,0775 0,0077 0,0094 0,0009 2 

Fe mg/l <0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Pb mg/l <0,0050 
 

0,0101 0,001 2 

Li mg/l 0,0012 0,0001 0,0213 0,0021 2 

Mg mg/l <0,0030 
 

0,0034 0,0003 2 

Mn mg/l <0,0005 
 

<0,0005 
 

2 

Mo mg/l 0,0094 0,0009 0,111 0,0111 2 

Ni mg/l 0,0104 0,001 <0,0020 
 

2 

P mg/l <0,010 
 

<0,010 
 

2 

K mg/l 81,6 8,16 308 30,8 2 

Se mg/l <0,010 
 

<0,010 
 

2 

Ag mg/l <0,0010 
 

<0,0010 
 

2 

Na mg/l 252 25,2 2190 219 2 

Tl mg/l <0,010 
 

<0,010 
 

2 

V mg/l 0,0039 0,0004 <0,0010 
 

2 

Zn mg/l <0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Sb µg/l <1,0 
 

<1,0 
 

3 

Hg µg/l <0,010 
 

<0,010 
 

4 

Sähk. j. mS/m 494 49,4 1660 166 5 

DOC mg/l 14,6 2,92 13,2 2,64 6 

Cl
-
 mg/l 21,1 4,22 4800 960 7 

F
-
 mg/l 0,358 0,054 4,13 0,619 8 

SO4 mg/l 15,3 2,29 61 9,16 9 

TDS mg/l 1260 253 8960 1790 10 
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Lysimetrikokeen näyte-erä 8, 20.3.2013 

Aine Yksikkö Seos 3 

Mittaus-
epä-

varmuus ± Seos 6 

Mittaus-
epä-

varmuus ± Menetelmä 

pH   11,7 0,08 11,7 0,08 1 

Al mg/l 0,646 0,064         
 

2 

As mg/l <0,0050 
 

        
 

2 

Ba mg/l 0,0163 0,00163         
 

2 

Be mg/l <0,0002 
 

        
 

2 

B mg/l 0,097 0,01         
 

2 

Cd mg/l <0,0004 
 

        
 

2 

Ca mg/l 47,8 4,78         
 

2 

Cr mg/l 0,0123 0,0012         
 

2 

Co mg/l <0,0020 
 

        
 

2 

Cu mg/l 0,0782 0,0078         
 

2 

Fe mg/l <0,0020 
 

        
 

2 

Pb mg/l <0,0050 
 

        
 

2 

Li mg/l <0,0010 
 

        
 

2 

Mg mg/l 0,0037 0,0004         
 

2 

Mn mg/l <0,0005 
 

        
 

2 

Mo mg/l 0,0334 0,0033         
 

2 

Ni mg/l 0,0112 0,0011         
 

2 

P mg/l <0,010 
 

        
 

2 

K mg/l 51 5,1         
 

2 

Se mg/l <0,010 
 

        
 

2 

Ag mg/l <0,0010 
 

        
 

2 

Na mg/l 237 23,7         
 

2 

Tl mg/l <0,010 
 

        
 

2 

V mg/l 0,0329 0,0033         
 

2 

Zn mg/l <0,0020 
 

        
 

2 

Sb µg/l <1,0 
 

        
 

3 

Hg µg/l <0,010 
 

        
 

4 

Sähk. j. mS/m 222 22,2 247 24,7 5 

DOC mg/l 8,12 1,62 5,78 1,16 6 

Cl
-
 mg/l 113 22,7 180 36 7 

F
-
 mg/l 2,4 0,36 2,12 0,318 8 

SO4 mg/l 75,2 11,3 154 23 9 

TDS mg/l 498 100     10 

 

 

Osa seoksen 6 analyyseista puuttuu vähäisen näytemäärän takia. 
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Lysimetrikokeen näyte-erä 9, 3.4.2013 

Aine Yksikkö Seos 2 

Mittaus-
epä-

varmuus ± Seos 3 

Mittaus-
epä-

varmuus ± Seos 6 

Mittaus-
epä-

varmuus ± Menetelmä 

pH   9,12 0,08 11,4 0,08 11,3 0,08 1 

Al mg/l         
 

0,936 0,094 1,03 0,103 2 

As mg/l         
 

<0,0050 
 

0,0075 0,0008 2 

Ba mg/l         
 

0,0188 0,00189 0,106 0,0106 2 

Be mg/l         
 

<0,0002 
 

<0,0002 
 

2 

B mg/l         
 

<0,010 
 

0,098 0,01 2 

Cd mg/l         
 

<0,0004 
 

<0,0004 
 

2 

Ca mg/l         
 

84,8 8,48 119 11,9 2 

Cr mg/l         
 

0,0165 0,0016 0,0439 0,0044 2 

Co mg/l         
 

<0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Cu mg/l         
 

0,0436 0,0044 0,0041 0,0004 2 

Fe mg/l         
 

<0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Pb mg/l         
 

<0,0050 
 

<0,0050 
 

2 

Li mg/l         
 

<0,0010 
 

<0,0010 
 

2 

Mg mg/l         
 

0,0179 0,0018 0,0173 0,0017 2 

Mn mg/l         
 

<0,0005 
 

<0,0005 
 

2 

Mo mg/l         
 

0,0182 0,0018 0,314 0,00314 2 

Ni mg/l         
 

0,0057 0,0006 <0,0020 
 

2 

P mg/l         
 

<0,010 
 

0,026 0,003 2 

K mg/l         
 

32 3,2 36,2 3,62 2 

Se mg/l         
 

<0,010 
 

<0,010 
 

2 

Ag mg/l         
 

<0,0010 
 

<0,0010 
 

2 

Na mg/l         
 

81,4 8,14 93,4 9,34 2 

Tl mg/l         
 

<0,010 
 

<0,010 
 

2 

V mg/l         
 

0,0352 0,0035 0,0915 0,0092 2 

Zn mg/l         
 

0,0027 0,0003 0,0083 0,0008 2 

Sb µg/l         
 

<1,0 
 

<1,0 
 

3 

Hg µg/l         
 

<0,010 
 

0,013 0,001 4 

Sähk. j. mS/m 70,7 7,1 101 10,1 113 11,3 5 

DOC mg/l 16,1 3,22 5,13 1,03 3,58 0,72 6 

Cl
-
 mg/l 145 28,9 44,6 8,92 39,3 7,86 7 

F
-
 mg/l 0,39 0,058 1,08 0,163 1,48 0,223 8 

SO4 mg/l 64,5 9,68 209 31,3 266 39,9 9 

TDS mg/l           542 108 644 129 10 

 

 

Osa seoksen 2 analyyseista puuttuu vähäisen näytemäärän takia. 
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Lysimetrikokeen näyte-erä 10, 22.4.2013 

Aine Yksikkö Seos 1 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Seos 2 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Seos 3 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Seos 4 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Menetelmä 

pH   7,53 0,08 11,2 0,08 11,5 0,08 12,2 0,08 1 

Al mg/l 0,952 0,095 1,76 0,176 0,667 0,067 0,105 0,01 2 

As mg/l <0,0050 
 

0,0306 0,003 <0,0050 
 

0,0064 0,0006 2 

Ba mg/l 0,0135 0,00135 0,0115 0,00115 0,0174 0,00174 0,126 0,0126 2 

Be mg/l <0,0002 
 

<0,0002 
 

<0,0002 
 

<0,0002 
 

2 

B mg/l 0,034 0,003 0,042 0,004 0,02 0,002 <0,010 
 

2 

Cd mg/l <0,0004 
 

<0,0004 
 

<0,0004 
 

<0,0004 
 

2 

Ca mg/l 1,88 0,188 32 3,2 74 7,4 400 40 2 

Cr mg/l <0,0010 
 

0,0032 0,0003 0,0141 0,0014 0,0036 0,0004 2 

Co mg/l <0,0020 
 

0,0131 0,0013 <0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Cu mg/l 0,0042 0,0004 0,627 0,0627 0,0652 0,0065 0,134 0,0134 2 

Fe mg/l 0,495 0,0495 0,0091 0,0009 <0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Pb mg/l <0,0050 
 

<0,0050 
 

<0,0050 
 

<0,0050 
 

2 

Li mg/l <0,0010 
 

<0,0010 
 

<0,0010 
 

0,0153 0,0015 2 

Mg mg/l 1,35 0,135 0,0037 0,0004 0,0105 0,001 <0,0030 
 

2 

Mn mg/l 0,0127 0,00127 <0,0005 
 

<0,0005 
 

<0,0005 
 

2 

Mo mg/l <0,0020 
 

0,0785 0,0078 0,0239 0,0024 0,0083 0,0008 2 

Ni mg/l <0,0020 
 

0,142 0,0142 0,0092 0,0009 0,011 0,0011 2 

P mg/l 0,036 0,004 0,162 0,016 <0,010 
 

<0,010 
 

2 

K mg/l 3,84 0,384 72,9 7,29 49,3 4,93 117 11,7 2 

Se mg/l <0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

2 

Ag mg/l <0,0010 
 

<0,0010 
 

<0,0010 
 

<0,0010 
 

2 

Na mg/l 17,8 1,78 425 42,5 138 13,8 322 32,2 2 

Tl mg/l <0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

2 

V mg/l 0,0028 0,0003 0,128 0,0128 0,0464 0,0046 0,0028 0,0003 2 

Zn mg/l <0,0020 
 

0,01 0,001 <0,0020 
 

0,0079 0,0008 2 

Sb µg/l <1,0 
 

<1,0 
 

<1,0 
 

<1,0 
 

3 

Hg µg/l <0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

4 

Sähk. j. mS/m 16,9 1,7 282 28,2 157 15,7 740 74 5 

DOC mg/l 3,97 0,79 63,9 12,8 8,08 1,62 17,8 3,56 6 

Cl
-
 mg/l 21,8 4,36 336 67,2 68,2 13,6 21,8 4,35 7 

F
-
 mg/l 0,312 0,047 1,23 0,184 1,55 0,232 1,16 0,174 8 

SO4 mg/l 11 1,65 270 40,5 86,3 12,9 7,71 1,16 9 

TDS mg/l 3280 655 1610 322 682 136 1890 378 10 
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Lysimetrikokeen näyte-erä 10, 22.4.2013 

Aine Yksikkö Seos 5 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Seos 6 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Seos 7 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Seos 8 

Mittaus-
epä-

varmuus 
± Menetelmä 

pH   11,4 0,08 11,5 0,08 12,1 0,08 11,6 0,08 1 

Al mg/l 1,21 0,121 1,1 0,11 <0,010 
 

0,021 0,002 2 

As mg/l 0,0191 0,0019 0,0108 0,0011 0,0055 0,0006 <0,0050 
 

2 

Ba mg/l 0,0254 0,00254 0,0882 0,00882 0,454 0,0454 0,469 0,0469 2 

Be mg/l <0,0002 
 

<0,0002 
 

<0,0002 
 

<0,0002 
 

2 

B mg/l 0,203 0,02 0,057 0,006 <0,010 
 

0,023 0,002 2 

Cd mg/l <0,0004 
 

<0,0004 
 

<0,0004 
 

<0,0004 
 

2 

Ca mg/l 51,4 5,14 74,6 7,46 1050 105 486 48,6 2 

Cr mg/l 0,035 0,0035 0,0692 0,0069 0,0073 0,0007 0,016 0,0016 2 

Co mg/l <0,0020 
 

<0,0020 
 

<0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Cu mg/l 0,008 0,0008 0,0028 0,0003 0,0289 0,0029 0,0084 0,0008 2 

Fe mg/l 0,0041 0,0004 <0,0020 
 

<0,0020 
 

<0,0020 
 

2 

Pb mg/l <0,0050 
 

<0,0050 
 

<0,0050 
 

<0,0050 
 

2 

Li mg/l <0,0010 
 

<0,0010 
 

0,0552 0,0055 0,0255 0,0026 2 

Mg mg/l 0,0039 0,0004 0,005 0,0005 <0,0030 
 

0,0122 0,0012 2 

Mn mg/l <0,0005 
 

<0,0005 
 

<0,0005 
 

<0,0005 
 

2 

Mo mg/l 0,416 0,0417 0,519 0,0519 0,0843 0,0084 0,106 0,0106 2 

Ni mg/l <0,0020 
 

<0,0020 
 

0,003 0,0003 <0,0020 
 

2 

P mg/l <0,010 
 

0,015 0,001 <0,010 
 

<0,010 
 

2 

K mg/l 59,1 5,91 63,1 6,31 352 35,2 308 30,8 2 

Se mg/l 0,022 0,002 0,011 0,001 <0,010 
 

<0,010 
 

2 

Ag mg/l <0,0010 
 

<0,0010 
 

<0,0010 
 

<0,0010 
 

2 

Na mg/l 290 29 238 23,8 1670 167 1710 171 2 

Tl mg/l <0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

2 

V mg/l 0,13 0,013 0,0709 0,0071 <0,0010 
 

0,0039 0,0004 2 

Zn mg/l <0,0020 
 

0,0021 0,0002 0,0152 0,0015 <0,0020 
 

2 

Sb µg/l <1,0 
 

<1,0 
 

<1,0 
 

<1,0 
 

3 

Hg µg/l <0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

<0,010 
 

4 

Sähk. j. mS/m 221 22,1 224 22,4 1920 192 1400 140 5 

DOC mg/l 7,8 1,56 6,99 1,4 16,5 3,3 9,26 1,85 6 

Cl
-
 mg/l 250 50 169 33,8 3520 703 3930 787 7 

F
-
 mg/l 1,7 0,256 1,35 0,202 3,67 0,55 4,71 0,706 8 

SO4 mg/l 175 26,3 159 23,8 31,3 4,69 172 25,8 9 

TDS mg/l 1060 212 994 199 7690 1540 7690 1540 10 

 

 

Lysimetrikokeen suotovesinäytteiden määritysmenetelmät: 

1: pH:n määritys vedestä ja liuoksista CSN ISO 10523 mukaan. 

 

2:Liukoisten metallien määritys vedestä ICP-OES laitteistolla menetelmän EPA 2007.7 

ISO EN 11885 mukaan. Näyte kestävöidään (HNO3) ja suodatetaan. 

 



16 

 

3: Metallien määritys vedestä / talousvedestä ICP-MS:llä. Näyte on suodatettu 0,45 μm 

suodatimen läpi ja kestävöity typpihapolla ennen analyysia. 

 

4: Liukoisen elohopean (Hg) määritys vedestä fluoresenssispektrometrisesti EPA 245.7, 

EPA 7474 mukaan. Näyte on suodatettu ennen määritystä. 

 

5: Sähkönjohtavuuden määritys vedestä CSN EN 27 888 mukaan. 

 

6: Orgaanisen hiilen kokonaismäärän (TOC) ja liuenneen hiilen määrän (DOC) määritys  

 vedestä menetelmän CSN EN 1484 mukaan. 

 

7: Kloridin määritys vedestä ionikromatografilla menetelmän CSN ISO 10304-1 ja -2 

mukaan. Menetelmään sisältyy sameiden näytteiden suodatus. 

 

8: Fluoridin määritys vedestä ionikromatografilla menetelmän CSN ISO 10304-1 ja -2 

mukaan. Menetelmään sisältyy sameiden näytteiden suodatus. 

 

9: Sulfaatin määritys vedestä ionikromatografilla menetelmän CSN ISO 10304-1 ja -2 

mukaan. Menetelmään sisältyy sameiden näytteiden suodatus. 

 

10: TDS (Total Dissolved Solids) määritys suotovedessä. Näyte suodatetaan (0.45 μm), 

haihdutetaan ja sen jälkeen kuivataan (180°C) menetelmän CSN 757346 mukaan.



 Liite 8 (1/1)

      

Liite 8. Tuhkaprojektin (Halkola 2012) tulokset soveltu-
vin osin 
 

Tuhkaprojektin tulokset, sideainereseptit. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara, 

Katu- ja maalaboratorio. 

 

Resepti Kohde Valm. pvm Sideaine 1 kg/m3 Sideaine 2 kg/m3 

12 Jätkäsaari 6.7.2012 CaO 30 RPT 150 

18 Jätkäsaari 13.2.2012 Sementti 40 LT 150 

25 Jätkäsaari 4.7.2012 Sementti 20 CaO 20 

26 Jätkäsaari 16.2.2012 Sementti 40 
  10 Mellunmäki 25.6.2012 CaO 30 RPT 150 

14 Mellunmäki 5.3.2012 Sementti 40 
  15 Mellunmäki 6.3.2012 Sementti 40 LT 150 

20 Mellunmäki 19.6.2012 Sementti 20 CaO 20 

 

Kustakin reseptistä on tehty kaksi koekappaletta. 

 

Mitatut tilavuuspainot sekä maksimijännitykset ja niiden keskiarvot. Helsingin kaupun-

gin rakentamispalvelu Stara, Katu- ja maalaboratorio. 

 

    kN/m3 91 pv 

  
Tilavuus-
paino 1 

Tilavuus-
paino 2 

Maksimi-
jännitys 1 

Maksimi-
jännitys 2 

Keskiarvo 

Resepti Kohde [kPa] 

12 Jätkäsaari 14,84 14,82 72,1 62,4 67,2 

18 Jätkäsaari 15,11 15,05 91,5 103,5 97,5 

25 Jätkäsaari 14,84 14,89 70,4 64,8 67,6 

26 Jätkäsaari 15,06 15,00 73,5 66,0 69,8 

10 Mellunmäki 15,13 15,06 187,2 180,4 183,8 

14 Mellunmäki 14,68 14,68 93,5 84,5 89,0 

15 Mellunmäki 15,14 15,37 117,5 128,0 122,8 

20 Mellunmäki 14,54 14,49 130,8 132,6 131,7 

        


