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Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa 
JOHDANTO 

1 JOHDANTO 

1.1 Ohjeen tarkoitus 

Sivutuoteohje on tarkoitettu sekä Tiehallinnon omaan käyttöön että sivu-
tuotetuottajien, urakoitsijoiden ja konsulttien käyttöön. Muita mandollisia oh-
jeen hyödyntäjiä ovat mm. kunnan- ja ympäristöviranomaiset. Ohjeen pääta-
voite on edistää turvallista ja luonnonkiviaineksia säästävää sivutuotteiden 
käyttöä Tiehallinnon hankkeissa ja toisaalta välttää ympäristö- tai kestä-
vyysongelmii n johtavat käyttötilanteet. 
Muita ohjeen tavoitteita ovat: 
• Selkeyttää urakoitsijoille ja materiaalitoimittajille Tiehallinnon kanta sivu-

tuotteiden käyttöön 
• Tehdä sivutuotteiden käyttö urakoitsijoille entistä helpommaksi ja enna-

koidummaksi 
• Aktivoida toimijoita tuotekehitykseen ja sivutuoteosaamisen kehittämi-

seen. 

Luonnonkiviainesten säästämistä ja sivutuotteiden käyttöä voidaan edistää 
laatimalla suunnitelma, jossa todetaan kullekin alueelle sopivat luonnonki-
viainesten säästökeinot ja mandollisuudet käyttää sivutuotteita. Tiehallinto 
määrittelee alueet ja kohteet, joissa sivutuotteiden käyttöä pyritään edistä-
mään, sekä tavat miten käyttöä edistetään (esim. haetaan ympäristölupa tai 
suositaan suunnittelussa ja hankinnassa). Suositus perustuu vuonna 2006 
hyväksytyn Tiehallinnon ympäristöohjelman linjauksiin. Suosituksen rinnalla 
otetaan lisäksi huomioon kulloinkin voimassa oleva hankintastrategia. Kokei-
lutoiminnassa myös T&K -toimintalinja voi ohjata toimintaa. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi ohjeessa esitetään vastaukset mm. seuraaviin 
kysymyksiin: 
• Miten sivutuotteiden käyttöä voidaan edistää suunnittelun keinoin? 
• Miten sivutuotteiden käyttöön tarvittavat lupa-asiat voidaan hoitaa suju-

vasti? 
• Miten sivutuotevalmistajat voivat saada sivutuotteelleen kokeiluluvan ja 

tyyppihyväksynnän? 
• Mihin rakennekerroksiin eri sivutuotteet soveltuvat? 
• Mitä ympäristöriskejä sivutuotteiden käyttöön liittyy? 
• Kuinka haitattomia / haitallisia eri sivutuotteet ovat nykytietämyksen mu-

kaan. 

1.2 Muut ohjeet 

Sivutuotteiden hyväksymismenettelyä on tarkoitus kehittää ja tarkentaa täs-
sä esitetystä. Tarkemmat ohjeet annetaan eriHisissä Tiehallinnon ohjeissa, 
jotka perustuvat uusimpiin tutkimustuloksiin ja EN-standardeihin. 
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Rakenteiden laskennallinen mitoitus on käsitelty ohjeissa Tierakenteen suun-
nittelu ja Rakenteen parantamisen suunnittelu. Sivutuotteiden moduuleja on 
käsitelty julkaisussa Tietoa tiensuunnitteluun nro 71 (www.tiehallinto.fi/thohje)  
sekä materiaalikohtaisissa hyväksynnöissä. Kun Tiehallinto vaatii rakenteelle 
laskennallisen mitoituksen, niin mitoituksessa käytetään Tiehallinnon vahvis-
tamia moduuleja. Materiaalin kehittäjien omissa julkaisuissa esitetyt moduulit 
ja muut mitoitusparametrit eivät ole Tiehallintoa sitovia. 

Materiaalien ympäristökelpoisuuden osalta noudatetaan kulloinkin voimassa 
olevaa lainsäädäntöä. 

1.3 Sivutuotteen määritelmä 

Lainsäädäntö ei tunne käsitettä sivutuote. Tässä ohjeessa sivutuotteella tar-
koitetaan aikaisemmasta käytöstä poistettua hyödyntämiskelpoista materiaa-
lia (pois lukien luonnonmateriaalit) tai teollisuuden sivutuotteena syntyvää 
materiaalia. Osa näistä sivutuotteista luokitellaan jätteeksi ja siksi niiden 
käyttö tierakenteisiin edellyttää ympäristölupaa tai ympäristöilmoituksen te-
kemistä. Osa sivutuotteista on tuotteita, joiden käyttö ei edellytä ympäristö- 
luvan hakemista tai ympäristöilmoituksen tekemistä. Tierakenteesta tai tie- 
alueelta poistettujen luonnonmateriaalien hyödyntämistä ei käsitellä tässä 
yhteydessä eikä niitä lueta sivutuotteisiin. 

Sekä jätteiden että tuotteiden ympäristö- ja tekninen kelpoisuus on arvioita-
va. Tuotteiden sisältämien aineiden pitoisuutta ja liukoisuutta säädeltään EN-
standardeissa ja Tiehallinnon laatuvaatimuksissa. Tuotteidenkin käyttöä tie- 
rakenteisiin voidaan rajoittaa esim. rakentamisolosuhdeherkkyyteen, ylläpi-
dettävyyteen, kestävyyteen tai ympäristöhaittoihin liittyvien riskien perusteel-
la. 
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2 TIEHALLINNON TAVOITTEET JA SIVUTUOTTEIDEN 
KÄYTTÖ 

2.1 Ympäristötavoitteet ja niiden ohjaus 

Tiehallinnon ympäristäohjelman linjausten mukaan: 
• Tehostamme ekotehokasta luonnonvarojen käyttöä tienpidossa. Eh-

käisemme ylijäämämaiden ja jätteiden syntyä. 
• Lisäämme uusiutumattomia luonnonvaroja korvaavien, ympäristön 

kannalta turvallisten materiaalien käyttöä tierakenteissa. 
• Korvaamme luonnonvaroja muutoin jätteiksi joutuvilla materiaaleilla 

ja käytämme teiden ylläpidossa luonnonvarojen käyttää vähentäviä 
menetelmiä. 

Toimenpiteinä ohjelmassa on mainittu: 
• Luomme ohjeistuksen jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämiselle se-

kä viemme ohjeet käytäntöön. Lisäämme suunnittelusta ja hankin-
nasta vastaavien ympäristötietoisuutta. 

• 	Laajennamme palveluntuottajien mandollisuuksia tarjota vaihtoeh- 
toisia ratkaisuja, jotka edistävät luonnonvarojen säästeliästä käyttöä 
sekä vanhojen tierakenteiden ja teollisuuden sivutuotteiden hyöty-
käyttöä. 

• Käytämme rakenteen parantamisessa mandollisuuksien mukaan 
menetelmiä (esimerkiksi stabilointi, kuivatus), jotka vähentävät luon-
non kiviainesten käyttää. 

• Laadimme tiepiirikohtaisia luonnonvarojen ja sivutuotteiden käyttö- 
suunnitelmia yhteistyössä alueellisten ympäristökeskusten kanssa, 
jotta käytettävissä olevat materiaalit tulisivat mandollisimman tehok-
kaalla tavalla käyttöön. 

Tiehallinto tavoittelee sekä puhdasta maaperää että ekotehokasta materiaa-
lin käyttöä. Maaperään kohdistuvia uhkia ja riskejä halutaan vähentää. Sivu- 
tuotteita ja uusiomateriaaleja käytettäessä Tiehallinto ottaa huomioon tästä 
aiheutuvat pohjavesiriskit. 

Keskeisinä toimenpiteinä korvaavien materiaalien käytön edistämiselle on 
niiden hyödyntämisen ohjeistuksen laadinta ja ohjeiden vieminen käytän-
töön. Nyt laadittu Tiehallinnon sivutuoteohje on tehty tähän tarkoitukseen. 

Ympäristöohjelman linjausten mukaan korvaavien materiaalien käyttö ote-
taan huomioon jo hankkeita suunniteltaessa. 

2.2 Muita tavoitteita 

Tiehal Ii nnon hankintastrateg ian tavoitteena ovat useampivuotiset ylläpidon ja 
kunnossapidon palvelusopimukset. Kevyitä rakenteen parantamisurakoita 
niputetaan alueittain ja urakoihin sisältyy myös suunnittelu. 

Tiestön ylläpitostrategian mukaan teille asetetaan liikennemäärätuokasta 
riippuvia palvelutasotavoitteita ja kestävyystavoitteita (taloudellinen ylläpito). 



12 	 Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa 
TIEHALLINNON TAVOITTEET JA SIVUTUOTTEIDEN KÄYTTÖ 

Tiehallinnon T&K —toimintalinjan mukaan tiehen kuuluvien rakenteiden ja 
laitteiden sekä niiden tutkimus- ja työmenetelmien tuotekehittely on pääasi-
assa yritysten vastuulla. Tiehallinto tukee yritysten tuotekehitystä selkeillä 
laatuvaatimuksilla, kehittämällä markkinoita ja tuotehyväksyntää sekä osal-
listumalla alan yhteisiin projekteihin ja kokeiluihin. 

2.3 Luonnon materiaalien saatavuus 

Luonnon materiaalien saatavuuden heikkeneminen on lisännyt kiinnostusta 
korvaavien materiaalien käyttöön. Luonnon kiviaineksia käytetään Suomes-
sa noin 100 milj.tivuosi. Tästä määrästä noin 20 % saadaan rakentamisalu-
eelta ja 80 % tuodaan maa-aineksen ottopaikoilta. Kiviaineksen käytöstä lä-
hes 50 % liittyy väylärakentamiseen. 

Luonnonmateriaalien saatavuutta on heikentänyt myös luonnon ympäristö- 
ja virkistysarvojen korostuminen päätöksenteossa. Uusien materiaalinotto-
paikkojen ympäristölupien saanti on vaikeutunut suurten asutuskeskusten 
läheisyydessä, missä toisaalta kiviainesten käyttö on suurinta. Tämä on joh-
tanut kiviainesten kuljetusmatkojen pitenemiseen ja kiviainesten hinnan nou-
suun. 

Käyttökelpoisten soravarojen loppuessa on varsinkin Etelä- ja Länsi- 
Suomessa siirrytty käyttämään lisääntyvässä määrin soran sijasta kalliosta 
jalostettuja materiaaleja. Kalliovarat ovat käytännössä rajattomat, mutta nii-
den käyttöä voi joillakin alueilla rajoittaa tämänhetkisiin ohjeisiin nähden riit-
tämätön laatu. Kallion ottolupia todennäköisesti saadaan jatkossakin, mutta 
välttämättä ei aina kohteen läheltä. Nykyisillä laatuvaatimuksilla Suomen kai-
liokiviaineksesta kelpaa käytettäväksi kantavassa kerroksessa noin 50 %, 
mutta vilkasliikenteisten teiden päällysteissä vain noin 3 %. 

2.4 Luonnon materiaalien korvaaminen ja sivutuotteet 

Teollisuuden sivutuotteiden käytön lisääminen tarjoaa mandollisuuden vä-
hentää luonnon materiaalien käyttöä. Muita mandollisuuksia ovat mm. 
• jalostaa tielinjalla tai vanhoissa rakenteissa olevia heikompia materiaaleja 
• suunnitella materiaalitaloudellisempia rakenteita 
• suunnitella tiehankkeet niin, että tielinjan ulkopuolisten materiaalien käyttö 

vähenee. 

Suurten tiehankkeiden yhteydessä voidaan yleensä saada käyttöön tielinjan 
leikkauksista huomattavia määriä luonnonmateriaaleja, jotka vähentävät uI-
kopuol isten materiaal inottopaikkojen käyttötarvetta. 

Teollisuuden sivutuotteita syntyy vuosittain arviolta 16 milj, tonnia, josta kai-
vosteollisuuden sivukiveä 12 milj. tonnia. Kaivosteollisuuden sivukivet sijait-
sevat tierakentamiskohteisiin nähden yleensä niin kaukana, että niiden käyt-
tö ei ole käytännössä kannattavaa. Rakennuskivilouhimoiden sivukivistä osa 
sen sijaan on potentiaalisten hyödyntämisalueiden läheisyydessä, mm. 
Kaakkois-Suomessa, jossa niitä jo hyödynnetäänkin. Myös teollisuuden sivu-
tuotteiden sijainnilla on suuri merkitys niiden kilpailukyyn. 
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Sivutuotteiden sijainnin ohella niiden kilpailukykyyn vaikuttavat ratkaisevasti 
niiden tekniset ja ympäristöominaisuudet. Osa sivutuotteista on teknisiltä 
ominaisuuksiltaan erittäin hyviä. Esimerkiksi laadukkaat betonimurskeet ja 
masuunikuonatuotteet soveltuvat sellaisinaan käytettäviksi kantavassa tai 
jakavassa kerroksessa. Jäterenkaista valmistettu rengasrouhe tai rengas-
paalit ovat hyviä kevennysmateriaaleja. Jotkut sivutuotteet ovat hienorakei-
sia ja herkkiä veden vaikutukselle, minkä vuoksi niiden käyttö on vaikeaa. 

Myös ympäristöominaisu uksiltaan sivutuotteet poikkeavat huomattavasti toi-
sistaan. Osa sivutuotteista luetaan jätteiksi ja niiden käyttö vaatii ympäristö- 
luvan. Osaa jätteiksi luokitelluista sivutuotteista voidaan valtioneuvoston 
asetuksen perusteella käyttää ilman ympäristölupaa pelkän ilmoitusmenette-
lyn avulla (kivihiilen, turpeen ja puuperäisten ainesten poiton lentotuhkat ja 
pohjatuhkat, betonimurske) pohjavesialueiden ulkopuolella. Osaa sivutuot-
teista ei lueta jätteiksi, vaan tuotteiksi, jolloin niiden käyttö ei enää tarvitse 
ympäristölupaa tai ilmoitusta (ferrokromikuonasta tai masuunikuonasta val-
mistetut tuotteet). 

Sivutuotteiden käyttöä edistää niiden hyvä tuotteistus ja Tiehallinnon varau-
tuminen sivutuotteiden käyttöön jo yleis- ja esisuunnitteluvaiheessa. Talou-
dellisten, teknisten ja ympäristöön liittyvien rajoitteiden johdosta vain osa si-
vutuotteista tulee olemaan realistinen vaihtoehto luonnonmateriaaleille. 

2.5 Yleistä sivutuotteiden teknisistä ominaisuuksista 

Sivutuotteet ovat syntytavaltaan ja ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia. Yleensä 
sivutuotteen käyttäytyminen muistuttaa vastaavan rakeisu uden omaavan 
luonnonmateriaalin käyttäytymistä. Useat sivutuotteet eroavat luonnonmate-
riaaleista keveytensä, sitoutumiskykynsä tai/ja lämmöneristyskykynsä ansi-
osta. Huokoisilla materiaaleilla voi olla taipumusta hienontua voimakkaan 
kuormituksen alaisena, mutta osalla taas sitoutumiskyky kompensoi osittain 
tätä (masuunihiekka). Hienorakeisia materiaaleja käytetään mm. asfaltin täy-
teaineena tai osana sidottuja rakenteita, mutta sellaisenaan ne voivat olla 
herkkiä vedelie ja routimiselle. 

Sivutuotteita käytetään joko sitomattomina materiaaleina (rakeisina) tai si-
dottuina materiaaleina. Sivutuotteen sideaineena on tällöin käytetty bitumia, 
sementtiä tai kaikkia tai näiden yhdistelmää. Myös eräät sivutuotteet voivat 
toimia sideaineena, kuten esimerkiksi masuunihiekka tai kuiva ientotuhka. 

Käyttökohteet ja -tarkoitukset 

Sivutuotteita käytetään seuraavissa kohteissa ja käyttötarkoituksissa 
• kantavassa ja jakavassa kerroksessa 
• suodatinkerroksessa: iämpöeristeenä ja salaojituskerroksena 
• pääliysteessä: kiviaineksena, uusiopäällysteenä ja täyteaineena 
• pengertäytteenä 
• meluvalleissa 
• maisemointitäytöissä 
• kevennysmateriaaiina 
• tiivistemateriaalina 
• sideaineena. 
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Kuvassa 1 on tavanomainen tien päällysrakenne kantavalla pohjamaalla. 

Luiskatäyte 
Jakava kerros 

Pohjamaa tai pengertäyte 

Kuva 1. Tien tavanomainen päällysrakenne. 

Yleisiä eri materiaalien ominaisuuksia 

Asfalttirouhe- ja asfalttimurske ovat materiaaleina verrattavissa luonnonki-
viainekseen. Etuna on vedenherkkyyden pieneneminen hienoaineksen ol-
lessa sitoutuneena bitumiin. 

Muita kiviainespohjaisia, ominaisuuksiltaan lähellä luonnonmateriaaleja ole-
via sivutuotteita ovat kuonat ja betonimurske. Betonimurskeelle ja ilmajääh-
dytetylle masuunikuonalle on ominaista karkeus ja sitoutumiskyky, minkä 
johdosta materiaalimoduulit nousevat ajan kuluessa sitomattomia materiaa-
leja korkeammiksi. Rakeisuusvaatimukset ovat samat kuin luonnonmateriaa-
leilla tai ne on esitetty materiaalikohtaisissa ohjeissa. 

Kuonia saadaan rauta- ja terästeollisuuden sivutuotteena. Niiden ominai-
suuksiin voidaan vaikuttaa valmistusprosessia säätämällä. Masuunikuonat 
ovat luonnonmateriaaleja kevyempiä. Huokoisina materiaaleina ne toimivat 
myös lämmöneristeenä ja vähentävät siten routamitoituksessa vaadittavaa 
rakennepaksuutta. Masuunikuona on sitoutuva materiaali. Sitoutumisreaktio 
tapahtuu materiaalirakeiden pinnalla. Kun kuona jäähdytetään veden avulla 
eli granuloidaan, saadaan lasimaista huokoista masuunihiekkaa. Sitoutumis-
kyvyn vuoksi masuunihiekkaa käytetään myös sideaineena tai sen osana. 

Myös lentotuhkalla on luonnonmateriaaleja parempi lämmöneristyskyky. 
Hienorakeisena materiaalina tuhka voi imeä itseensä runsaasti kosteutta ja 
tiettyä. Raekokojakaumasta riippuen se voi olla myös routivaa. Kivihiilituhkaa 
käytetään mm. asfaltin täyteaineena. Kuiva lentotuhka omaa yleensä jonkin 
verran sitoutumiskykyä, minkä vuoksi sitä on käytetty myös sideaineen osa-
na. Raaka-aineen laadun vaihtelu ja polttotapa vaikuttavat tuotteiden laa-
tuun. Tuhkia on käytetty myös metsäteollisuuden kuitulietteiden kanssa mm. 
kaatopaikkojen tiiviissä eristekerroksissa. Kuitujen oletetaan lisäävän mate-
riaalin sitkeyttä, samalla ne yleensä lisäävät materiaalin kykyä sitoa vettä. 

Rengasrouhe ja rengaspaalit ovat käyttökelpoisia routimattomia kevennys- 
materiaaleja. Perinteiseen kevytsoraan verrattuna niiden etuna on että ne 
ovat kyllästyneinä hieman vettä painavampia, eli veden noste ei niihin vaiku-
ta. Moduulit ovat alhaisia, joten päällä on oltava paksu kantava rakenne. 
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3 LAINSÄÄDÄNTÖ 

Suomen lainsäädäntö ei tunne sivutuotteen käsitettä, vaan sivutuotteet ovat 
lain mukaan joko tuotelainsäädännön mukaisia tuotteita tai ympäristölain-
säädännön alaisia jätteitä. Jätteellä tarkoitetaan "ainetta tai esinettä, jonka 
sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen pois-
tamaan käytöstä" (Jätelaki 1072/1993, 3). 

Merkittävimpiä lakeja ja säädöksiä, jotka on otettava huomioon sivutuottei-
den hyötykäytössä, ovat seuraavat: 

• 	ympäristönsuojelulaki 	(86/2000) 	ja 	ympäristönsuojeluasetus 
(169/2000), joissa säädetään muun muassa jätteen hyödyntämisen 
ympäristölupavelvollisuudesta, lupamenettelystä ja lupahakemuksen 
sisällöstä 

• 	jätelaki (1072/1 993) ja jäteasetus (1390/1 993), joissa esitetään jättei- 
den vähentämisen, kierrätyksen ja uudelleenkäytön edistämisvelvoite 
sekä jätteen määritelmä 

• 	valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä 
maarakentamisessa (591/2006) määritellään perusteet, joiden täytty-
essä eräiden jätteiden hyödyntäminen voidaan hyväksyä ympäristö- 
luvan sijaan ilmoitusmenettelyssä 

Näiden lisäksi erityisesti rakenteiden purkamista ja rakenteista poistettavien 
materiaalien loppusijoitusta koskevat seuraavat säännökset: 

• 	valtioneuvoston päätöksessä kaatopai koista (861/1997) esitetään 
menettelyt ja perusteet jätteen hyväksymiseksi kaatopaikoille. Nämä 
koskevat myös rakenteista poistettavien sivutuotteiden loppusijoitusta 

•  valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (valmisteilla): Maaperän pilaantuneisuuden ja kun-
nostustarpeen arviointia koskevassa säädöksessä esitettäviä kynnys- 
ja ohjearvoja voidaan käyttää apuna mm. silloin, kun arvioidaan voi-
daanko käytöstä poistetut rakenteet jättää paikoilleen kunnostettaes-
sa aluetta uuteen käyttöön. 

Lisäksi luonnonvarojen kestävää käyttöä koskeva lainsäädäntö, josta voi-
daan mainita Maa-aineslaki 555/1981, tukee sivutuotteiden hyötykäyttöä. 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 23.12.2005/3502 mukaan Outo-
kummun Tornion tehtaan ferrokromikuonia ja niistä valmistettuja tuotteita ei 
ole pidettävä jätelaissa tarkoitettuina jätteinä. Ferrokromi on siten tuotevas-
tuulain (694/1990) alainen tuote. Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on 
14.2.2006 Raahen terästehtaalle antamassaan ympäristöluvassa Nro 
13/06/2 soveltanut KHO:n päätöstä ja todennut, että granuloitua ma-
suunikuonaa ja ilmajäähdytetystä masuunikuonasta tehtyjä murskeita ei ole 
pidettävä jätteinä. Vastaavasti on Länsi-Suomen ympäristölupavirasto to-
dennut 23.11.2006 Koverharin tehtaalle antamassaan ympäristöluvassa, et-
tä masuunikuonasta valmistettuja murskeita ei ole pidettävä jätteinä. Materi-
aalit kuuluvat tämän jälkeen tuoteturvallisuuden piiriin. 
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3.1 Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä 
maarakennuksessa 

Jätteen maarakennuskäyttöön, kuten kaikkeen jälleen laitosmaiseen tai 
ammattimaiseen hyötykäyttöön, tarvitaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamat-
ta ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukainen ympäristölupa. Lupa- 
velvollisuus ei kuitenkaan koske (YSL 30 § ja YSA, 4 §) jätteitä, joiden käyttö 
on valtioneuvoston eräiden jätteiden maarakennuskäyttöä koskevan asetuk-
sen (591/2006) mukaista. Hyödyntämisestä on kuitenkin tehtävä ilmoitus 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Ilmoituksen tekee hyödyntämispaikan 
haltija, tai jätteen tuottaja hyödyntämispaikan haltijan valtuuttamana. Hyö-
dyntäminen voidaan aloittaa vasta, kun ilmoitus on rekisteröity. 

3.1.1 Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet 

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat ensimmäisessä vaiheessa betonimurs-
ke sekä kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lentotuhkat ja 
pohjatu h kat. 

Jatkossa jätteitä tuottavilla toimialoiHa tai muilla tuottajaorganisaatioilla on 
mandollisuus esittää myös muita jätteitä liitettäväksi asetukseen eräiden jät-
teiden hyödyntämisestä maarakentamisessa. Edellytyksenä on, että voidaan 
osoittaa 
1) kyseisen jälleen täyttävän norminannon yleiset edellytykset (maara- 

kennuskäyttö täyttää lainsäädännön velvoitteet, jäte on jätehuollolli-
sesti merkittävä), ja 

2) että materiaalin hyödyntämiskelpoisuudesta on riittävästi tutkimustie- 
toa ja käyttökokemuksia. Tietovaatimuksia on tarkemmin kuvattu 
VTT:n raportissa "Tausta-aineistoa Valtioneuvoston asetuksen eräi-
den jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa". 

Käytännössä asetukseen voidaan liittää lähinnä ne jätteet, jotka ovat tekni-
sesti ja ympäristöominaisuuksittaan hyvin soveltuvia maarakennuskäyttöön 
ja joita syntyy useissa kohteissa maarakennuskäyttöön riittäviä määriä. 
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3.1.2 Jätteen hyödyntämistä koskevat vaatimukset 

Asetuksen liitteissä esitetään jätteille materiaalikohtaiset pitoisuus- ja liukoi-
suusraja-arvot. Materiaalin tuottajan tai jalostajan edellytetään osoittavan 
perustutkimuksin materiaalin vastaavan asetuksessa määriteltyä jätettä ja 
valvovan materiaalin laatua asetuksen mukaisesti. 

Ilmoitusmenettely koskee ainoastaan asetuksen soveltamisalassa määritel-
tyjä käyttökohteita, joita ovat maantiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät; py-
säköintialueet, ratapihat, urheilukentät, kevyen liikenteen väylät sekä varas-
tointikentät ja tiet teollisuusalueilla. Käyttökohde ei voi olla tärkeällä tai muul-
la vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (pohjavesialueiden suoje-
luluokat 1 ja II). Pohjavesiluokituksesta saa lisätietoa ympäristöhallinnon poh-
javesitietojärjestelmästä (POVET), jonka käytöstä voi tehdä maksullisen 
vuosisopimuksen ympäristöhallinnon kanssa. 

Jätettä sisältävän rakenteen enimmäispaksuus voi olla 150 cm ja jätettä si-
sältävä rakenne on joko peitettävä tai päällystettävä. Rakenteen paksuutta 
rajoittamalla on haluttu estää hallitsemattomien läjitysalueiden syntyminen. 
Paksummille rakenteille voi kuitenkin hakea tarvittaessa ympäristölupaa. 
Päällystetyille kohteille on esitetty väljemmät liukoisuuden raja-arvot kuin 
peitetyille. Peittämisellä tarkoitetaan peittämistä vähintään 10 cm kerroksella 
soraa, hiekkaa tai vastaavaa materiaalia ja päällystämisellä päällystämistä 
asfaltilla tai muulla heikosti vettä läpäisevällä materiaalilla. 

Jos käyttökohde ei kuulu asetuksen soveltamisalaan tai jäte ei täytä kysei-
selle materiaalille asetettuja raja-arvoja, sen käyttö on edelleen mandollista 
luvanvaraisena. 

3.1.3 Ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 

Jos materiaalin käyttö täyttää asetuksen ehdot, hyödyntämispaikan haltijan 
on tehtävä alueelliselle ympäristökeskukselle ilmoitus ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään merkitsemistä varten. Ilmoitus tehdään kustakin käyttö- 
kohteesta erikseen. Ilmoitukseen sisällytetään mm. kohteen tunniste- ja si-
jaintitiedot, tiedot läh immästä pohjavesialueesta, selvitys rakenteesta ja käy-
tettävästä jätteen määrästä, jätteen luovuttajan nimi sekä selvitys siitä, että 
perustutkimuksen ja laad u nvalvon nan raja-arvot alittuvat. Lisäksi esitetään 
tiedot maarakennustyötä koskevasta asetuksen mukaisen käytön edellyttä-
mästä maankäyttö- ja rakennuslain, yleisistä teistä annetun lain tai maantie- 
lain mukaisesta suunnitelmasta, ilmoituksesta tai luvasta. 

Hyödyntämisen voi aloittaa, kun merkintä tietojärjestelmään on tehty. Alueel-
linen ympäristökeskus velvoitetaan tarkastamaan ilmoitus viipymättä. Ilmoi-
tuksen perusteella ei voida asettaa hyödyntämiselle ehtoja, kuten esimerkik-
si jälkiseurantavaatimuksia. Ympäristökeskus voi kuitenkin kieltää jätteen 
hyödyntämisen, jos asetuksen ehdot eivät täyty. 
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3.2 Ympäristölupa 

Jos kohdassa 3.1 .1 kuvatun ilmoitusmeriettelyn edellytykset eivät täyty, jät-
teen hyötykäyttöön tarvitaan ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukai-
nen ympäristölupa. Ympäristölupaa haetaan mm. seuraavissa tapauksissa: 

• Sivutuote tai suunniteltu käyttökohde ei kuulu asetuksen sovelta- 
misalaan. 

• Tuottajalla ei ole asetuksen mukaista laadunhallintajärjestelmää tai 
sivutuotetta ei ole tutkittu asetuksen vaatimusten mukaisesti 

• Haitta-aineiden liukoisuudet tai pitoisuudet eivät ole täyttäneet ase-
tuksen mukaisia perustutkimusten ja/tai laadunvalvonnan raja-arvoja 

• Sivutuoterakenteen kerrospaksuus on yli 150 cm tai jokin muu ase-
tuksen 5 §:n jätteen hyödyntämistä koskevista vaatimuksista ei täyty. 

Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristölupaviranomaiselta, jos vuosittain 
käsiteltävä tai hyödynnettävä määrä on alle 5000 tonnia ja alueelliselta ym-
päristökeskukselta, jos määrä on 5000 tonnia tai sen yli. Yleiset lupahake-
muslomakkeet ja niiden täyttöohjeet löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuil-
ta www.ymparisto.fi  /lupa-asiat/lomakkeet. Jätteen maarakennuskäytölle ei 
ole omaa hakemuspohjaa, mutta lupaa voi hakea myös vapaamuotoisesti. 

YSL 35 §:n mukaan hakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tar-
peellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista 
merkityksellisistä seikoista. Jätteiden maarakennuskäyttö vaatii ainakin seu-
raavat ympäristölupalomakkeella esitettävät tiedot (YSA 9 §): 

• Hakijaa ja sijoituskohdetta koskevat tunnistetiedot 
• Yleiskuvaus toiminnasta 
• Sijoitusalueen kaavoitustilanne ja kuvaus ympäristön maankäytöstä 
• Yleistiedot sijoituksen ympäristökuormituksista. 

Jätteiden hyödyntämisen ja käsittelyn osalta erikseen annettavista selvityk-
sistä on säädetty ympäristönsuojeluasetuksen 12 §:ssä. Lupahakemukseen 
liitettävistä tiedoista kannattaa keskustella etukäteen luvan myöntävän vi-
ranomaisen kanssa, jotta puutteelliset tiedot eivät viivästytä hakemuksen 
käsittelyä. Hakemus on hyvä toimittaa mandollisimman hyvissä ajoin. Ympä-
ristölupamenettelyyn liittyvän tiedottamis- ja kuulemismenettelyn vuoksi lu-
pahakemuksen käsittely vaatii nopeimmillaankin pari kuukautta. Lupaviran-
omaisen on tiedotettava lupahakemuksesta yleisesti ja lisäksi erikseen lä-
himpien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille (YSL 38 §). Kaikilla asianosaisil-
la on mandollisuus esittää hakemusta koskevia muistutuksia. Lisäksi ympä-
ristökeskus pyytää lausunnon paikalliselta viranomaiselta. Lupakäsittelyn 
päävaiheet on esitetty kuvassa 2. Rakentaminen voidaan aloittaa vasta, kun 
lupahakemuksesta on lainvoimainen päätös. 
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Lupahairnus Neuvottelut, 

oftaminen 

Lausunnot Muistutukset, 
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panomääräys 

Lairivoimainen päätös 

___________________ 

Valvonta ja tarkkailu 

Kuva 2. Ympäristölupakäsittelyn päävaiheet (www.ymparisto.fi ). 

Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000, 46 §) mukaan luvassa on annettava 
tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, jätteiden ja 
jätehuollon sekä toiminnan vaikutusten tarkkailusta. Tämän perusteella lu-
paviranomaiset voivat ja ovat useimmiten määränneet seurantavelvoitteita 
kaikille sivutuotteiden hyötykäyttökohteille. Seurantaohjelman suunnittelussa 
ja toteutuksessa huomioon otettavia tekijöitä käsitellään tämän raportin koh-
dassa 9 "Ympäristövaikutusten jälkiseuranta". 

Lupavelvollisuudesta ei voi vapautua tuotantolaitoskohtaisen ympäristöluvan 
perusteella. Lupavelvollisuus ei koske sivutuotteita, joita voidaan käyttää 
kohdan 3.1 .1 mukaisesti. Lupavelvollisuus ei myöskään koske: 

jätteen koeluontoista, lyhytaikaista hyödyntämistä maarakentamises-
sa. Koerakentamisesta on tehtävä ilmoitus toimivaltaiselle ympäristö-
Iupaviranomaiselle (YSL 61 §). Ilmoituksen sisältö on määritelty ym-
päristönsuojeluasetuksen 24 §:ssä ja siitä annettavan päätöksen si-
sältö YSA 27 §:ssä. 
maa- ja kiviainesten ottamisessa tai rakennus- tai maa- ja vesiraken-
tamistoiminnassa syntyvän pilaantumattoman maa- ja kiviainesjät-
teen hyödyntämistä tai käsittelyä ottamis- tai rakennuspaikalla taikka 
muulla rakentamispaikalla, jossa jäte hyödynnetään tai käsitellään jä-
telain (1072/1993) vaatimukset täyttävän hyväksytyn suunnitelman 
tai luvan mukaisesti. 
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3.3 Rakenteen korjaustyöt ja käytöstä poisto 

Sivutuotteita sisältävän rakenteen korjaustöiden yhteydessä, rakennetta pu-
rettaessa tai muiden kaivutöiden yhteydessä on muistettava, että rakentees-
ta poistettu sivutuote on jätettä ja sitä muualle sijoitettaessa on toimittava 
pääsääntöisesti jätelainsäädännön mukaisesti, ellei kyse ole välittömästä 
hyötykäytöstä tai kierrätettävästä tuotteesta. Hyötykäyttöä koskeviin lupiin 
voidaan sisällyttää myös määräys tai ohjeet hyötykäytetyn sivutuotemateri-
aalin sijoituksesta, mikäli kohde joudutaan purkamaan. Vastuu puretun koh-
teen sivutuotemateriaalin tu rvall isesta sijoitu ksesta uuteen hyötykäyttökoh-
teeseen tai sen puuttuessa jätemateriaalin luokituksen mukaiselle kaatopai-
kalle on käyttäjällä riippumatta siitä, onko velvoite erikseen mainittu luvassa. 

Periaatteet ja menettelyt jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden arvioimiseksi 
sekä raja-arvot ja muut perusteet jätteiden hyväksymiseksi kulloisenkin luo-
kituksen mukaisille kaatopaikoille esitetään Valtioneuvoston päätöksessä 
kaatopaikoista (861/1997) ja sen liitteissä. Päätöstä on muutettu asetuksella 
202/2006. Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden toteamisesta on julkaistu eril-
linen ympäristöministeriön ohje (2/2006). Ohjeesta löytyy asetuksen tulkintaa 
helpottavaa ja asetusta täsmentävää tietoa siitä, miten jätteen kelpoisuus 
erityyppisille kaatopaikoille on osoitettava. 

Valmisteilla on myös Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista. Joidenkin maarakentamisessa käytettäväksi 
hyväksyttyjen niukkaliukoisten sivutuotteiden haitta-ainepitoisuudet saattavat 
ylittää asetuksessa esitettävät kynnys- ja ohjearvot. Asetus ei koske suoraan 
jäterakenteiden soveltuvuuden arviointia. Kynnysarvoja voidaan kuitenkin 
käyttää apuna tarkasteltaessa, onko liukoisu ustutkimu ksessa tarpeen ottaa 
huomioon muita kuin liitteen 2 taulukossa esitetyt haitta-aineet. Asetuksen 
lähtökohtana kuitenkin on, että pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arvi-
oinnissa otetaan huomioon ohjearvojen lisäksi haitta-aineista aiheutuvat ris-
kit. 

3.4 Vastuut ja velvoitteet 

3.4.1 Jätelainsäädännön mukaiset vastuut 

Jätteeksi luokiteltujen sivutuotteiden hyödyntäjiä sitovat jätelain yleiset huo-
lehtimisvelvoitteet. Jätteen käyttäjän on aina huolehdittava siitä, ettei materi-
aalista aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle (jätelaki 6 §). 

Vastuu jätteestä on jätelain mukaan aina kohteen haltijalla eikä vastuita ja 
velvoitteita voida siirtää sitovasti muille, kuten sivutuotteen toimittajalle. Jät-
teen (rakennuskohteen) haltija ja toimittajat voivat kuitenkin yksityisoikeudel-
UseIta sopimuksella sopia mandollisen jätelain mukaisen vastuun aiheutta-
mien kulujen korvaamisesta. Tällöin on siis otettava huomioon, että lopulli-
nen julkisoikeudellinen vastuu on kuitenkin aina jälleen haltijalla. Siksi jät-
teen haltijan kannalta onkin tärkeää varmistua sopimuskumppanin (toimitta-
ja) vakavaraisuudesta myös pidemmällä tähtäimellä, jos tämän halutaan ot-
tavan sopimusperusteisen vastuun jätteen haltijalle mandollisesti tulevaisuu-
dessa aiheutuvista jätehuoltokustannuksista (julkisoikeudellisesta vastuus-
ta). 
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Jälleen käyttäjä on aina vastuussa siitä, että ympäristönäkökohtiin kiinnite-
tään tarpeeksi huomiota. Osa näistä asioista hoituu lupahakemuksen yhtey-
dessä, jolloin lupapäätäs antaa jonkinlaisen suojan jälleen käyttäjälle. Näyt-
tövelvoite on aina jälleen käyttäjällä. 

Hyötykäyttöä koskeviin lupiin on usein sisällytetty määräys jälkiseurantavel-
vollisuudesta. Velvoitteissa on useimmiten kysymys pohjaveden ja läheisen 
vesistön suojelemisesta. Luvanhaltija velvoitetaan näytteenottoon tietyin vä-
liajoin. Suotovesien tarkkailuvelvoitteita on eri kohteisiin annettu kandesta 
kymmeneen vuoteen ja joissain luvissa on velvoite jopa voitu määrätä "tois-
taiseksi". Jälkivalvontana voidaan pitää myös sitä, että joissakin kohteissa 
tien tai kentän rakentaja velvoitetaan pitämään kohteen päällysrakenteet 
kunnossa. 

3.4.2 Tuotevastuu 

Tuotevastuulaki koskee tuotteesta aiheutuneen vahingon korvaamista. Tien- 
rakennukseen käytettävä sivutuote voidaan käsittää ns. osatuotteeksi, jolla 
tarkoitetaan tuotteen raaka-ainetta ja osaa sekä tuotteen valmistamisessa tai 
tuottamisessa käytettyä ainetta. 

Tuotevastuulaki koskee tuotteesta henkilölle tai yksityiseen käyttöön tai kulu-
tukseen tarkoitetulle ja vahinkoa kärsineen pääasiassa sellaiseen tarkoituk-
seen käyttämälle omaisuudelle aiheutuneen vahingon korvaamista. Rajoi-
tuksena on se, että vahingoittunutta omaisuutta on tullut tosiasiallisesti käyt-
tää yksityiseen tarkoitukseen, joten lain soveltamisalan ulkopuolelle jää elin-
keino- ja julkisessa toiminnassa käytetty omaisuus. 

Vahingonkorvausta on suoritettava vahingosta, joka on johtunut siitä, että 
tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa. Vastuun synty-
misen perusteena on siis tuotteen puutteellinen turvallisuus. Lopullisen tuot-
teen valmistaja vastaa myös vahingosta, joka johtuu osatuotteen turvalli-
suuspuutteista. 
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4 YMPÄRISTÖKELPOISUUDEN ARVIOINTI 

4.1 Ympäristöturvallisuus ja sen hallinta käytön eri vaiheissa 

Sivutuotteista kuten luonnonmateriaaleistakin voi kulkeutua ymparistöön 
haitta-aineita lähinnä veteen liuenneina tai pölyn mukana. Sivutuotteiden tie-
rakennuskäytön eri vaiheiden merkittävimpiä riskitekijöitä on kuvattu taulu-
kossa 1. Yksityiskohtaisemmin mandollisia altistumisreittejä on kuvattu liit-
teessä 3. Mandollisten riskien kartoittamisella ja hallinnalla varmistetaan si-
vutuotteen turvallinen käyttö. 

Taulukko 1. Haitta-aineiden merkittävimmät leviämistavat sivutuotteen hyö-
tykäytön eri työ vaiheiden aikana. 

Työvaihe Merkittävimmät 	haitta-aineiden 
_____________________ leviämistavat 
Sivutuotteen 	esikäsittely Pölyäminen 
ja kuljetus ____________________________________ 
Välivarastointi (kasassa) Pölyäminen 
Tien rakentaminen Pölyäminen 
Tien käyttö Haitta-aineiden liukeneminen ja kul- 
________________________ keutuminen 
Rakenteen purku Sijoitus 	soveltumattomaan 	kohtee- 
_________________________ seen, pöly, liukoisuus, kosketus 
Käytön jälkeen paikalleen Haitta-aineiden liukeneminen ja kul- 
jäänyt rakenne keutuminen 

Esikäsittelyn, kuljetusten, varastoinnin ja rakentamisen aikana pölyäminen 
on merkittävin kulkeutumisreitti, erityisesti jos materiaali on hienojakoista. 
Haitta-aineita saattaa myös liueta veteen, jos sivutuote tai rakenne on pit-
kään peittämättä. Tien käytön aikana sekä rakenteen jäädessä mandollisesti 
paikoilleen käytön jälkeen haitta-aineita poistuu rakenteesta pääasiassa ve-
teen liuenneina. Tien käytön aikana päällyskerros, joka yleensä on asfaltti, 
kuluu ja halkeilee, jolloin materiaaliin suotautuvan veden määrä hitaasti kas-
vaa. 

Korjaus- ja purkutäiden aikana voidaan sivutuotetta joutua poistamaan ra-
kenteesta. Jos materiaalin laatua ei tunneta, on olemassa riski, että se jou-
tuu sijoituspaikkaan, jossa sen riskit ihmiselle tai ympäristölle ovat suurem-
mat kuin tierakenteessa. 

Sivutuotteiden käytön eri vaiheissa mandollisille haitoille altistuvia kohteita 
voivat olla ihmiset, vesieliöt, maaperän eliöstö, kasvit sekä joissakin tapauk-
sissa myös kotieläimet, luonnon nisäkkäät, linnut jne. Jotkut sivutuotteet voi-
vat olla myös korroosiota aiheuttavia, jolloin niitä ei voida sijoittaa kosketuk-
sun syöpyvien rakennemateriaalien kanssa. 
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4.1.1 Haitta-aineiden vaikutukset ihmisiin ja ympäristön eliöihin 

Sivutuotteiden haitta-aineista merkittävimpiä ovat eräät metallit, muutamat 
muut epäorgaaniset aineet sekä liukenevat suolat. Usein sama metalli on 
eliölle välttämätön hivenaine, mutta liian suurena annoksena haitallinen. 
Joissakin sivutuotteissa on myös orgaanisia haitta-aineita. Maaperän haitta- 
aineet voivat vaikuttaa maaperän toimivuuteen (bakteeritoimintaan), maape-
rän selkärangattomiin eliöihin ja kasveihin. Lisäksi haitta-aineet voivat kul-
keutua veden mukana ja vaikuttaa vesieliöstöön sekä vettä juomavetenään 
käyttävien eläinten ja ihmisten terveyteen. Pöly- ja kaasupäästöt voivat ai-
heuttaa haittaa terveydelle ja viihtyvyydelle. 

Eliöihin tai kasveihin kertyneet haitta-aineet voivat kulkeutua ravintoketjuis-
sa. Tällöin esimerkiksi lieroja syövät eläimet, kuten päästäiset ja osa linnuis-
ta voivat altistua helposti haitta-aineille. Erityisesti sienet keräävät metalleja. 
Ihminen, kuten monet muutkin nisäkkäät voivat altistua lähinnä ravinnon 
kautta. Sivutuotteissa tyypillisesti esiintyvien haitta-aineiden ominaisuuksia 
ja vaikutuksia on koottu liitteeseen 4. 

Herkkäliukoisimpien aineiden liukenemista ja kulkeutumista veden mukana 
on vaikea hallita eristerakenteilla tai puhdistusmenetelmiä käyttäen. Voimak-
kaasti sitoutuvat ja adsorboituvat aineet taas jäävät helpommin maaperän 
pintakerroksiin. Tavallisimmista sivutuotteiden sisältämistä haitta-aineista 
kloridi on hyvin herkkäliukoinen. Suhteellisen helposti liukeneviin aineisiin 
voidaan luokitella muut suolat, kuten suifaatti, sekä mm. molybdeeni ja kuu-
siarvoinen kromi. Maaperäolosuhteissa kromi kuitenkin yleensä pelkistyy 
niukkaliukoisemmaksi kolmenarvoiseksi muodoksi. Kupari, nikkeli ja kolmiar-
voinen kromi ovat hyvin sitoutuvia. Myös lyijy ja sinkki adsorboituvat or-
gaaniseen ainekseen ja savimineraaleihin. Maaperäolosuhteet, kuten muun 
muassa pH, voivat vaikuttaa voimakkaastikin metallien liukenemiseen ja kul-
keutumiseen. Molybdeenin, seleenin ja arseenin liikkuvuuteen vaikuttaa 
myös esiintymismuoto. 

4.1.2 Ympäristövai kutusten hallintamandollisuudet 

Sivutuotteen ympäristöturvallisuuteen vaikuttavat tuotteen ja rakentamispai-
kan ominaisuudet, tuotteen mandollinen esikäsittely ennen sijoitusta, raken-
ne ja rakenneosa, johon tuote sijoitetaan sekä sijoituspaikassa tai sen ympä-
ristössä haitta-aineille altistuvat kohteet. Ympäristökelpoisuuteen vaikuttavia 
ominaisuuksia ovat mm. haitta-aineiden pitoisuudet ja niiden liukoisuus, si-
toutumistapa materiaalissa, mineraalisen ja orgaanisen aineksen osuus ja 
koostumus, raekoko, tiheys ja huokoisuus. Ominaisuudet rakenteessa voivat 
olla erilaiset kuin alkuperäisen materiaalin ominaisuudet. 

Rakentamiskohteen geologiset ja hydrologiset olosuhteet vaikuttavat siihen, 
kuinka nopeasti ja minne haitta-aineet kulkeutuvat ja millaiset vaikutukset 
haitta-aineilla on eri alueilla. Tällaisia seikkoja ovat mm. maaperän vedenlä-
päisevyys ja kerrosrakenne, pohjavesiolot ja pohjaveden pinnan korkeus, 
maaperän kyky pidättää haitta-aineita, kallioperän rikkonaisuus, sademäärä, 
mandollinen tulvariski, ym. (Mroueh et al. 2000). 



	

24 	 Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa 
YMPÄRISTÖKELPOISUUDEN ARVIOINTI 

Sivutuoterakenteiden mandollista ympäristöriskiä voidaan vähentää soveltu-
van sijoituskohteen, rakenteen ja rakenneosan valinnalla sekä rakentamisen 
aikaisilla riskinhallintatoimenpiteillä. Ympäristö- tai terveyshaittojen mandolli-
suuden lisäksi sivutuotteiden käyttöön voi vaikuttaa niiden "julkisuuskuva". 
Käsitys sivutuotteiden ympäristöhaitallisuudesta ja huonosti hallitusta käy-
töstä voi pahimmillaan paitsi vaikeuttaa näiden materiaalien käyttöä myös 
vaikuttaa käyttäjien yrityskuvaan ja aiheuttaa tätä kautta myös taloudellisia 
menetyksiä. 

Maaperä- ja pohjavesiolosuhteet voidaan jätteeksi luokiteltujen tai näihin rin-
nastettavien sivutuotteiden sijoituksessa ottaa huomioon esimerkiksi seu-
raavasti: 

	

• 	Sivutuotteita ei sijoiteta tärkeille tai muille vedenhankintaan soveltu- 
ville pohjavesialueille (pohjavesiluokituksen luokat 1 ja II). Jos näin 
kuitenkin toimitaan, on sijoitettavien massojen oltava ympäristölle 
haitattomia ja mandollisten riskien arviointi on suoritettava tarvittaes-
sa alueen erikoisolot huomioon ottaen (kts. kohta 3.1.2) 

	

• 	Sijoituskohteen maaperä on pääsääntöisesti enintään kohtalaisesti 
vettä läpäisevää hienoainesvaltaista moreenia tai silttiä. Hyvin vettä 
johtavia sora- ja hiekkavaltaisia alueita väItetään. 

	

• 	Heikosti vettä johtavilla alueilla (savikot, tiiviit hienoainesmoreenit) 
arvioidaan karkealla tasolla, voiko haitta-aineiden kulkeutumisesta 
pintavesiin olla haittaa. 

	

• 	Sivutuotetta ei sijoiteta siten, että se joutuu kosketuksiin pohjaveden 
kanssa ottaen huomioon myös pohjaveden pinnan korkeuden muu-
tokset. 

Pölyämishaittoja voidaan vähentää sillä, että pölyävistä sivutuotteista ei vaI-
misteta rakenteita välittömästi asutuksen eikä ainakaan herkkien kohteiden, 
kuten päiväkotien, sairaaloiden ym. läheisyyteen. 

Sijoittaminen heikosti vettä läpäisevällä materiaalilla, kuten asfaltilla, päällys-
tettyihin rakenteisiin on tyypillisin rakennevalintoihin liittyvä ympäristövaiku-
tusten hallintakeino. Peittäminen riittävällä, vähintään 10 cm paksuisella ker-
roksella, soveltuu pölyämisen hallintakeinoksi silloin, kun haitta-aineiden Iiu-
koisuudet ovat pieniä (kts. kohta 4.2.2). Sivutuotteita ei erikseen arvioituja 
poikkeustapauksia lukuun ottamatta suositella sijoitettavaksi päällysteen tai 
soratien kulutuskerrokseen, jotta sivutuotteen pölyäminen voidaan estää. 
Päällyste on pidettävä mandollisimman hyvässä kunnossa. Haitta-aineiden 
liukoisuutta voidaan pienentää myös stabiloinnilla tai tiivistyksellä. 

Sivutuotteen kuljetusten, varastoinnin ja rakentamisen aikana merkittävim-
mät ympäristökuormitusten vähentämistarpeet liittyvät pölyämisen hallin-
taan. Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto ympäristöriskien vähentämiseen 
rakentamisen eri vaiheissa soveltuvista toimenpiteistä. 

Tien kunnossapidon ja purkamisen mandolliset ympäristöriskit liittyvät pö-
lyämiseen sekä rakenteesta poistettavien sivutuotteiden loppusijoitu kseen. 
Tietyt sivutuotteet eivät sovellu kovin hyvin kohteisiin, joissa todennäköisesti 
joudutaan tekemään kaivutöitä. Tällaisia ovat mm. rakenteet, joihin sijoite-
taan kaapeleita. Toisaalta esimerkiksi rakeistetun ferrokromikuonan (OKTO-
eriste) pääkäyttökohteita ovat kaapeli- ja putkikaivannot. 
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Pölyämistä voidaan vähentää kostuttamalla rakennetta sekä suunnittelemal-
la korjaus- ja purkutyöt siten, että niistä aiheutuu mandollisimman vähän 
haittaa. Jos sivutuotetta ei pystytä käyttämään uudelleen kohteessa, olisi 
varmistettava, että sivutuotteet sijoitetaan niiden jäteominaisuuksien mukai-
selle kaatopaikalle tai hyväksyttyyn hyötykäyttökohteeseen. Sivutuotteiden 
käyttökohteiden tunnistamista helpottaa, jos ne on merkitty soveltuvaan 
tienpitäjän rekisteriin siten, että tiedot ovat kaikkien urakoitsijoiden saatavis-
sa. 

Taulukko 2. Esimerkki käytön eri vaiheiden ympäristöhaittojen vähentämis-
keinoista. 

Työvaihe Ympäristöhaittojen vähentämismandollisuudet 

Sivutuotteen kuljetus Kuljetus peitettynä ja kostutettuna. 
Koskee erityisesti hienojakoista ainesta, kuten lentotuhkaa. 

Välivarastointi (kasassa) Varastointikasan peittäminen ja kastelu, mikä vähentää pö- 
lyämistä. 
Varastointialueen pohjarakenteiden vedeniäpäisevyyden on 
oltava riittävä, jolloin haitta-aineet eivät kuikeudu sadeveden 
mukana ympäristöön. 
Jos varastointiaika on useita kuukausia, varastoinnin on 
tietyillä materiaaleilla hyvä tapahtua peitettynä. 

Tien rakennus Pinnan kostuttaminen, joka vähentää rakenteen pöIyämistä. 
Pinnan tilapäinen peittäminen voi joskus olla tarpeen, esi- 
merkiksi jos rakenne jää pitkäksi aikaa auki. 

Tien käyttö Pintarakenteiden kunnossapito vähentää rakenteeseen suo- 
tautuvan sadeveden määrää. 
Sivutuotematenaalien stabilointi, tiivistäminen sekä maten- 
aalista riippuen joko peittäminen tai päällystäminen heikosti 
vettä läpäisevällä materiaalilla. 

Tien kunnossapito ja korjaukset Kaivun aikana pÖlyämistä voidaan välttää kostuttamalla ra- 
kennetta. 
Kunnostuskohta kannattaa myös peittää, jotta sadeveden 
liuottava vaikutus on mandollisimman pieni. 
Purkutilanteissa 	mandollisesti 	poistettavien 	materiaalien 
sijoitus on tehtävä hyväksyttävään kohteeseen. 

Tien käytöstä poistamisen jäi- Sivutuotteesta liukenevien haitta-aineiden määrää voidaan 
keinen tilanne vähentää pitämällä pintarakenteet kunnossa. 

Purkutilanteissa poistettavat materiaalit sijoitetaan hyväksyt- 
tävään kohteeseen. 

Onnettomuusriskit Kuljetuksissa ja rakennusvaiheessa tulee noudattaa riittävää 
varovaisuutta. 
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4.2 Sivutuotteiden ympäristökelpoisuuden tutkiminen ja arvi-
ointi 

Seuraavassa käsitellaän sivutuotteiden ympäristökelpoisuuden tutkimista ja 
arviointia kolmessa eri tapauksessa: 
1. Sivutuotteet, jotka kuuluvat 'Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden 

hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006)" (jatkossa käytetään 
nimitystä asetus) soveltamisalaan ja joita käytetään asetuksen mukai-
sesti 

2. Sivutuotteet, joita käytetään luvanvaraisesti 
3. Sivutuotteet, jotka halutaan liittää asetukseen 

Näiden lisäksi on teollisuuden sivutuotteena syntyviä tuotteita, joita ei luoki-
tella jätteiksi ja joiden käyttö ei siten vaadi ympäristölupaa tai - ilmoitusta. 

4.2.1 Asetu ksen mukaisesti käytettävät sivutuotteet 

Jos sivutuote kuuluu asetuksen soveltamisalaan, materiaalin tuottaja tai ja-
lostaja vastaa siitä, että tuotteen laatua valvotaan ympäristöominaisuuksien 
osalta asetuksen mukaisesti. Tuotteen hyödyntämispaikan haltija (yleensä 
käyttäjä) tekee käytöstä ilmoituksen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 
merkitsemistä varten ja tähän ilmoitukseen liitetään tuottajan tai jalostajan 
toimittama selvitys siitä, että materiaalikohtaiset perustutkimusten ja laadun-
valvonnan raja-arvot (Liite 2) alittuvat. Raja-arvoja on annettu haitta-aineiden 
pitoisuudelle ja liukoisuudelle. 

Jos maarakennuskohteen haltija suunnittelee sellaisen sivutuotteen käyttöä, 
joka kuuluu asetuksen soveltamisalaan, on varmistettava, että 

1) kyseisen materiaalin tuottaja tai jalostaja valvoo tuotteen laatua ase-
tuksen edellyttämällä tavalla ja laadunvalvonnan raja-arvot alittuvat 

2) käyttökohde kuuluu asetuksen sovettamisalaan sekä täyttää muut 
kohteelle ja rakenteelle asetu ksessa esitetyt vaatimukset. 
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Sivutuotteen asetuksen mukaisen käytän päävaiheet on esitetty kuvassa 3. 

r 
L perustutkimukset tehty 

Kyllä 

[uottajaila toimiva jätteen 

L_laadunvarmistusjäijestelmä  
Kyllä 

Käyttökohde asetuksen soveltamisalassa 

L ja raja-arvot alittuvat 

j Kyllä 

ilmoitus alueelliselle 	') 

	

L
ympäristökeskukselle 

J 	[ 	_________ 

Merkintä ymp.suojelun 	Ei 
tietojärj estelmään 

Kyllä 

Käyttö kohteessa 

Kuva 3. A.setuksen "VNA eräiden jätteiden hyödyntämi.sestä maarakenta-
misessa" soveltami.salaan kuuluvan jätteen käyttö asetuksen mu-
kaisesti. 

Hyödyntämisen voi aloittaa, kun merkintä tietojärjestelmään on tehty. Alueel-
linen ympäristökeskus velvoitetaan tarkastamaan ilmoitus viipymättä. Tavoit-
teena on, että käsittely veisi enintään muutamia päiviä. 
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4.2.2 Luvanvaraisesti käytettävät siv utuotteet 

Jos sivutuotetta käytetään luvanvaraisesti, 1 u pahakemukseen liitetään selvi-
tys sijoitettavan materiaalin ympäristökelpoisuudesta. Lupahakemuksen te-
kee hyödyntäjä ja materiaalin käytön hyväksyy lupaviranomainen hakemuk-
sesta tekemällään päätöksellä. Lupahakemuksen sisällöstä ja ympäristäkel-
poisuuden osoittamiseksi tarvittavista tiedoista kannattaa keskustella ennak-
koon lupaviranomaisen kanssa, jotta puutteelliset tiedot eivät viivyttäisi ha-
kemuksen käsittelyä. 

Materiaalin hyödyntäjä pyytää lupahakemusta varten tarvittavat tiedot mate-
riaalin tuottajalta ja varmistaa, että materiaalin ympäristökelpoisuudesta on 
riittävästi ajantasaista tietoa. Tämä tarkoittaa yleensä, että materiaalille on 
tehty perusmäärittelytutkimukset (kohta 4.2.2.1) ja että sen laatua valvotaan 
laadunvalvontajärjestelmän mukaisesti (4.2.2.2). Tutkimusten laajuus mää-
räytyy materiaalin ominaisuuksien perusteella. 

4.2.2.1 Perusmäärittelytutkimukset 

Sivutuotteen käyttökelpoisuus osoitetaan materiaalia hyvin edustavista näyt- 
teistä tehtävillä perusmäärittelytutkimuksilla (karakterisointi). Perusmääritte-
lytutkimuksilla tarkoitetaan jätteen ominaisuuksien perusteellista tutkimusta 
materiaalin haitattomuuden ja käyttökelpoisuuden varmistamiseksi. Perus-
määrittelytutkim usten yhteydessä laaditaan myös materiaalin laadu nvarm is-
tussuunnitelma. Laadunvarmistustutkimuksin osoitetaan, että materiaali täyt-
tää jatkuvasti käyttökohteiden mukaiset ympäristökelpoisuusvaatim ukset. 

Ympäristäominaisuuksien perusmäärittelytutkimukset sisältävät ainakin seu-
raavia tutkimuksia: 

	

- 	materiaalin alkuainekoostumus-, PAH-, PCB-määritykset, mineraaliöl- 
jyt sekä orgaanisen aineen määritys, esimerkiksi TOC tai hehkutus-
häviö. Lisäksi VOC-seulonta sekä muut orgaaniset haitta-aineet, jos 
on syytä epäillä niiden läsnäoloa (ks. liite 2) 

	

- 	liukoisuustutkimukset läpivirtaustestillä (prCENITS 14405) sekä vaih- 
televia pH-olosuhteita simuloivalla testillä 

	

- 	vastaavuustestit perustutkimuksissa käytettävien testien ja laadun- 
valvonnassa käytettävien testien korrelaation määrittelemiseksi. 

Lisäksi tehdään arvio muista mandollisista jätteen hyödyntämiseen liittyvistä 
ympäristäominaisuuksista. Näitä voivat olla esimerkiksi pölyävyys, allergisoi-
vat aineet, herkistävyys, radioaktiivisuus, ym. Terveydelle ja ympäristölle hai-
tallisista ominaisuuksista tarvitaan tietoa myös käyttöturvallisuustiedottee-
seen. 

Suomessa ei nykyisin ole yleisesti hyväksyttyjä raja-arvoja luvanvaraisesti 
käytettävien materiaalien ympäristökelpoisuuden arviointiin. Liukoisuuden 
osalta arviointiin voidaan yleensä soveltaa VNA eräiden jätteiden hyödyntä-
misestä maarakenteissa lähtökohtaa, jonka mukaan peitettyihin rakenteisiin 
sijoitettaville materiaaleille käytetään pysyvän jätteen kaatopaikalle sijoitetta-
valle jätteelle annettuja raja-arvoja (Liite 2). Jos joidenkin haitta-aineiden liu-
kenevat pitoisuudet ylittävät peitetyille rakenteille ehdotetut raja-arvot, arvi-
oidaan soveltuvuus päällystettyihin rakenteisiin materiaalikohtaisesti ottaen 
huomioon myös muut tutkitut ominaisuudet, kuten mm. pH-olosuhteiden vai- 
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kutus liukoisuuteen. Jos jonkin haitta-aineen liukoisuus ylittää liitteen 2 tau-
lukon 1 raja-arvoehdotuksen peitetyille rakenteille, voidaan joissakin tapauk-
sissa harkita materiaalin hyväksymistä käyttöön yksityiskohtaisemman ris-
kinarvioinnin perusteella. Riskinarvioinnilla voidaan joko materiaalikohtaisten 
lisätietojen perusteella osoittaa, että materiaalia voidaan käyttää tietyntyyp-
pisissä erikseen määritellyissä sijoituskohteissa tai riskinarviointi voidaan 
tehdä kohdekohtaisena. 

Liukoisuuden lisäksi materiaalin käyttökelpoisuuden arvioinnissa otetaan ai-
na huomioon haitta-aineiden kokonaispitoisuudet materiaalissa sekä muut 
edellä mainitut ominaisuudet. Liitteen 2 taulukossa 2 on esitetty pitoisuusra-
ja-arvoehdotuksia eräille haitta-aineille. 

Käyttötavan sekä käytön edellyttämien 
teknisten ja ympänstöominaisuuksien 

määnttely 

Materiaalin jatko- 
Alustava soveltuvuusarvio 	 kehittäminen / 

kaatopaikka 

Teknisen kelpoisuuden 	Ympäristökelpoisuus 

	

tutkimuksetl 	 Ei tutknn1nenJ 	
kaatopaikkakelpoisuus 

	

Mandollisesti 	Riskinarviointi 
Soveltuva ,, 

	

soveltuva 

r 	Käsittely-ja suojaustaeen 	1 	Mdollisetti 

määritteleminen 

	

kuskohteet, käyttö luvanvaralsena 	

sovel'a 

Laadunvalvonta- 	 Suunnittelu- 
järjestelmä 	 ja työohjeet 

Tuottajan laadunvalvonta 
Käyttö luvanvaraisena 

tai arvioidaan soveltuvuus 
maarakentamisasetuksen toimialaan 

Kuva 4. Sivutuotteiden ympäristökelpoisuustutkimusten päävaiheet ja liitty-
mät muihin materiaalitutkimuksiin. 
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4.2.2.2 Laadunvalvonta 

Sivutuotteen ympäristäominaisuuksien pysyminen käytölle asetettujen ehto-
jen mukaisena varmistetaan laadunvalvontatutkimuksilla. Laadunvarmistus-
järjestelmä luodaan perustutkimusten yhteydessä ja tarkistetaan ja tarvitta-
essa uusitaan säännöllisin väliajoin. Laadunvalvontatutkimuksissa seurataan 
oleellisimpia, ympäristökelpoisuutta ajatellen kriittisimpiä ominaisuuksia, joita 
yleensä ovat ainakin merkittävimpien haitta-aineiden liukoisuudet ja pitoi-
suudet. Liukoisuuden laadunvalvonnassa voidaan myös käyttää standardin 
SFS-EN 12457-3 mukaista kaksivaiheista ravistelutestiä. Määritykset teh-
dään laadunvarmistusjärjestelmän mukaisesti, kuitenkin useita tutkimusker -
toja vuodessa. 

4.2.2.3 Elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset 

Ohjearvojen perustana olevan haitta-aineiden liukoisuuden ja siitä johtuvien 
vaikutusten lisäksi tien rakentaminen aiheuttaa eri vaiheissaan myös muita 
ympäristövaikutuksia. Näitä ovat mm. 

	

• 	luonnonraaka-aineiden, kuten kiviainesten ja öljyvarojen kulutus ja 
niistä aiheutuvat palautumattomat vaikutukset ympäristöön 

• päästöt ilmaan. Määrällisesti merkittävintä on tielinjauksen, rakenteen 
kunnon ym. vaikutus liikenteen päästöihin. Tierakentamisessa merkit-
tävimpiä ovat materiaalien valmistuksen ja kuljetusten kasvihuone- 
kaasu-, NOx- ja hiukkaspäästöt 

	

• 	syntyvien jätteiden, kuten ylijäämämaiden loppusijoituksen vaikutuk- 
set 
maan käyttö 
vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen. 

Sivutuotteiden käyttö voi mm. vähentää luonnonmateriaalien kulutusta, kaa-
topaikkatilan tarvetta ja materiaalin ominaisuuksista ja kuljetusmatkasta riip-
puen myös kasvihuonekaasupäästöjä. Tehokkaimmin luonrionmateriaalien 
kulutusta ja päästöjä voidaan vähentää, jos sivutuotteen ominaisuuksia pys-
tytään hyödyntämään siten, että rakennekerroksia voidaan ohentaa tai muu-
ten selvästi pienentää koko rakenteeseen tulevia materiaalimääriä. 

4.2.3 Sivutuotteet, jotka halutaan liittää asetukseen eräiden jät-
teiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 

VNA eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakenteissa soveltamisalaan 
voidaan liittää uusia sivutuotteita. Esityksen sivutuotteen liittämisestä tekee 
toimiala tai muu tuottajaorganisaatio. Esittäjä toimittaa esityksen yhteydessä 
ympäristöministeriölle raportin, jossa osoitetaan yksityiskohtaisesti jätteen 
soveltuvuus asetukseen liitettäväksi. Raportissa esitetään yhteenveto sekä 
materiaalia koskevasta tutkimusaineistosta että käyttökokemuksista. Riip-
pumaton asiantuntijaryhmä arvioi tämän perusteella jätteen soveltuvuuden 
asetukseen liitettäväksi. Lopullisen päätöksen tekee ympäristöministeriö. 
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Tarkistuslista, jonka perusteella voidaan arvioida materiaalista saatavissa 
olevan tiedon riittävyyttä, on esitetty asetuksen valmistelun yhteydessä teh-
dyssä taustaraportissa. Ympäristäkelpoisuus osoitetaan useista materiaa-
lieristä tehtävillä perusmäärittelytutkimuksilla. Materiaalin laatuvaihtelun sel-
vittämiseksi tutkittavien materiaalierien tulee olla peräisin useista tuotantolai-
toksista, paitsi jos materiaalia syntyy vain yhdessä laitoksessa. Tuottajilla on 
oltava myös laadunvalvontajärjestelmä ja materiaalin tekninen kelpoisuus on 
oltava osoitettu sekä laboratoriokokein että pilot-kohteissa. Lisäksi sivutuot-
teelle on oltava saatavissa suunnittelu- ja työohjeet sekä käyttöturvallisuus-
tiedote. 
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5 SIVUTUOTTEIDEN OMINAISUUDET 

5.1 Sivutuotteiden käyttöön vaikuttavat tekijät 

Tekniset riskit riippuvat pitkälti sivutuotemateriaalin ominaisuuksista ja ovat 
siten materiaalikohtaisia. Osa sivutuotteista on käyttöominaisuuksiltaan lä-
hellä luonnonmateriaaleja, eikä niiden käyttö poikkea merkittävästi luonnon- 
materiaalien käytöstä. Osa sivutuotteista sen sijaan on käyttöominaisuuksil-
taan erittäin vaativia ja vaativat huolellisuutta niiden hyödyntämisen eri vai-
heissa. Seuraavassa on listattu sivutuotteiden käyttöön vaikuttavia tekijöitä. 

Sivutuotemateriaal i n laatuvaihtelu 
Sivutuotemateriaalin laatuvaihteluun vaikuttaa raakamateriaalin laatuvaihte-
lu, vaihtelu materiaalin tuotantoprosessissa sekä sivutuotteen käsittely- ja 
varastoimistapa. Tasalaatuisuus luo edellytykset tuotteen ominaisuuksien 
hyödyntämiselle. 

Sivutuotteen varastointi 
Esimerkiksi tuhkia tuotetaan pääasiassa talvella, jolloin niille on vähän maa-
rakennuskäyttöä ja lentotuhkan mandollinen sitoutumiskyky katoaa ulkova-
rastoinnissa kesää odotellessa. Tietyillä hienojakoisilla materiaaleilla ulkova-
rastointi lisää myös materiaalien vettymis- ja liettymisriskiä sekä pölyämisris-
kiä, joillakin materiaaleilla myös paakkuuntumisriskiä. 

Sivutuotteen tiivistäminen 
Tiivistämisen onnistuminen riippuu materiaalin laadun lisäksi alustan kanta-
vuudesta. Luiskien jyrkkyys heikentää tiivistystulosta. Sidotuilla materiaaleilla 
vaikutus on dramaattinen, koska ne eivät myöhemmin lujitu itsestään ja nii-
den riski purkautua mandollisesti routiviksi kasvaa. Hauras materiaali voi nk-
koontua liikaa tiivistettäessä. Joidenkin materiaalien suuri kokoonpuristuvuus 
voi yllättää kokemattoman rakentajan. 

Sitoutum isajan olosuhteet 
Myöhään syksyllä hydraulisilla sideaineilla stabiloiduissa rakenteissa tai it-
sestään sitoutuvissa materiaaleissa sitoutumisajan alhainen lämpötila hei-
kentää saavutettavaa puristuslujuutta. Ylimääräinen kosteus tai liika kuivu-
minen heikentävät saavutettavaa lujuutta, kuten myös alhainen tiiviys. Pitkä 
kuljetus- ja työstöaika sideaineen sekoituksen jälkeen vähentävät sidoksia, 
kun käytetään nopeasti sitoutuvaa sideainetta (sementtiä). Ennenaikainen 
liian suuri kuormitus rakentamisen aikana tai sitoutumisaikana voi aiheuttaa 
liian suuria muodonmuutoksia ja rikkoa rakennetta ja sen sidoksia. Kuormi-
tuksen alaisena olevalla rakenteella on varmistettava riittävä välitön kanta-
vuus. Sivutuoterakenne voi vastaavasti jäädä liian ylös rakenteessa tai suo-
jakerros kulua pois, jolloin kuormituksen vaikutus rakenteessa kasvaa. Jää-
tyminen voi purkaa jo syntyneitä sidoksia. 
Sidotuilla rakenteilla suhteutuskokeet tulee tehdä myös samassa tiiveydessä 
kuin todellisessa kohteessa on mandollista saavuttaa ja myös vastaavassa 
lämpötilassa. Pelkästään optimiolosuhteiden käyttö antaa virheellisiä odo-
tuksia. 
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Sidosten purkautumisriski 
Sidosten purkautumisesta tierakenteelle aiheutuva riski riippuu purkautu-
neen tuotteen ominaisuuksista; sen routivuudesta, moduulista ja liettymistal-
pumuksesta. Toistuvat jäätymis-sulamissyklit, suolat, liiallinen kosteus ja 
kuormitus voivat purkaa sidoksia, varsinkin jos tiiviys jää alhaisemmaksi kuin 
laboratoriokokeissa. 

Kosteuden vaikutus 
Kosteuden vaikutus moduuliin sekä sidosten purkautumisen vaikutus mo-
duuliin ja pysyvien muodonmuutosten riskiin on tunnettava. Laboratoriomo-
duuli ei ole mitoitusmoduuli. 

Suuri kokoonpuristuvuus 
Jotkin materiaalit puristuvat työn aikana kokoon huomattavasti (rengasmate-
riaalit). Materiaalin laatuvaihtelu vaikuttaa kokoonpuristumisen tasaisuuteen. 
Eräät materiaalit turpoavat uutena, kuten kipsi ja osa teräskuonista, jotka 
vaativat siten vanhentamista ennen käyttöä. 

Halkeilu- ja kutistumistaipumus 
Hydraulisesti sidotut rakenteet halkeilevat kuivumisen ja kylmenemisen yh-
teydessä. Bitumilla sidotut rakenteet kutistuvat kylmässä ja jos niillä on heik-
ko tartunta alustaansa, aiheutuu pakkaskatkoja. 

Haitta-ainepitoisuudet ja niiden liukoisuus 
Haitta-ainepitoisuudet ja niiden liukoisuus vaikuttavat suojaustarpeeseen, 
ylläpitoon ja loppusijoitukseen. Materiaalin tuotantoa on valvottava myös 
näiden osalta luotettavasti. 

Sivutuotteiden suojaamistarve 
Tietyt materiaalit on syytä suojata tuotteelle haitalliselta vedeltä ja suolalta ja 
myös haitta-aineiden leviämisen ja liukenemisen ehkäisemiseksi. Tällöin riit-
tävästä suojaamisesta on huolehdittava sekä rakenteessa että varastoinnin, 
kuljetuksen ja rakentamisen aikana. Rakentamisen aikainen pölyäminen voi 
altistaa sekä työntekijöitä että kuormittaa ympäristöä. Tarvittaessa materiaa-
lia on kostutettava kuivumisen ja pölyämisen ehkäisemiseksi. Rakenteessa 
suojaaminen tapahtuu joko peittämällä tai päällystämällä. Tältä osin on nou-
datettava ympäristölainsäädännön (asetuksen) määräyksiä, rakentamisen 
osalta myös työturvallisuussäädöksiä. Tarvittaessa suojaamistarve on huo-
mioitava myös palavien materiaalien osalta (renkaat). Hienojakoisilla materi-
aaleilla rakentaminen voidaan myös joutua keskeyttämään runsaiden satel-
den ajaksi. 

Myöhemmät aukikaivut 
Etukäteen on selvitettävä estääkö materiaalin suuri lujuus tai kaivutyön ai-
kaiset päästöt kaivantojen tekemisen. Rakenteiden käyttöaikana on tiedettä-
vä mihin kaivumassat voi sijoittaa ja millä materiaalilla kaivanto on täytettävä 
ja estääkä päällysteessä oleva aine uusiokäsittelyt. 

Korroosioriski 
Sivutuotteen happamuus ja emäksisyys voivat lisätä metallien korroosioris-
kiä (tietyt kuonat, betonimurske, tuhkat). 
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Muista riskeistä 
Myös olosuhteiden määritykseen sisältyy riskejä, mm. pohjaveden pinnan 
korkeusvaihtelujen määrittäminen voi olla hankalaa. Muita olosuhdetekijöitä 
ovat mm. runko-aines ja sen raekokojakauma, vanhan rakenteen kivisyys, 
pH, humuspitoisuus, kloridit, sulfaatit. 

Suurimmat riskit sisältyvät yleensä materiaalien laadunvaihteluun sekä työn- 
aikaiseen heikkoon tiivistymiseen. Optimiolosuhteissa laboratoriossa saa-
daan usein hyviä tuloksia, mutta kenttäolosuhteissa niiden saavuttaminen 
voi olla vaikeaa. Luonnonmateriaaleja varten kehitetyt kokeet eivät myös-
kään aina kuvaa riittävän hyvin sivutuotteiden käyttäytymistä. Murskeraken-
ne tiivistyy usein vielä jälkikäteen rakenteessa, mutta eivät välttämättä kaikki 
sivutuotteet. Ominaisuuksiltaan hyvin tunnetun, kenttäolosuhteissa varmiste-
tun, tasalaatuisen sivutuotteen käyttäminen on kuitenkin melko riskitöntä. 

Sivutuotemateriaalin on toimittava suunnitellusti yhdessä muun rakenteen 
kanssa. Vesitiiviin kantavan kerroksen yläpintaan voi kehittyä talvella jää- 
linssejä ja epätasaisuuksia, jos päälle tulee ohut tai puolitiivis päällyste. 
Päällyste voi vaurioitua myös silloin, kun se tehdään suoraan hyvin sileän 
kerroksen päälle. 

Rakenteiden kuivatus ja sivutuotemateriaalin kuivana pysyminen on useim-
pien materiaalien kohdalla tärkeää. Esimerkiksi lentotuhka huonosti kuivatet-
tuna imee itseensä runsaasti vettä ja voi aiheuttaa liettymis- tai routimison-
gelmia, mutta kuivana toimia suunnitellusti. Materiaalierillä voi myös olla eri-
laiset ominaisuudet ja ne voivat siksi lujittua eri tavalla. 

Mineraalisten purkujätteiden (betonimurske, tiilimurske) ympäristökelpoisuus 
on varmistettava kartoittamalla purkukohteen riskimateriaalit (esimerkkiluet-
telo on esitetty standardin 5884 "Betonimurskeen maarakennuskäytön laa-
dunhallintajärjestelmä" liitteessä G). Purku on tehtävä siten, että riskimateri-
aalien sisältämiä haitallisia aineita (esim. PCB, asbesti jne.) ei mene hyöty-
käyttöä varten murskattavan raaka-aineen joukkoon (ns. lajitteleva purku). 
Purkujätteen puhtautta on tarkkailtava silmämääräisesti sen vastaanoton ja 
murskauksen yhteydessä. Lisäksi jätteen laatu on selvitettävä valtioneuvos-
ton asetuksen 591/2006 liitteen 2 mukaisilla tutkimuksilla ja tulosten on täy-
tettävä asetuksen liitteen 1 taulukossa 1 esitetyt vaatimukset. 

5.2 Materiaalikohtaiset ominaisuudet ja suositeltavat käyttö- 
kohteet 

Seuraavassa on kuvattu lyhyesti tavallisimpien maarakennuskohteissa käy -
tettyjen teollisuuden sivutuotteiden ominaisuuksia; teknistä kelpoisuutta ja 
ympäristökelpoisuutta ja nimetty suositeltavia käyttökohteita. Jätteiksi luoki-
teltuja sivutuotteita ei yleensä saa käyttää pohjavesialueella, puhdasta as-
falttijätettä lukuun ottamatta. Muilla herkillä alueilla, esim. sairaaloiden lähei-
syydessä (luku 4.1.2), viljelmillä ja luonnonsuojelualueilla on materiaali- ja 
tapauskohtaisesti arvioitava pöly- ym. päästöjen riskiä. Materiaalikohtaisesti 
on huolehdittava myös riittävästä etäisyydestä pohjaveteen. 
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5.2.1 Betonimurske 

Betonimurskeet jaetaan laatuluokkiin BEM 1 - IV taulukossa 3 esitettyjen tek-
nisten ominaisuuksien perusteella. 

Taulukko 3. Betonimurskeen laatuluokitus. 

Ominaisuus BEM 1 BEM II BEM III BEM IV 
Raaka-ainelähde 
________________ 

Betoniteollisuus 
______________ 

Purkutyömaa 
tai vastaava 

Purkutyömaa 
tai vastaava 

Purkutyömaa 
tai vastaava 

Rakeisuus _______________ _____________ _____________ Vaihtelee 
Routivuus Routimaton Routimaton Routimaton Vaihtelee 
Puristuslujuus, 
MPa __________ 

^ 1,2 ^ 0,8 
_________ 

- 

________ 
- 

________ 
Tulen maks. 
osuus, paino-% 

0 
_______________ 

10 
_____________ 

10 
_____________ 

30 
_____________ 

Muiden mater. 2  
maks. osuus, p-% 

0,5 
_______________ 

1 
_____________ 

1 
_____________ 

1 
_____________ 

Kevyt orgaaninen 
materiaali 3 , p.-% 

ei haitallista 
määrää 

ei haitallista 
määrää 

ei haitallista 
määrää 

ei haitallista 
määrää 

" Täyttää julkaisun InfraRYL 2006 osan 1 kuvassa 21310:K2 esitetyt sito-
mattoman kantavan kerroksen mu rskeen 0/45 rakeisuusvaatimukset 
2)Puu, muovi yms. 
3)Esim. solumuovit, mineraalivilla 

Betonimurske on kiviainespohjaisena teknisesti ja ympäristäominaisuuksil-
taan melko turvallinen materiaali, etenkin suoraan betonituoteteollisuuden 
hylkytuotteista peräisin oleva puhdas betonimurske (BEM 1 lk), joka sisältää 
vähiten muita materiaaleja ja epäpuhtauksia.. 

Jos murskeen raaka-aineena on purkubetoni (BEM lI-lV Ik), tulee materiaalin 
laadusta ja haitattomuudesta vaatia riittävät tutkimukset. Purkutyömailla käy-
tetään lajittelevaa purkua ja murskeen tuottaja valvoo materiaalin laatua. 

Tien päällysrakenteen mitoituksessa käytettävät betonimurskeiden BEM 1 - 
III moduulit ja kestävyysmallit on esitetty Tietoa tiensuunnitteluun - tiedot-
teessa 71D. Tämä julkaisu tai sen korvaava uudempi versio (71E jne.) on 
saatavissa tiehallinnon Internet- sivulta www.tiehallinto.fi/thohje . Routamitoi-
tuksessa betonimurskeen oletetaan vastaavan eristävyyden kannalta luon-
nonkivestä tehtyä mursketta. Betonimurskeiden on täytettävä laatuluokkansa 
vaatimukset raaka-ainelähteen, rakeisuuden, puristuslujuuden, routivuuden 
ja puhtauden suhteen. Lisäksi betonimurskeen hyödyntämisen ja ympäristö- 
kelpoisuuden on täytettävä valtioneuvoston asetuksessa 591/2006 esitetyt 
vaatimukset. 

Käyttösuos itus 
Tierakenteissa suositellaan käytettäväksi 1 -luokan betonimursketta, joka on 
routimatonta ja hyvin kantavaa. BEM 1- ja BEM II- luokan betonimurskeet 
soveltuvat päällystettävillä teillä kantavaan ja jakavaan kerrokseen. BEM III-
luokan betonimurskeet sopivat päällystetyille teille jakavaan kerrokseen. 
BEM IV- luokan betonimurskeet sopivat käytettäväksi pengermateriaalina 
tapauskohtaisen harkinnan perusteella. 
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Käytössä huomioon otettavaa 
1 luokan betonimurskeen laatuvaihtelu on vähäisintä. Purkubetonista tehty 
betonimurske voi sisältää epäpuhtauksia, hiekasta tehtyä tai laihaa betonia 
sekä laastia. Tuotanto ei riipu vuodenajasta. Tiivistettäessä sementtipintaa 
rikkoontuu ja sitoutumiselle tulee edellytyksiä, kun materiaali tiivistetään op-
timikosteudessa. Lajittuminen voi heikentää tiivistymistä. 

Laadukas BEM on sitoutuvaa, mutta sitoutuminen voi kestää jopa kuukausia 
vuodenajasta riippuen ja alkumoduuli voi jäädä alhaiseksi. Rakenteen kestä-
vyys alkuvaiheessa, jolloin betoni ei ole vielä lujittunut, on tarvittaessa tarkis-
tettava mitoituslaskelmien avulla. Liian nopea kuivuminen ennen päällystä-
mistä heikentää sitoutumista. Sitoutumista voi parantaa kastelun ja peittämi-
sen avulla.. Ennenaikainen liian suuri kuormitus sitoutumisaikana voi rikkoa 
sidoksia, jos alkukantavuus ei ole riittävä. Jos alkulujuus vastaa mursketta, 
niin rakenne ei silti hajoa heti. Alhainen lämpötila hidastaa lujittumista ja hei-
kentää yleensä saavutettavaa puristuslujuutta. Siihen vaikuttaa myös beto-
nimurskeen tiiveysaste. Rakennetta ei voida tehdä myöhään syksyllä, jos 
halutaan hyödyntää sitoutumisesta aiheutuvaa korkeaa moduulia. Liian suuri 
kosteus ennen sitoutumista voi aiheuttaa liettymistä. 

Sidosten purkautumisriskistä ei ole pitkäaikaisia kokemuksia (moduulin alen-
tuminen, routivuus, liettymisriski). Alun perin vähän hienoainesta sisältävä 
(laatuvaatimusten mukainen) murske ei todennäköisesti myöskään purkau-
tuessaan muutu routivaksi. Suolavesi heikentää hydraulisten sidosten pysy-
vyyttä. 

Alkulujuus ja moduuli voivat jäädä aihaiseksi. Jos sidokset purkautuvat, mo-
duuli vastannee kalliomurskeen moduulia. Sitoutuneena moduuli on suu-
rempi (Ik 1-11). 

Kantavan kerroksen beton imurskeessa ei ole havaittu päällysteelle haitall ista 
halkeilua. 

Haitta-aineiden pitoisuus ja liukoisuus on puhtaassa betonimurskeessa pie-
ni. Betonimurske on emäksinen ja sisältää jonkin verran sulfaatteja. 1 luo-
kassa ei ole juurikaan ympäristöriskejä, mutta senkin käyttö pohjavesialueilla 
vaatii ympäristöluvan. Betonimurskeen ympäristökelpoisuus määritetään 
asetuksen 591/2006 mukaisesti. Käyttö tärkeiden pohjavesialueiden ulko-
puolella (BEM ll-IV Ik). Käytössä olevan lajittelevan purun oletetaan tunnis-
tavan ja ehkäisevän suurimmat riskit. 

Peittämisen ja päällystämisen osalta noudatetaan ympäristälainsäädäntöä. 
Betonimurske suositellaan suojattavaksi vedeltä emäksisten vesien leviämi-
sen ehkäisemiseksi. Lujuuden säilyttäminen edellyttää suojaamista vedeltä 
ja suolalta (suolattavat tiet). 

Materiaalieroista johtuvien epäjatkuvuuskohtien (kaivantojen) tekemistä ra-
kenteeseen on vältettävä. Lujasti sitoutunut rakenne voi jonkin verran vaike-
uttaa kaivantojen tekemistä ja purkutuotteen hyödyntämistä. 

Korkea emäksisyys (pH >11) lisää kosteissa olosuhteissa alumiinin ja sinki-
tyn teräksen korroosiota. 
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5.2.2 	Asfalttijäte 

Asfalttirouhe ja -murske ovat kiviainespohjaisina ja vähän hienoainesta sisäl-
tävinä teknisesti hyvin käyttökelpoisia ja ongelmattomia materiaaleja. Asfalt-
tijäte on myös ympäristölle ja terveydelle melko riskitön materiaali. Asfaltti 
kuitenkin muuttuu jätelainsäädännön alaiseksi materiaaliksi, kun se poiste-
taan käytöstä esim. välivarastoitavaksi. 

Asfalttirouhetta syntyy jyrsittäessä tiepäällystettä. Asfalttimu rsketta saadaan 
murskattaessa päällysteiden purussa syntyviä asfalttikappaleita. Kun AB-
murske tai AB-rouhe sekoitetaan päällystemassaksi, noudatetaan näitä kos-
kevia ohjeita. Varastoitaessa eri asfalttilaadut tulee erotella niiden tehokasta 
hyödyntämistä varten. 

Käyttösuositus: 
Bitumin ja hyvän kiviaineksen vuoksi asfaltti on hyödyllisintä käyttää uudel-
leen päällysteen raaka-aineena. Ominaisuuksiensa vuoksi asfalttirouhe ja - 
murske sopivat myös kantavan kerroksen raaka-aineeksi tai stabilointiin. As-
falttimurskeesta voidaan tehdä myös työnaikaisia kulutuskerroksia ja kierto- 
teitä ja käyttää sorateiden pituuskaltevilla kohdilla ehkäisemään syöpymistä. 
Suositeltava maksimi raekoko on enintään 20 mm. 

Käytössä huomioon otettavaa 
Jyrsityn asfalttirouheen laatuvaihtelu on vähäistä. Päällysteen purkamisen 
yhteydessä asfalttikappaleiden purkukasaan voi joutua mm. maa-aineksia ja 
hyödyntäminen edellyttää lajittelua. Asfalttimurskeen tai asfalttirouheen pit-
käaikaista varastointia ei suositella, koska kasoilla on taipumus jähmettyä ja 
materiaalin sitoutuvuus alenee. Asfalttimurske murskataan yleensä talvella 
ja käytetään seuraavana päällystyskautena. 

Haitta-aineita esiintyy vain poikkeustapauksessa, jos asfaltin valmistuksessa 
on käytetty bitumin ja luonnonkiviaineksen sijasta muita materiaaleja tai pu-
rettu päällyste on ollut kohteessa, jossa siihen on voinut imeytyä haitallisia 
aineita. Työterveyshaittaa voivat aiheuttaa lähinnä bitumia korvaavat or-
gaaniset sideaineet. Puhtaasta asfaltista ei liukene haitallisia aineita, pi-
kemminkin se pidättää niitä. Monista muista jätemateriaaleista poiketen as-
faltti soveltuu käytettäväksi myös pohjavesialueilla. 

Asfalttirouhetta tai - mursketta ei tarvitse peittää tai päällystää. Ne eivät ai-
heuta korroosiovaaraa metalleille. Niiden vedenläpäisevyys riippuu saavute-
tusta tyhjäti lasta. 

Murskekäytössä asfalttirouhe- ja - murske sitoutuvat aina jossain määrin tii-
vistyksen yhteydessä sisältämänsä bitumin vuoksi. Suuri maksimiraekoko ja 
mastiksikokkareet voivat aiheuttaa epätasaisen tiivistystuloksen. Bitumin ko-
vettuminen ajan myötä lisää hieman purkautumisriskiä. Materiaali hylkii vet-
tä. Pieni hienoainespitoisuus estää routimisen. Moduuli ei muutu herkästi, 
jos rakenne on tiivistetty hyvin. Erityistä halkeilutaipumusta ei esiinny. 
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5.2.3 Rauta- ja terästeollisuuden kuonatuotteet 

5.2.3.1 Yleistä 

Raudan ja teräksen valmistuksen sivutuotteena syntyy erilaisia kuonia (ma-
suunikuona, teräskuona ja ferrokromikuona), joista tuotantoprosessia sää-
tämällä tehtaat voivat jalostaa erilaisia ominaisuuksia omaavia maaraken-
nustuotteita. 

Tuotteita valmistetaan suurehkoja määriä, mutta etenkin suurissa käyttökoh-
teissa on varmistettava etukäteen, että materiaalia on saatavissa tarvittava 
määrä aiottuna ajankohtana. 

Haitta-aineet ja liukoisuus 
Kuonat sisältävät runsaasti mm. erilaisia metalleja, mutta liukoisuudet ovat 
yleisesti melko pieniä. Joistakin tuotteista voi liueta merkittäviä määriä sul-
faattia. Päällystäminen vähentää liukenemista. Osa kuonista kuuluu edelleen 
jätelainsäädännön piiriin. Osa kuonista on luokiteltu tavanomaiseksi kauppa- 
tavaraksi, jolloin käyttö on vapaampaa, mutta tarvittaessa tuotteiden käyttäjä 
voi asettaa ehtoja mm. liukoisuuden raja-arvojen suhteen. Tiehallinnon pro-
jekteissa käytetään liitteen 2 taulukossa 1 esitettyjä liukoisuuden raja-arvoja 
käytön arvioinnissa. Tarvittaessa tukeudutaan materiaalikohtaisiin ja asian-
tuntijan tekemiin riskinarviointeihin. Tuottaja osoittaa, että tuote täyttää vaa-
timukset ja sen, miten laadunvalvonta on järjestetty. 

5.2.3.2 Masuunikuonamurske ja kappalekuona 

Masuunikuonamursketta Maku ja kappalekuonaa KapKu syntyy raaka- 
raudan valmistuksen yhteydessä murskattaessa ilmajäähdytettyjä kuona-
kappaleita. Vesijäähdytys on nykyään yleisempi tapa, joten materiaaleja syn-
tyy melko vähän. Kuona on huokoinen ja särmikäs. 

Käytöstä on jo kokemusta ja materiaaleilla on Tiehallinnon hyväksymät mi-
toitusparametrit. Tien pääl lysrakenteen mitoitu ksessa käytettävät moduulit ja 
kestävyysmallit on esitetty Tietoa tiensuunnitteluun - tiedotteessa 71D tai 
korvaavassa uudemmassa versiossa 71 E jne. (saatavissa Tiehallinnon in-
ternet- sivulta www.tiehallinto.fi/thohie.)  Routamitoituksessa käytetään Tie- 
rakenteen suunnitteluohjeen (TIEH 2100029-04) taulukossa 13 esitettyä 
vastaavuuskerrointa. 

Tuotteet sisältävät kaIkkia ja ovat hitaasti sitoutuvia. Sitoutumista voidaan 
nopeuttaa sementillä. Aukikaivutarve on hyvä selvittää etukäteen sitoutumi-
sen vuoksi. 

Käyttösuositus 
kappalekuonaa suositellaan jakavaan kerrokseen ja masuunikuonamursket-
ta jakavaan ja kantavaan kerrokseen pohjavesialueiden ulkopuolella. 
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Käytössä huomioon otettavaa 
Laadun vaihtelussa ei ole havaittu ongelmia. Ominaisuudet riippuvat kuiten-
kin prosessista ja käytetyn kuonan ominaisuuksista, joten voi olla syytä var-
mistua, että tehdaskohtainen materiaali vastaa ominaisuuksiltaan suunnitel-
tua materiaalia. Vuodenaika ei vaikuta tuotantoon. Kiviainesta vastaavan tii-
veysasteen saavuttaminen voi olla vaikeaa ja tiivistäminen voi rikkoa rakeita, 
mutta sitoutumisen kasvu vastaavasti kompensoi tätä. Sitoutuminen vaatii 
lämpöä ja kestää 2-10 kk. Sitoutumista voi nopeuttaa ja aktivoida sementillä, 
mutta sitä ei yleensä käytetä. Alkulujuus voi jäädä aihaiseksi. Sitoutumisen 
myötä moduuli kasvaa luonnon mursketta korkeammaksi. Sitoutunut materi-
aali ei ole herkkä vedelle. Huonosti sitoutunut tai purkautunut materiaali 
saattaa muuttua lievästi routivaksi. Kuonarakenteen halkeilusta ei ole ha-
vaintoja. Periaatteessa materiaali voi sitoutua uudelleen. 

Kuona on emäksinen materiaali. Sijoituskohde ja rakenne on valittava siten, 
että liukenevan sulfaatin ympäristövaikutukset voidaan hallita. Rikki voi ai-
heuttaa hajuhaittaa, erityisesti jos materiaali on pidempään veden alla. Koh-
de on päällystettävä. Sitoutunut materiaali on kovaa ja sen kaivaminen voi 
olla vaikeaa. Rakenteessa on vältettävä epäjatkuvuuskohtien tekemistä ja 
tarvittaessa tehtävä siirtymäkiilat eri materiaaleille. Näitä kuonatuotteita ei 
suositella korroosioriskin vuoksi metalliputkien ympärystäyttöihin. 

5.2.3.3 Masuunihiekka 

Masuunihiekkaa MaHk syntyy raakaraudan valmistuksessa kuonan vesi-
jäähdytyksen eli granuloinnin yhteydessä. MaHk on kiteytynyttä huokoista 
lasimaista materiaalia. Haitta-aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet ovat niin 
pieniä, että materiaali soveltuu hyvin maarakennuskäyttöön pohjavesialuei-
den ulkopuolella. MaHk on hyvin tunnettu materiaali, josta on myös paljon 
käyttökokemusta ja sillä on Tiehallinnon hyväksymät mitoitusparametrit. Tien 
päällysrakenteen mitoituksessa käytettävät modu ulit ja kestävyysmail it on 
esitetty Tietoa tiensuunnitteluun - tiedotteessa 71D tai korvaavassa uudem-
massa versiossa 71E jne. (saatavissa Tiehallinnon internet- sivulta 
www.tiehallinto.fi/thohie.)  Routamitoituksessa käytetään Tierakenteen suun-
nitteluohjeen (TI EH 2100029-04) taulukossa 13 esitettyä vastaavuuskerroin-
ta. 

Masuunihiekalla on myös standardiin SFS-EN 13242 perustuva CE- merkin-
tä. 

Sitoutumiskykynsä ansiosta MaHk:aa käytetään myös sideaineena kanta-
vassa kerroksessa. 

Käyttösuos itus 
Masuunihiekka sopii päällystettävillä teillä jakavaan kerrokseen ja suodatin-
kerrokseen (routaeriste) sekä kantavan kerroksen stabi lointiin. Päällysteen 
alla suositellaan käytettäväksi Maku -mursketta tai luonnonmurskeen ja 
Maku:n tai MaHk:n sekoitusta päällysteen tarttumisen varmistamiseksi. 
MaHk:aa ei tulisi hienontumisvaaran ja hitaan sitoutumisen vuoksi sijoittaa 
liian ylös rakenteeseen tai kuormittaa liian aikaisin. Suurissa käyttökohteissa 
on varmistettava, että materiaalia on saatavissa tarvittava määrä aiottuna 
ajankohtana. 
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Käytössä huomioon otettavaa 
Laadun vaihtelussa ei ole havaittu ongelmia, ominaisuudet riippuvat kuiten-
kin prosessista ja käytetyn kuonan ominaisuuksista. Vuodenaika ei vaikuta 
tuotantoon. Rakeet voivat rikkoontua ti ivistettäessä ja ylikuormitustilantees-
sa. Sitoutumisen kasvu osin kompensoi rikkoontumista. Alkulujuus voi jäädä 
alhaiseksi, mutta kuorma-autolla voidaan kuitenkin ajaa masuunihiekan 
päällä. Sitoutumisaika vaatii lämpöä ja kosteutta. Sitoutuminen kestää 2-10 
kk. Luonnonkosteissa olosuhteissa taulukkomoduulin saavuttamiseen kuluu 
1 kk. Sitoutumista ei yleensä aktivoida, mutta tarvittaessa sitoutumista voi 
nopeuttaa sementillä. Sitoutumisen myötä kerroksen moduuli kasvaa 2-5 - 
kertaiseksi verrattuna luonnon murskeeseen. Sidosten purkautumisesta ei 
ole havaintoja. Materiaalilla ei tiettävästi ole taipumusta halkeiluun. 

MaHk on emäksinen. Siitä ei juuri liukene haitallisia aineita. Rikki on sitoutu-
neessa muodossa, mutta voi ilman hapen vaikutuksesta hapettua pienessä 
määrin ja muodostaa vihertäviä rikille haisevia yhdisteitä. Ilmiö on ohimene-
vä. MaHk -rakenne on päällystettävä. 

Sitoutunut materiaali on kovaa ja sen kaivaminen voi olla vaikeaa. Jyrkkien 
epäjatkuvuuskohtien tekemistä on vältettävä. Lasimaisuuden vuoksi MaHk ei 
juuri aiheuta korroosiovaaraa, mutta yleisesti kuonatuotteita ei suositella kor-
roosioriskin vuoksi metalliputkien ympärystäyttöihin ja sitoutumisen vuoksi ei 
muutenkaan. Vedenläpäisevyys vastaa luonnonhiekkaa. 

5.2.3.4 MaHk-stabilointi 

Masuunihiekkaa käytetään myös sideaineena rakennekerrosten stabilointiin 
/Stabilointiohje TIEH 2100009-02/. Sitoutuminen tapahtuu hitaasti ja vaatii 
kosteuden lisäksi lämpöä eli stabilointia ei suositella tehtäväksi myöhään 
syksyllä. Stabilointiaineena masuunihiekkaa käytetään yleensä 5 - 15 % ra-
kenteen painosta. MaHk käytetään joko ilman aktivaattoria tai sementin 
(0,5... 1,5 %) kanssa. MaHk:lla stabiloitaessa sallittu työstöaika on hieman 
pidempi kuin sementtiä käytettäessä. 

5.2.3.5 Ferrokromikuonatuotteet 

Outokummun Tornion ferrokromitehtaalla valmistetaan ferrokromikuonasta 
OKTO-eristettä ja OKTO-mursketta (kauppanimiä). OKTO-tuotenimi on ly-
henne sanoista Outokumpu Tornio. OKTO-eriste ja OKTO-murske ovat CE-
merkittyjä tuotteita. Tuotteiden CE-merkinnät perustuvat standardeihin SFS-
EN 13242 ja SFS-EN 13043. 

Ferrokromitehtaan tuotteita on käytetty maanrakentamisessa jo pitkään. 

Korkeimman Hallinto-oikeuden päätöksen 23.12.2005 (KHO:2005:90) perus-
teella Outokumpu Oy:n Tornion ferrokromitehtaan sivutuotteena valmistama 
granuloitu ferrokromikuona (OKTO-eriste) ja ilmajäähdytetystä ferrokromi-
kuonasta tehty ferrokromimurske (OKTO-murske) eivät ole jätteitä, eikä nii-
den käyttöön siten tarvita ympäristölupaa tai ilmoitusta. 



Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa 	 41 
SIVUTUOTTEIDEN OMINAISUUDET 

OKTO-eriste 

OKTO-eriste valmistetaan sulasta ferrokromikuonasta vesijäähdytyksen eli 
granuloinnin avulla. Tuote on särmikäs, lasimainen, huokoinen ja luonnonki-
viaineksia kevyempi. Rakeinen eriste on hyvin lampöä eristävä (lämmönjoh-
tavuus 0,5 - 0,7 W/mK) ja särmikkyyden ansiosta sillä on suuri kitkakulma. 
OKTO-eristeellä on CE-merkintä perustuen standardiin EN 13242. 

Käyttösuositus 
OKTO-eristettä voidaan käyttää suodati nkerroksessa ja erityisesti läm-
mäneristeenä. 

OKTO-m urske 

OKTO-murskeet valmistetaan ilmajäähdytetystä ferrokromikuonasta murs-
kaamalla. Murske on kovaa ja kantavaa. OKTO-murskelajitteilla on CE-
merkinnät perustuen standardiin SFS-EN 13043. 

Käyttäsuositus 
Kovuutensa vuoksi OKTO-murske soveltuu päällysteiden runkoainekseksi ja 
kantavaan kerrokseen. 

OKTO-eristeen ja OKTO-murskeen käytössä huomioon otettavaa 
OKTO-eriste ja OKTO-murskeet ovat koostumukseltaan hyvin homogeenista 
eikä vuodenaika vaikuta niiden tuotantoon. Alhaisen hienoairiespitoisuuden 
vuoksi pölyäminen on vähäistä ja tuotteiden vedenläpäisevyys on hyvä. Ma-
teriaalien moduuli ei ole herkkä muutoksille. Rikkipitoisuus on pieni molem-
milla tuotteilla. OKTO-eriste ei sitoudu, mikä helpottaa kaivamista ja uudel-
leen käyttää. 

Kromipitoisuus on korkea muihin sivutuotteisiin verrattuna, mutta kideraken-
teesta johtuen materiaalien sisältämät metallit eivät ole helposti liukenevas-
sa muodossa ja liukenevien haitta-aineiden määrät ovat alle hyötykäytön ra-
ja-arvojen.. 

5.2.3.6 Teräskuona (LD-, VKU- ja OKTO-teräskuonat) 

Teräskuona voi paisua tuoreena kosteuden vaikutuksesta jopa 10 % (Raa-
hen LD -teräskuonamurske). Paisuminen riippuu materiaalin huokoisuudes-
ta, mm. rakeissa olevien halkeamien määrästä sekä magnesium- ja kaI-
siumoksidien (vapaan kaikin) määrästä. Sisältämänsä kaikin johdosta teräs-
kuonamurske on jonkin verran sitoutuva materiaali. Paisuminen ja sitoutumi-
nen tapahtuvat hitaasti ja voivat käynnistyä uudelleen rakeiden rikkoontues-
sa. 

Paisuminen ei saa ylittää sallittuja raja-arvoja (testimenetelmä EN 1744-1). 
Tarvittaessa on huolehdittava materiaalin riittävästä vanhentamisesta. 
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LD- teräskuona 

LD-teräskuonaa syntyy Rautaruukki Oyj:n Raahen ja Ovako Oy:n Koverharin 
terästuotannon sivutuotteena. Ilmajäähdytyksen jälkeen kuona paloitellaan, 
murskataan ja siitä poistetaan vielä metalleja. Teräskuonassa on vähemmän 
huokosia kuin masuunikuonassa. Se on myös masuunikuonaa ja luonnonki-
viainesta painavampaa. 

Käyttösuositus 
LD-kuonamurske soveltuu päällystekiviaineeksi (ei estä Remix —käsittelyä) 
ja varauksin myös kantavaan ja jakavaan kerrokseen pääfiystettävillä teillä. 
Riittävästä vanhennuksesta on huolehdittava, ettei materiaalin paisuminen 
aiheuta ongelmia. Käyttö päällysteessä rajataan tietyille seuduille. 

Käytössä huomioon otettavaa 
LD-kuonamurske ei sisällä haitta-aineita suurina pitoisuuksina ja haitta- 
aineiden liukoisuudetkin ovat melko pieniä. Korkea pH on riski metallien kor -
roosiolle. 

Teräskuonaa on käytetty päällystekivenä ja kokeiltu erilaisissa materiaa-
liseoksissa. 

VKU-kuonamurske 

Valokaarikuonamurske eli Ovako Bar Oy:n Imatran terästehtaan VKU - 
kuonamurske on ilmajäähdytettyjen, kostutettujen ja murskattujen valokaari-
ja senkkauunikuonien seos (suhde noin 10:1). Kuonien tasainen sekoittumi-
nen taataan käsittely- ja varastointitapajärjestelyin. Kuonan sisältämä teräs 
erotetaan käsittelyjen yhteydessä. Kromin osalta erottelua ollaan paranta-
massa. VKU-kuonamurske on huokoista ja särmikästä. 

Käyttösuositus 
VKU-kuonamursketta voidaan käyttää päällystettävien teiden kantavaan ja 
jakavaan kerrokseen pohjavesialueiden ulkopuolella. Käyttö suositellaan 
aloittamaan kokeilukohteissa, kunnes kokemuksia on kertynyt enemmän. 

Käytössä huomioon otettavaa 
VKU-kuonamurske on luonnonmateriaaleja painavampaa, mutta sen läm-
möneristyskyky on niitä parempi. Senkkauunikuona parantaa murskeen si-
toutumistaipumusta ja johtaa valmiin rakenteen lujuuden paranemiseen 
muutaman käyttövuoden kuluessa. Tuote on melko uusi ja sen aukikaivusta 
ei ole vielä kokemuksia. VKU-kuonan korkea pH aiheuttaa korroosioriskin. 
Murskeen paisuminen on tuottajan mukaan lievää ja haitatonta tavanomai-
sissa maanrakennuskohteissa. Perustuksiin ja vastaaviin täydellistä tilavuu-
den muuttumattomuutta edellyttäviin kohteisiin murske ei sovellu. Ympäris-
tökelpoisuus kromin osalta on vielä syytä varmistaa ennen käyttöä. 

OKTO-teräskuonatuotteet 

Outokummun Tornion terästehtaalla 
oheistuotteena teräskuonasta OKTO-
ketta ja OKTO- filleriä (kauppanimiä). 

valmistetaan teräksen valmistuksen 
kevytkiveä, OKTO- teräskuonam urs- 

Tuotteet ovat uusia ja käyttökokemuksia on muutamalta vuodelta. 
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OKTO-kevytkivi 

OKTO-kevytkiveä valmistetaan teräskuonasta vesijäähdytyksen avulla, jol-
loin tuloksena on kevyt ja huokoinen materiaali. Materiaali on routimatonta, 
hyvin lämpöä eristävää ja sillä on korkea kitkakulma. 

Käyttösuositus 
OKTO-kevytkivi sopii käytettäväksi tierakenteiden suodatinkerrokseen ja 
etenkin lämmöneristeeksi. Raekokoalueesta riippuen materiaali voi soveltua 
myös jakavaan kerrokseen. 

Käytössä huomioon otettavaa 
OKTO-kevytkivi on kevyttä, kantavaa ja routimatonta. Sillä on hyvä vedenlä-
päisevyys ja pieni kapillaarisuus. 

OKTO-kevytkivi ei pölyä luonnonkiviaineksia enempää. Materiaalilla on kor-
kea pH, mikä voi aiheuttaa korroosioriskin. Materiaalilla saattaa esiintyä si-
toutumista. Mekaan isessa rasituksessa OKTO-kevytkivi h ienonee, mutta 
hienoaineksen määrä ei kasva siinä määrin, että sillä olisi vaikutusta materi-
aalin käyttäytymiseen. Rakenteen poistamisen tai korvaamisen yhteydessä 
mandollisesti loppusijoitettava materiaali ei vaadi erityistoimia. On kuitenkin 
suositeltavaa peittää materiaali kivennäismaalla masisemoinnin takia, koska 
huonon vedenpidätysominaisuuden vuoksi tuotteet eivät sovellu kasvualus-
toiksi sinänsä. 

Kyseessä on uusi tuote, jolle tuottaja on valmistelemassa suunnittelu-, mitoi-
tus- ja työohjeita. 

OKTO-teräskuonamurske 

OKTO-teräskuonamurske valmistetaan ilmajäähdytetystä teräskuonasta. 
Jäähtymisen jälkeen kuona murskataan ja tarvittaessa seulotaan. 

Käyttösuositus 
Tuote on vielä uusi, mutta materiaalitoimittajan mukaan tuote soveltuu käyt-
töön tien jakavassa ja kantavassa kerroksessa sekä päällysteen kiviainek-
sena. Kohde suositellaan kuitenkin päällystettäväksi. 

Käytössä huomioon otettavaa 
Tuotteilla on havaittu alustavasti kantavuutta lisäävää sitoutumista. Murske 
ei pölyä luonnonkiviaineksia enempää. Materiaalilla on korkea pH, mikä voi 
aiheuttaa korroosioriskin. 

Tuottaja on valmistelemassa suunnittelu-, mitoitus- ja työohjeita. 

OKTO-filleri 

OKTO-filleriä valmistetaan teräskuonien tuotteistuksen hienoimmasta ja-
keesta. Filleri on emäksinen, kuten luonnonfillerikin. Tuotteen raekoko on 
säädeltävissä. Materiaalin käytöstä tarvitaan vielä lisäkokemusta. 

Käyttösuositus: Voidaan käyttää kokeilukohteissa asfalttifillerinä ja mandolli-
sesti maastabiloinnissa sementin kanssa. Käytettävyyttä on vielä selvitettä-
vä. 
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5.24 	Rengasrouhe, -paalit ja kokonaiset renkaat 

Rengasrouhetta saadaan paloitellusta rengasmateriaalista. Pääasiassa ma-
teriaali koostuu kumista, mutta sisältää myös nokea sekä terästä. 

Rengastuotteet ovat ominaisuuksiltaan stabiileja. Jos tuotteita käytetään tien 
rakentamiseen, niiden joustavuuden ja aihaisen moduulin vuoksi päälle on 
tehtävä paksut rakennekerrokset. 

Käyttösuositus 
Renkaiden edullisin käyttökohde on kevennysrakenteet. Näissä voidaan 
käyttää kaikkia materiaalivaihtoehtoja. Materiaali voidaan myös upottaa ve-
teen. Muita käyttökohteita ovat eristys- ja kuivatusrakenteet sekä meluvallit. 
Kuivatus- ja salaojarakenteissa käytetään lähinnä rouhetta, meluvalleissa on 
taloudellisinta käyttää kokonaisia renkaita ja paaleja. 

Käytössä huomioon otettavaa 
Vuodenajat ja säätila eivät vaikuta materiaalin tuottamiseen tai laatuun. TaI-
virakentaminen on mandollista, samoin veteen upottaminen. Rengas-
rouheen palakoko on joissain tapauksissa vaihdellut jonkin verran. Rengas- 
materiaalilla on suuri kokoonpuristuvuus, mikä on muistettava rakennettaes-
sa. Kokoonpuristuvuus on suurin kokonaisilla renkailla ja pienin paaleiksi pu-
ristetuilla renkailla. Rengasrouheen palakoon vaihtelu voi vaikuttaa eri kohti-
en hieman erilaiseen tiivistymiseen. Rengaspaalit tiivistetään paalauskoneel-
la henkilöauton renkaista ja sidotaan terässiteillä. Siteiden kestävyydestä ei 
ole vielä käytännön kokemuksia, mutta rakenteen oletetaan asettuneen 
muotoonsa ennen terästen ruostumista. Pudotettaessa paalin sidoslangat 
voivat katketa ja paali purkautua. Rengasrakenteiden yhteydessä käytetään 
usein vahvisteita, jolloin muodonmuutosten riski pienenee. 

Kokoonpuristuminen on huomattava, mutta se tapahtuu pääasiassa raken-
tamisvaiheessa. Rengasrouhe saattaa tiivistyä jonkin verran vielä liikenne- 
kuorman alla (vuoden-pari). Moduuli on alhainen ja riippuu tiiveydestä. Mo-
duuli ei ole herkkä kosteudelle. Rengaspaalien yhteydessä käytetään vah-
visteita sitomaan paalit yhtenäiseksi rakenteeksi, jolloin tien pinnan halkeilua 
ei pitäisi esiintyä. 

Rengasrouheen haitta-aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet ovat melko pie-
niä. Siitä saattaa kuitenkin liueta jonkin verran metalleja ja orgaanisia liuot-
teita. Kokonaisissa renkaissa ja rengaspaaleissa sidekudosteräkset ovat 
suojattuna. Kumimateriaali on syytä peittää paloturvallisuussyistä esim. 
maa-aineksella. Purettavuus on lähinnä normaali ja materiaali käytettävissä 
uudelleen. Rengasmateriaali ei sinänsä ole altis korroosiolle, mutta paalien 
terässidosten ikä voi alentua, jos ympäristö on korroosiolle altistava. 
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5.2.5 	Kivihiilipohjaiset tuhkatuotteet 

5.2.5.1 Lentotuhka 

Kivihiilen polton savukaasuista eroteltava lentotuhka (LT) on h ienorakeinen, 
raekooltaan 0,002/0,1 mm eli silttiä vastaava, jonkin verran metalleja ja suo-
loja sisältävä materiaali. 

Lentotuhka on jauhemaista, alhaisen moduulin omaavaa, vedelle herkkää, 
laadultaan vaihtelevaa ja mandollisesti routivaa materiaalia. Kuiva lentotuh-
ka omaa yleensä sitoutumiskykyä. Kyky häviää vähitellen varastoitaessa uI-
kosalla. Rakenteen tiivistäminen voi olla vaikeaa heikosti kantavalla pohja- 
maalla. Tuhkat ovat hieman luonnonkiviaineksia kevyempiä ja jonkin verran 
lämpöä eristävämpiä. Lentotuhkilla ei ole toistaiseksi Tiehallinnon hyväksy-
miä mitoitus- ja työohjeita. 

Käyttösuositus 
Lentotuhka sellaisenaan soveltuu lähinnä kuivaan penkereeseen pohjavesi- 
alueiden ulkopuolella. Kohde suositellaan päällystettäväksi. Tuhkaa on käy-
tetty päällysteissä täyteaineena ja kuivaa lentotuhkaa (siilotuhkaa) myös si-
deaineen osana. Päällystetyillä teillä lentotuhkaa ei hyväksytä kantavaan 
kerrokseen, paitsi suppeissa kokeiluissa. 

Vaativampiin rakenteisiin tuhka soveltuu ensi sijassa stabiloituna, mikä taas 
nostaa kustannuksia. Tällöin riskit mm. materiaalin laatuvaihteluista ja mah-
dollisesta routimisesta johtuen on syytä selvittää tapauskohtaisesti. Lento- 
tuhkaa on käytetty sementillä stabiloituna myös sorateiden kelirikkokorjauk-
sissa. 

Käytössä huomioon otettavaa 
Lentotuhkan laatuun vaikuttaa vaihtelu polttoaineen laadussa, vaihtelu itse 
polttoprosessissa sekä tuhkan varastoimistapa. Vuodenajat vaikuttavat sekä 
lentotuhkan tuotantoon että käyttöön. Tuhkia tuotetaan pääasiassa talvella, 
jolloin niille on vähän maarakennuskäyttöä. Ulkovarastointia varten tuhka 
kostutetaan pölyämishaittojen vähentämiseksi. Mandollinen sitoutumiskyky 
katoaa ulkovarastoinn in yhteydessä. Varastoinnissa on estettävä märästä 
maapohjasta aiheutuva vettyminen ja liettyminen. Myös rakenteessa tuhka 
imee itseensä vettä, jos sitä on saatavilla. 

Tiivistämisen onnistumiseen vaikuttaa alustan kantavuus ja reunoilla luiskan 
jyrkkyys ja reunatuki. Laatuvaihtelu ja tästä johtuva optimikosteuden vaihtelu 
voi vaikuttaa tiivistyvyyteen. Tuhkalla on pehmeänä materiaalina suuri ko-
koonpuristuvuus. Hydraulisilla sideaineilla stabiloiduilla rakenteilla lujittumis-
aika riippuu käytetystä sideaineesta ja on yleensä vähintään 1 kk. Alhainen 
lujittumislämpötila hidastaa lujittumista ja yleensä myös heikentää saavutet-
tavaa pu ristuslujuutta. Se riippuu myös lentotuhkarakenteen tiiveysasteesta. 
Ylimääräinen kosteus voi heikentää saavutettavaa lujuutta. Pitkä kuljetus- ja 
työstöaika sideaineen sekoituksen jälkeen vähentää sidoksia, kun käytetään 
nopeasti sitoutuvaa sideainetta (sementtiä). Ennenaikainen liian suuri kuor-
mitus rakentamisen aikana tai sitoutumisaikana voi aiheuttaa liian suuria 
muodonmuutoksia ja rikkoa rakennetta ja sen sidoksia. Sitoutumisaikana 
kuormituksen alaisena olevalla rakenteella on varmistettava riittävä välitön 
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kantavuus. Sivutuoterakenne voi vastaavasti jäädä liian ylös rakenteessa tai 
suojakerros kulua pois, jolloin kuormituksen vaikutus rakenteessa kasvaa. 
Jäätyminen etenkin sitoutumisaikana saattaa purkaa hydraulisilla sideaineilla 
sidottuja sidoksia. Lentotuhkan laatuvaihtelun vuoksi on syytä varmistaa, et-
tä käytettävä materiaali ja myös sideaine vastaavat riittävän hyvin ennakko- 
kokeissa käytettyjä. Tuhkarakentaminen voidaan joutua keskeyttämään run-
saiden sateiden ajaksi liettymisvaaran takia. 

Toistuvat jäätymis-sulamissyklit, suolat, liiallinen kosteus ja kuormitus voivat 
purkaa sidottujen rakenteiden sidoksia. Jos sidottu lentotuhkarakenne pur-
kautuu esim. routimisen vaikutuksesta, on lopputuote hyvin mandollisesti 
routivaa ja liettymisaltista. Moduuli vastannee sitomatonta tuhkamateriaalia 
ja riippuu myös kosteustilasta. Rakeisuudeltaan lentotuhka vastaa silttiä. 
Ylimääräinen kosteus hyvin todennäköisesti heikentää lujittuneen lentotuh-
kan moduulia. Sidotulla materiaalilla sidosten purkautuminen heikentää mo-
duulia ja lisää pysyvien muodonmuutosten riskiä. Materiaalin tiiveys vaikut-
taa saavutettavaan moduuliin. Hydraulisesti sidotuilla rakenteilla voi olla riski 
kuivumis-/kutistumishalkeiluun. Suuret routanousut tai routanousuerot aihe-
uttavat halkeamia sidottuun materiaaliin. 

Lentotuhkassa on jonkin verran raskasmetalleja. Haitta-aineiden liukenemi-
sen ja leviämisen ehkäisemisessä noudatetaan vallitsevaa ympäristölain-
säädäntöä. Lentotuhkaa suositellaan kuitenkin käytettäväksi lähinnä päällys-
tettävissä kohteissa. Päällyste vähentää myös kosteuden haitallista vaiku-
tusta materiaaliin. Pölyämisen ehkäisemisestä on huolehdittava myös varas-
toinnin, kuljetuksen ja rakentamisen aikana. Metalliputkien korroosioriski on 
tarvittaessa syytä selvittää etukäteen. 

5.2.5.2 Kivihiilen pohjatuhka 

Kivihiilen polton sivutuotteena polttoarinan pohjalle jää lentotuhkaa ras-
kaam paa pohjatu hkaa. Pohjatu h ka on tierakentamiseen hyvin soveltuvaa 
materiaalia. Sen käytön mandolliset ympäristöriskit ovat melko pienet. Kivi-
hiilen pohjatuhka on suhteellisen stabiili, sitoutumatonta ja käytettävyydel-
tään hiekkaa vastaava materiaali. Materiaalilla voi olla korkea vesipitoisuus 
polttolaitokselta tuotaessa ja sitä voidaan joutua alentamaan välivarastoinnil-
la työstettävyyden parantamiseksi. Pohjatuhkaa voidaan käyttää suodatin-
kerrokseen suppealla alueella. Materiaali ei saa olla kosketuksissa pohjave-
teen. Putkien korroosioriski on syytä huomioida. Routivuus arvioidaan kuten 
kiviaineksilla rakeisuuskäyrän ja hienoainespitoisuuden perustella tai routi-
vuuskokein. 

5.2.5.3 Rikinpoiston lopputuote 

Rikinpoiston lopputuotetta (RPL) syntyy kivihiilivoimalaitoksen savukaasujen 
puhdistusprosessissa. Jauhemainen RPL vastaa teknisiltä ominaisuuksiltaan 
lentotuhkaa ja käytettävyys on selvitettävä erikseen kussakin tapauksessa. 
Kuivan RPL:n käyttö stabiloiduissa tuhkarakenteissa sideaineen osana 
yleensä lisää sitoutumista. RPL soveltuu vain rajoitetusti maarakennuskäyt-
töön, koska siinä on runsaasti liukoisia suoloja, mm suifaattia, joka voi vai-
kuttaa veden laatuun ja olla korrosiivista. Päällystetyissä rakenteissa niitä 
voidaan käyttää pieninä määrinä (< 10 %) lentotuhkan seosaineena. 
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Käyttösuositus 
Käyttö kokeilukohteissa. Rikinpoiston lopputuotetta on mandollista käyttää 
päällystetyissä rakenteissa pieninä määrinä (< 10 %) lentotuhkan seosai-
neena. Sideainekäytössä jäätymis-sulamiskestävyys on syytä varmistaa. 

5.2.6 	Turve- ja metsäteollisuuden tuhkat 

Turvetuhkaa syntyy jyrsinturvetta polttavissa voimalaitoksissa. Monet laitok-
set käyttävät turpeen, puun ja mandollisesti muiden polttoaineiden seoksia. 
Tu hkan koostumus vaihtelee polttokattilasta ja polttoainekoostu muksesta 
riippuen. Hyötykäyttöarvoa heikentäviä tekijöitä ovat esimerkiksi alkalisuus ja 
sulfaattipäästöt, jonkin verran myös liukenevat metallit. Ympäristöominai-
suuksiltaan turvetuhka voi soveltua päällystettyihin tierakenteisiin, jos se on 
teknisesti käyttökelpoista eikä sisällä runsaasti liukenevaa suifaattia. 

Turvetu hkan käyttösuositus: Kokeilu kohteet. Kuivat penkereet, kun materi-
aalilta ei edellytetä routimattomuutta. Käytettävyys on selvitettävä tapaus-
kohtaisesti. 

Metsäteollisuuden tuhkien ominaisuudet poikkeavat kivihiilituhkista ja laatu 
saattaa käytetystä polttoaineesta riippuen vaihdella näitä enemmän. Metsä-
teollisuuden tuhkat ovat usein peräisin seospolttoaineita käyttävistä voima- 
laitoksista. Polttoaine voi sisältää turvetta, puuta, puun kuorta, öljyä, kivihiil-
tä, ym., minkä vuoksi koostumus ja liukoisuusominaisuudet voivat vaihdella 
ja käytettävyys on selvittävä tarkemmin. Samaa polttoainetta käyttävän lai-
toksen tuhkien laatu on luonnollisesti tasaisempaa. Puutuhka voi kuivana 
olla myös reaktiivisempaa, kuin kuiva kivihiilituhka. Tuhkien ympäristökelpoi-
suus ja soveltuvuus käyttökohteeseen on arvioitava tapauskohtaisesti. Tuo-
tanto on usein ympärivuotista. Puutuhkia on käytetty kokeilukohteissa si-
deainesekoitteissa. 

Metsäteollisuuden tuhkat soveltuvat käytettäväksi kuivissa penkereissä, kun 
materiaalilta ei edellytetä routimattomuutta. Kokeilukohteissa niiden käytet-
tävyys on selvitettävä ja arvioitava tapauskohtaisesti. 

5.2.7 	Kuituliete 

Kuitulietettä syntyy paperiteollisuuden jätevedenpuhdistuksen mekaanisessa 
esiselkeytyksessä. Kuituliete koostuu pääasiassa eripituisista kuiduista, kao-
liinista ja muista tuotantoprosessissa käytetyistä kemikaaleista. Orgaanisen 
aineksen osuus on korkea. Kuitulietteellä on luontaisesti korkea vesipitoi-
suus. Kuitulietettä on käytetty koekohteissa seoksena lentotuhkan ja semen-
tin kanssa. Materiaalin käytöstä tie- ja kenttärakenteissa tarvitaan vielä lisää 
kokemusta. 

Käyttösuositus: Kokeilukohteet. Käytettävyys on selvitettävä erikseen. Suuri 
veden sitomiskyky. 
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5.2.8 	Tiilimurske 

Tiilimursketta syntyy korjaus- ja uudistalorakentamisessa. Tiilijätteen sisäl-
tämät haitta-aineet ovat peräisin jätteen muista komponenteista, kuten laas-
tista ja purkujätteistä. Joissakin tapauksissa tiilimurskeen sulfaatin liukoisuus 
voi kuitenkin olla korkea. 

Suomessa tiilimurskeen käytöstä ei ole vielä paljon kokemusta. Materiaali 
voi rapautua jäätyessään kosteana. Käyttää voidaan selvittää, mutta materi-
aali on liian heikkoa ylärakenteisiin. Määrät ovat pienehköjä ja tiiltä voidaan 
myös kierrättää uudelleen rakennustiileksi. 
Käyttäsuositus: Kokeilukohteet. 

5.2.9 	Valimohiekka 

Valimohiekka on valimoiden muottimateriaalina käyttämää kvartsihiekkaa. 
Hiekka on kovetettu epäorgaanisilla tai orgaanisilla sideaineilla. Valimohiekat 
soveltuvat lähinnä päällystetyissä rakenteissa käytettäviksi. Sideaine vaikut-
taa ympäristökelpoisuuteen ja parhaiten hyötykäyttöön soveltuvia ovat este-
rikovetteiset valimohiekat. Bentoniittisavea sisältävillä hiekoilla on alhainen 
vedenjohtavuus. 

Käyttösuositus: Kokeilukohteet. Jos materiaali on routimatonta, niin se sovel-
tuu korkeisiin penkereisiin pengertäytteeksi. 

5.2.10 Muita sivutuotemateriaaleja 

Kaivosteollisuuden rikastushiekka ja sivukivet 
Kaivosteollisuudessa syntyy erilaisia rikastushiekkoja, joiden ominaisuudet 
poikkeavat toisistaan. Nordkalk Oyj:n Lappeenrannan kaivoksesta kalsiitin 
rikastuksen yhteydessä syntyy rikastushiekkaa, joka on hieman tavanomais-
ta suodatinhiekkaa hienompaa. Hyvin tiivistettynä sillä voidaan korvata suo-
datinkerroksessa käytettävää hiekkaa. Vastaavaa suodatin h iekaksi soveltu-
vaa materiaalia syntyy Outokummun Kemin kromiittikaivoksella. Rikastus-
hiekkojen hyötykäyttö edellyttää, että niiden ympäristökelpoisuus on osoitet-
tu. 

Sulfidimalmien louhinnasta jääneiden sivukivien ympäristökelpoisuus on tar-
vittaessa varmistettava. 

Rakennuskiviteollisuuden sivukivi 
Jotkut kivilouhimoista sijaitsevat potentiaalisten käyttöalueiden läheisyydes-
sä. Rakennuskivilouhimoiden sivukivet vastaavat tavanomaisia kiviaineksia: 
eivät vaadi erityisiä suojaustoimenpiteitä ja ovat käyttökelpoista raaka- 
ainetta, sikäli kun täyttävät materiaalille asetetut tekniset vaatimukset. Sivu- 
kivet ovat usein suurikokoisia, tehokas hyödyntäminen mm. murskeina vaatii 
edelleen jalostamista. Materiaalien laatu on selvitettävä louhimoittain. Tällai-
sia selvityksiä on tekeillä mm. Kaakkois-Suomessa. 
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Lasimurska ja muovijäte 
Lasinkeräyksestä kertyvää puhdasta lasimurskaa ja muovimursketta voidaan 
käyttää siirtymäkiiloissa. Syntyvät määrät ovat pieniä ja materiaaleille voi-
daan todennäköisesti löytää järkevämpiäkin uusiokäyttökohteita. Materiaalit 
eivät saa sisältää ympäristölle haitallisia epäpuhtauksia kuten raskasmetalle-
ja. 

Suotokakku 
Sorateillä on kokeiltu erilaisia sivutuotteita, mm. pölynsidontaan pintamurs-
keen sekaan sekoitettuna suotokakkua, joka on kalsiumkloridin (tiesuolan) 
valmistuksen yhteydessä syntyvä suolapitoinen hienojakoinen sivutuote. 
Suotokakkua valmistetaan Kemira Chemicalsin Kollolan tehtailla. Kokeiluis-
sa ajatuksena on ollut vähentää tavanomaista suolaustarvetta. Osa suoloista 
kuitenkin liukenee nopeasti ja pölynsidontaominaisuuden pysyvyys saattaa 
jäädä oletettua lyhyemmäksi. Päästövertailuissa suolojen kokonaismäärä on 
syytä huomioida. Koska kyseessä on savimainen materiaali, niin liian runsas 
käyttö saattaa aiheuttaa myös pinnan liettymisvaaraa. Käyttö lähinnä kokei-
lukohteissa. 
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6 SIVUTUOTTEIDEN KÄYTTÖKOHTEET 

6.1 Luonnonmateriaalien korvaaminen sivutuotteilla 

Seuraavassa on lueteltu eri luonnonkiviaineksia korvaavia sivutuotteita. 
Suunnittelumoduulit on esitetty tyyppihyväksyntäaineistossa, ohjeessa Tie-
toa tiensuunnitteluun no 71 tai kohdekohtaisissa tarkasteluissa. 

1 Pengermateriaaleiksi soveltuvat sivutuotteet 
- rakennuskivilouhimoiden sivukivet 
- malmikaivosten sivukivet 
- kivihiilen lentotuhka soveltuu käytettäväksi kuivissa pen kereissä 
- puupohjaisista tuhkista ja turvetuhkista voidaan tehdä kuivia penke-

reitä, kun materiaaleilta ei edellytetä routimattomuutta 

II Hiekkaa korvaavia sivutuotteita, moduuli 30-1 00 (sitoutumaton) 
- kivihiilen pohjatuhka 
- masuunihiekka 
- OKTO-eriste (lämpöeriste, valmistettu ferrokromikuonasta, Tornio) 
- OKTO-kevytkivi (valmistettu teräskuonasta) 
- kaivosteollisuuden ympäristökelpoinen rikastushiekka 

III Mursketta korvaavia sivutuotteita, moduuli 200-600 MPa 
- betonimurske (BEM) 
- masuunikuonamurske (Maku) 
- kappalekuona (KapKu) 
- teräskuonamurske (tietyt teräskuonamurskeet myös päällysteki-

viaineksena, LD-kuonamurske Raahen ja Koverharin terästehtaat; 
VKU-kuonamurske Imatran terästehdas, OKTO-teräskuonamurske 
Tornion terästehdas) 

- OKTO-murske (valmistettu ferrokromikuonasta, Tornio, myös päällys-
tekiviaineksena) 

- OKTO-kevytkivi (jakavassa kerroksessa) 
- masuunihiekka (MaHk, ei käytetä suoraan päällysteen alla) 
- asfalttimurske (ensisijaisesti pyritään hyödyntämään uusiopäällys-

teessä) 
- rakennuskiviteollisuuden sivukivet soveltuvat yleisesti samoihin käyt-

tökohteisiin kuin alueiden normaalit kiviainekset 

IV Stabiloitua kerrosta korvaavia sivutuotteita 
- asfalttimurske ja —rouhe (sitoutumista lisätään bitumilla). 
- lentotuhka (tarvittava sementin tai kaIkin lisäys on tutkittava ennak-

kokokeilla) 

V Stabiloinnin sideaineena käytettäviä sivutuotteita (sitoutuminen 
varmistetaan tarvittaessa sementillä tai kaIkilla) 

- masuunihiekka 
- OKTO-filleri (teräskuona, Tornio) 
- lentotuhka 
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VI Päällystemassaa korvaavia sivutuotteita 
- asfalttirouhe 
- tuhka täytejauheena 
- 	hematiittifihleri 
- OKTO-fihleri 

VII Kevennysrakenteet 
- rengasrouhe, rengaspaalit 
- maisemointitäytöissä ja meluvalleissa myös kokonaiset renkaat 
- OKTO-kevytkivi (valmistettu teräskuonasta, Tornio). 
- masuunihiekka 

Tiettyjen kuonien sekä tuhkien yhteydessä on selvitettävä mandollinen put-
kien ja rakenteiden korroosiovaara. Suurin osa sivutuotemateriaaleista on 
tarkoitettu käytettäväksi päällystettävillä teillä siten, että ne eivät joudu kos-
ketuksiin pohjaveden kanssa. 

6.2 Sivutuotteiden käyttömandollisu u ksien arviointi 

Sivutuotteiden käyttöä tarkastellaan viimekädessä kohteen näkökulmasta. 
Käytön edellytyksenä voidaan pitää kohdekohtaista suurehkoa käyttömää-
rää, jolloin 

• käyttömäärä korvaa sivutuotteen käytöstä aiheutuvan lisävaivan 
(huomioiden myös mandolliset ympäristöseurantavelvoitteet) 

• sivutuotteiden riskit ovat paremmin hallittavissa kuin pienien erien ri-
pottelussa useisiin pieniin kohteisiin laajalla alueella (ei koske si-
deainekäyttöä ja riskittömiä materiaaleja) 

• myöhempien johto- ja purkutöiden yhteydessä sivutuotteiden tunnis-
tammen ja purkumassojen käsittely pystytään järjestämään kunnolla. 

Muina edellytyksinä on, että 
• sivutuotteen kuljetuskustannukset ovat kohtuulliset (rakenteen koko-

naiskustannukset ovat kilpailukykyiset muiden vaihtoehtojen kanssa) 
• ohjeiden mukaan kyseisissä olosuhteissa käytettynä sen käyttö on 

teknisesti ja ympäristövaikutusten kannalta lähes yhtä riskitöntä kuin 
luonnonmateriaalien käyttö 

• sivutuotteen käytöllä saavutetaan myös suoraa etua hankkeelle tai 
yhteiskunnallista hyötyä luonnonmateriaalien ja energian säästönä 

• kohde ei sijaitse pohjavesialueella tai vastaavalla herkällä luonnon- 
alueella (luku 4.1.2) 

• rakentamisen jälkeinen runsas aukikaivutarve ei lisää kustannuksia 
tai riskejä 
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Uusi tie 

Uuden tien osalta kaikki luvussa 6.1 luetellut käyttötarkoitukset voivat tulla 
kyseeseen. Paksut rakenteet ja penkereet mandollistavat suuren volyymin ja 
heikompia materiaaleja on mandollista käyttää rakenteen alaosassa. Pen-
germateriaalia ja hiekkaa korvaavilla materiaaleilla on oltava lyhyet kulje-
tusmatkat. Jos sen sijaan sivutuotteen hyvien ominaisuuksien (lämmöneris-
tävyys, keveys, sitoutuminen) avulla säästetään materiaalimäärissä ja kus-
tannuksissa, voi sivutuotetta olla kannattavaa tuoda kauempaakin. 

Päällysteen paksuus ja rakenteen pysyvyys ovat sivutuotteiden kannalta 
eduksi, koska purkamis- ja kaivamisriskit pienenevät ja samalla mandolliset 
Ioppukäyttöongelmat. Pysyvyys on todennäköisempää uusilla ja isoilla teillä, 
purkaminen taas pienemmillä ja kevyesti parannettavilla teillä. Vilkasliiken-
teisillä teillä tien leveys lisää volyymiä. Korkealuokkaisilla vilkasliikenteisillä 
teillä päällysteiden kunnosta pidetään todennäköisesti parempaa huolta kuin 
vähäliikenteisillä teillä ja käytetyt päällysteet ovat tiiviimpiä eli rakenne kaik-
kiaan säilyy vesitiiviimpänä. Uudella tiellä liikenne ei myöskään yleensä 
kuormita heti rakennetta. 

Kevyt rakenteen parantaminen 

Kevyessä rakenteen parantamisessa lisättävät materiaalit jäävät yleensä 
hyvin pintaan, jolloin ei voida hyödyntää suuria tonnimääriä, eikä muita kuin 
mursketta, stabiloitua kerrosta ja stabilointiaineita korvaavia sivutuotteita. 
Myöhemmät ylläpitokustannukset voivat kasvaa, jos kantava kerros tehdään 
paikoin murskeesta, paikoin lujitetusta sivutuotteesta, koska myöhempi sta-
biloinnin tai teräsverkkojen käyttö vaikeutuu. Päällystetyillä teillä päällyste ei 
välttämättä ole tiivis, ainakaan vanhempana. Kuormitus tapahtuu yleensä 
melko pian parantamisen jälkeen, joten rakenteen sitoutumiselle ei jää pal-
joa aikaa. Jyrkät luiskat voivat haitata reunan tiivistämistä. Pehmeällä poh-
jamaalla puutteellinen kantavuus usein haittaa myös rakenteen yläosan tii-
vistämistä. Vähäliikenteisellä tiellä on etuna, että teknisiä riskejä voi ottaa 
herkemmin. 

Raskas rakenteen parantaminen 

Raskaassa rakenteen parantamisessa on sekä uuden tien rakentamisen että 
kevyen parantamisen piirteitä. 

Sivutuotteen peittäm is- tai päältystäm istarve 

Valtioneuvoston asetus 28.6.2006 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maa- 
rakentamisessa (tuhkat, betonimurske) asettaa vesitiiviille päällysteelle enin-
tään 5% tyhjätilavaatimuksen, jota vähäliikenteisillä teillä käytetyt pehmeät 
PAB -päällysteet eivät täytä, mikä estää päällystämistä vaativien jätteiden 
asetuksen mukaisen käytön vähäliikenteisillä teillä, mutta sallii ympäristölu-
paan perustuvan käytön. Suurin osa tuhkista vaatii asetuksen mukaan vesi- 
tiiviin päällysteen. 
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Sideainekäyttö, purkaminen ja läjitys 

Lainsäädännössä ei ole otettu kantaa pienimuotoiseen sivutuotteiden käyt-
töön sideaineena. Sementin seosaineena tuhka ei vaadi päällystettä tai ym-
päristölupaa, mutta työmaalla sekoitettuna sama tuhka voi lainsäädännön 
mukaan vaatia päällysteen tai luvan. 

Samoin lainsäädäntö ei ota kantaa stabiloidun rakenteen purkamisessa syn-
tyvään pienimuotoiseen läjitystarpeeseen kohteen luiskaan. Stabiloitu ra-
kenne voidaan läjittää takaisin paikalleen tai rakenteeseen. Jos materiaalin 
laatu on ollut selvillä aikaisemmin, niin materiaalin ympäristäkelpoisuus ei 
ainakaan huonone rakenteessa. 

Useat massiiviset (paksut) sivutuoterakenteet vaativat vesitiiviin päällysteen. 
Mikäli ne joudutaan purettaessa viemään pois, ne on käsiteltävä materiaalin 
vaatimalla tavalla (ei läjitetä suuria määriä vesitiiviin päällysteen vaatimia 
materiaaleja luiskaan). 
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7 SIVUTUOTTEITA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKO 

7.1 Yleistä 

Tiehallinto laatu tarvittaessa tiepiirikohtaisia luonnonvarojen ja sivutuotteiden 
käyttösuunnitelmia yhteistyössä alueellisten ympäristökeskusten kanssa. 
Niissä esitetään alueet, joilla sivutuotteiden käyttöedellytykset ovat hyvät. 
Alueita voidaan kutsua sivutuotteiden käytön kehittämisalueiksi. Näillä alueil-
la sivutuotteiden käyttöön varaudutaan suunnittelussa, rakennuttamisessa ja 
ylläpidossa mm. valmentamalla ao. tiepiirin henkilöstö toimimaan sivutuot-
teiden kanssa. 

Sivutuotteiden käytön kehittämisalueilla tarjousvertailussa voidaan hyvittää 
luonnonkiviaineksia säästäviä tarjouksia, jos se on yhteiskunnan kokonais-
hyötyjen kannalta hyvin perusteltua. Suositus perustuu vuonna 2006 hyväk-
sytyn Tiehallinnon ympäristöohjelman linjauksiin. Suosituksen rinnalla ote-
taan lisäksi huomioon kulloinkin voimassa oleva hankintastrategia. Kokeilu- 
toiminnassa myös T&K -strategia voi ohjata toimintaa. Luonnonmateriaaleja 
säästävien ratkaisujen suosimisesta päätetään tapauskohtaisesti. 

Sivutuotteiden käyttö ei saa aiheuttaa rakenteiden laadun huononemista ei-
kä haittaa ympäristölle. Tiehallinnolla on oikeus määrätä mitä materiaaleja 
tierakenteisiin voidaan käyttää. 

7.2 Tiepiirikohtainen luonnonvarojen ja sivutuotteiden käyttö-
suunnitelma 

Sivutuotteiden käyttömandollisuudet selvitetään erikseen tai osana laajem-
paa luonnonvarojen ja sivutuotteiden käyttösuunnitelmaa. Sivutuotteiden 
osalta käyttösuunnitelmassa osoitetaan alueet, joilla Tiehallinto edistää pai-
kallisten sivutuotteiden käyttöä. Suunnitelmassa voidaan myös asettaa 
suuntaa antavia tavoitteita sivutuotteiden käyttömääriksi. Tavoitteissa voi-
daan ottaa huomioon se, kuinka suuri pula alueella on erilaisista kiviainek-
sista ja korvaisiko sivutuote hiekkaa, mursketta vai käytetäänkö sitä sideai-
neen tavoin. Kokemusten mukaan hyvin kestäviä ja riskittömiä sivutuotteita 
on tullut käyttöön ilman erityistoimia. Lyhyimmillään sivutuotteiden käyttö-
suunnitelmassa on esitetty sivutuotteet, joiden käyttöön varaudutaan alueel-
la. Tietyn sivutuotteen käyttö voi rajata myöhempiä toimenpiteitä kohteessa, 
minkä vuoksi Tiehallinto voi rajata sivutuotteen käyttöä alueellisesti. 

Käyttösuunnitelmia laadittaessa on otettava huomioon hankinnan todelliset 
mandollisuudet valita käyttöön sivutuotteita sisältäviä materiaaleja (onko riit-
tävästi hyviä kokemuksia) sekä valmiudet huolehtia tien myöhemmän käytön 
ja kunnossapidon aikana siitä, että materiaaleja osataan käsitellä oikein pu-
rettaessa rakenteita. Jotkut sivutuotteet edellyttävät jatkuvasti tiiviin päällys- 
teen ja purettu materiaali on toimitettava erityiselle kaatopaikalle, minkä 
vuoksi näiden materiaalien käyttö kannattaa rajata suppeammalle alueelle ja 
suosia kohteita ja rakenneosia, joiden purku tai sekoitusjyrsintä ei ole toden-
näköinen. Tällaisilla alueilla kunnossapitourakoitsijankin on osattava tunnis-
taa ja käsitellä erityistoi menpiteitä vaativia materiaaleja. Useat sivutuotteet 
eivät edellytä erityisosaamista tai tiivistä päällystettä, jolloin kyseistä materi-
aalia voi käyttää vapaammin ja keskittämistä ei tarvita. 
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Aluksi tavoitteena voi olla kokeilumandollisuuden järjestäminen lupaavalle 
sivutuotteelle, jonka tuotteistajalla on hyvä kehittämissuunnitelma ja sille ra-
hoitus. 

Tiehallinto pyrkii lisäksi tunnistamaan ne materiaalit, joiden käyttöä ei ole 
tarpeen keskittää jollekin erityiseHe alueelle tai joita ei tarvitse aktiivisesti tu-
kea esim. suunnitteluvaiheessa. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta ovat ma-
suunikuonatuotteet. 

Alueellisen sivutuotteiden käyttösuunnitelman laatimisessa on otettava huo-
mioon se, että yksittäisen sivutuotteen käytöstä yhteiskunnalle koituvat hyö-
dyt ja haitat riippuvat voimakkaasti kohteen ominaisuuksista, olosuhteista ja 
sijainnista. 

Esimerkiksi purkamisen tai kestävyyden kannalta hankalan materiaalin käyt-
tö useilla rakenteen parantamiskohteilla ohuena kerroksena lyhyillä matkoilla 
lisää seuraavia riskejä: 

• teknisen kestävyysriskin laajuutta, 
• todennäköisyyttä, että tietä seuraavan kerran kunnostettaessa sivu-

tuoteosuuksia ei voi kunnostaa samalla menetelmällä kuin muita 
osuuksia 

• ympäristöpäästön mandollista laajuutta, 
• todennäköisyyttä, että kohdealue osoittautuu myöhemmin pohjave-

deltään herkäksi alueeksi 
• todennäkäisyyttä, että rumpujen myöhemmässä uusimisessa tai joh- 

tojen sijoitustöissä materiaalia ei osata läjittää tai suojata oikein 
• sivutuotteen käyttö on urakoitsijan kannalta vaikeaa, koska kaikilla 

kohteilla ei ole voitu varautua tiensuunnitteluvaiheessa sivutuotteen 
käyttöön. 

Sama yhteiskunnallinen hyöty, eli luonnonmateriaalien säästö, saadaan ai-
kaan pienemmin riskein keskittämällä kyseisen materiaalin käyttö suppe-
ammalle alueelle, jolloin kyseisen alueen kunnossapito- ja johtojen sijoitus-
urakoitsijoilta sekä Tiehallinnon avainhenkilöiltäkin voidaan vaatia perehty-
neisyys materiaalin tunnistamiseen ja käsittelyyn. Suppeammalle alueelle 
keskittäminen on perusteltua myös kuljetusmatkojen vuoksi. Tällä suppealla 
alueella etsitään aktiivisesti kohteita, joilla voidaan korvata tuntuvia määriä 
luonnonkiviaineksia sivutuotteilla. Näissä kohteissa selvitetään jo tiensuun-
nitteluvaiheessa lähiseudun sivutuotteiden soveltuvuus ympäristön ja tien 
massatalouden ja rakenteen kannalta siten, että riskit pysyvät mandollisim-
man pienenä. Näissä kohteissa voidaan suosia sivutuotteiden käyttöä myös 
urakoiden kaupallisissa asiakirjoissa. Lopullisesti päätöksen sivutuotteen 
käytöstä tekee työn saanut urakoitsija, jota ohjaa mm. sivutuotetoimittajan 
hinnoittelu ja rakentamisen vuodenaika. 
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7.3 Päätöksenteko suu nn itteluvaiheessa 

Seuraava tarkastelu koskee ensisijaisesti sivutuotteiden käytön kehittämis-
alueita. Jo tiesuunnitelmavaiheessa selvitetään, soveltuuko kyseinen kohde 
hyvin joidenkin sivutuotteiden käyttökohteeksi. Selvityksessä otetaan huomi-
oon mm. kappaleessa 6.2 esitettyjä näkökohtia. 

Jos tuotteen käyttö on suunnitelman mukaista ja kohde on sopiva, tilaajan 
tulee alustavasti varmistaa sivutuotteiden saatavuus ja mandolliset käyttö- 
vuodenajat. Samalla Tiehallinto voi selvittää mandollisesti tarvittavien ympä-
ristölupien saantimandollisuudet jo ennen tarjouspyyntöä, jotta luvan voi 
saada nopeammin, jos urakoitsija valitsee sivutuotteen käytön. Usein Tiehal-
linnon kannattaa hakea lupa ennakkoon, jotta urakoitsijat voivat ottaa sivu-
tuotevaihtoehdot huomioon omissa vertailussaan ilman luvan saantiin liitty-
viä aikataulu- ym. riskejä. Joka tapauksessa tilaajan tulisi ottaa suunnittelus-
sa kantaa sivutuoteratkaisujen toteutettavuuteen. Vaikka sivutuote olisi tek-
nisesti riskitön, urakoitsija ei sisällytä sitä tarjoukseensa, jos ympäristöluvan 
saannista tai Tiehallinnon suhtautumisesta sivutuotteiden käyttöön ko. koh-
teessa on epävarmuutta. 

Koska vaihtoehtojen suunnittelu ja mandolliset lupahakemukset aiheuttavat 
Tiehallinnolle lisäkustannuksia, on jo ennen niihin ryhtymistä arvioitava, onko 
sivutuotteiden käytöllä saatavissa riittävän suuri hyöty. 

7.4 Raken n uttamiseen liittyvä päätöksenteko. 

Tarjouspyynnössä on varmistettava, että toteutusaikataulut mandollistavat 
ajatellun sivutuotteen käytön. Esimerkiksi hitaasti lujittuvilla sivutuotteilla ra-
kentaminen on ajoitettava kesäaikaan eikä syksyyn. 

Jos sivutuotteen riittävää saatavuutta ei pystytä varmistamaan, on varaudut-
tava myös vaihtoehtoisen materiaalin käyttöön. 

U rakkamuodosta riippumatta sivutuotteiden käyttöä koskeva päätösvalta on 
säilytettävä Tiehallinnolla. 

Tarjousvaiheessa on selvitettävä myös ylijäämämaiden käyttömandollisuus. 
Rakentamisaikataulun hyvällä suunnittelulla voidaan ehkä mandollistaa vie-
reisistä kohteista saatavien ylijäämämassojen hyödyntäminen, esim. kallio-
tunnelilouhe (=jäte). 

Eräissä tapauksissa sivutuotteen käyttö voi olla yhteiskunnan kokonaisedun 
kannalta niin edullista, että tilaajan on perusteltua tukea luonnonmateriaaleja 
säästäviä ratkaisuja. Tarjouspyyntöä valmisteltaessa pyritään arvioimaan 
onko sivutuotteiden käyttö urakoitsijoiden näkökulmasta kilpailukykyinen 
vaihtoehto. Joskus voi olla perusteltua räätälöidä tarjouspyyntöön hankekoh-
tainen hyvitysmekanismi sivutuotteiden käytön edistämiseksi. Hyvitysmeka-
nismin vaikutus on testattava. Ilman testaamista voi käydä niin, että hyvitys-
mekanismi vain nostaa sivutuotteen toimitushintaa ja hankintaan käytettä-
vissä oleva budjetti ylittyy, tai hyvitysmekanismi on niin lievä, että urakoitsi-
joiden ei kannata tarjota sivutuotetta. Sivutuotteen käytöllä saavutetun luon-
nonmateriaalin säästön merkityksen on oltava suurempi kuin hyvitysmeka-
nismin aiheuttamat ja mandolliset muut käytöstä aiheutuvat lisäkustannukset 
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(esim. muille rakenteille ja ylläpidolle tulevien erityisvaatimusten sekä jälki-
seurantavelvoitteiden aiheuttamat kustannukset). 

Jos urakkaan kuuluu suunnittelu (ST-urakka), tarjouksen laatupisteytyksessä 
otetaan huomioon tarjotun lopputuotteen tekniset ja ympäristöriskit, jotka 
riippuvat mm. siitä, mihin rakennekerrokseen ja miten käsiteltynä ja suojat-
tuna sivutuotetta käytetään. Tarjouspyynnössä tulisi esittää laatupisteytyk-
sen perusteet ja jo ennakolta ilmoittaa, millaisia käyttötapoja pidetään hy-
väksyttävinä tai suositeltavina. Tarjousten vertailuperusteet on määriteltävä 
niin yksiselitteisesti, että hankintapäätökset eivät aiheuta riitatapauksia. 

Jos urakkaan ei kuulu suunnittelu (KU-urakka), tilaajan suunnitelman tulisi 
sisältää sivutuotteiden käytön edistämisalueilla normaalin murskeeseen pe-
rustuvan vaihtoehdon lisäksi sivutuotteeseen perustuva lisävaihtoehto tai 
ainakin perusteet sille, miten urakoitsija voi tehdä oman sivutuotteisiin perus-
tuvan vaihtoehtoisen tarjouksen. Jos halutaan kannustaa sivutuotteen käyt-
töön, tarjouspyynnössä voidaan ilmoittaa hyvityksestä, joka voidaan maksaa 
esimerkiksi sen perusteella, paljonko sivutuotteen käyttö säästää tielinjan 
ulkopuolelta otettavia luonnonmateriaaleja tilaajan normaalimurskeen käyt-
töön perustuvaan suunnitelmaan verrattuna. 

Kun urakoitsija saa urakan osittain sen ansiosta, että käyttää sopivalla taval-
la sivutuotetta, voi toteutusvaiheessa kuitenkin käydä niin, että laadukasta 
sivutuotetta ei saakaan käyttöön oikeaan aikaan tai sateet estävät käytön. 
Tarjouspyynnössä pitää tätä tilannetta varten määritellä, kuinka paljon sivu- 
tuotteen vaihtaminen luonnonkiviainekseksi aiheuttaa arvonvähennystä. 

Tarjouspyynnössä tarvitaan myös riskinjakoa koskevat ehdot. Tiehallinnon 
tulisi vaatia, että sivutuotteen toimittaja ottaa vastuun puretun sivutuotteen 
loppusijoituksesta, jos (esim. 15 vuoden) takuuaikana havaitaan tien kestä-
vyyteen tai päästöihin liittyvä syy, joka edellyttää sivutuotteen poistamisen 
tierakenteesta. Lisäksi jaetaan tien vaurioitumista koskeva riski Tiehallinnon 
ja urakoitsijan kesken. Sivutuotteita käyttävä urakoitsija vastaa ainakin nor-
maalin takuuajan vaurioista sekä sivutuotteen tyyppihyväksymisessä ja ym-
päristöluvassa annettujen teknisten laatuvaatimusten noudattamisesta. Jos 
urakoitsija haluaa tarjouksessaan antaa pidemmän takuun rakenteelleen, 
laatupisteytyksessä on mandollista suhtautua suopeammin sivutuotetta si-
sältävään tarjoukseen. 

Tarjouspyynnössä esitetään myös työnjako toteutuneiden rakenteiden do-
kumentoinnin ja mandollisen jälkiseurannan osalta. Tiehallinto voi ottaa vas-
tuulleen jälkiseurannan kustannukset, jos sivutuotteen käyttö perustuu tie- 
hallinnon tavoitteeseen. 

Jos urakassa ei käytetä laatuvaatimuksena laskennallista mitoitusta, urakas-
sa on yleensä 15 vuoden takuuaika, jona vauriomäärä ja taipuma ei saa ylit-
tää sallittua rajaa. Lisäksi lujitettujen rakennekerrosten sidosten säilymiselle 
on yleensä asetettu vähimmäisvaatimus, jotta voidaan varmistua, että mate-
riaali ei muutu routivaksi eikä menetä lujuuttaan pian takuuajan jälkeen. Ym-
päristön suojelemiseksi annettuja materiaalikohtaisia enimmäispitoisuuksia 
ja liukoisuuksia ei voi korvata takuuajan päästöjen seuran nalla. 
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Jos sivutuotteen käyttö tien hoidossa ja ylläpidossa vaatii ympäristöluvan, 
kannattaa tietyn alueen kohteille hakea yhteinen lupa. Ympäristölupaa var-
ten kohteet on kuitenkin rajattava määrätyille teille ja tieosuuksille. Yksittäisil-
le kohteille haku ei todennäköisesti ole kannattavaa. 

7.5 Päätöksenteko kokeilukohteissa 

Kokeilukohteiksi nimetyissä kohteissa voidaan käyttää edellisestä poikkeavia 
menettelytapoja. 

Urakoitsijan aloitteesta tehtävät kokeilut toteutetaan normaalisti kohteissa, 
jotka urakoitsija on kilpailun avulla saanut. Kokeilu ei yleensä loukkaa kilpai-
lussa hävinneiden urakoitsijoideri etuja, jos kokeilurakenteen osuus koko 
urakasta on pieni, Tiehallinto saa tuotevaatimuksissa vaadittua laatutasoa ja 
urakoitsija on sitoutunut vastaamaan kokeilun riskeistä, tarvittaessa takuu- 
aikaa pidentäen. Tiehallinnon ei tarvitse saada tietää kokeiltavan tuotteen 
koko reseptiä ja valmistusteknisiä yksityiskohtia. Riittää kun varmistetaan, 
ettei materiaalista aiheudu ympäristöhaittoja tai suuria teknisiä riskejä. 

Jos Tiehallinto saa tuotteen koko reseptin ja tuotantotekniset yksityiskohdat, 
Tiehallinto pitää ne salassa, jos urakoitsija sitä pyytää. Urakoitsija joutuu 
luovuttamaan ympäristöviranomaisille niiden vaatimat tiedot. Tiehallinto voi 
osallistua alueellisen sivutuotteiden käyttösuunnitelmansa kannalta kiinnos-
tavan sivutuotekokeilun kustannuksiin esimerkiksi vaurioseurannan ja alku-
ja lopputilanteen dokumentoinnin osalta, mikäli voidaan varmistaa, että Tie- 
hallinnon osallistuminen näihin kustannuksiin ei ole aiheuttanut vääristymää 
urakoitsijan valinnassa. 

Materiaalitoimittajan aloitteesta tehtäviä kokeiluja on vaikeampi toteuttaa kil-
pailtavissa urakoissa, koska urakoitsijat eivät yleensä sisällytä niitä tarjouk-
siinsa. Kokeilu lisää helposti urakoitsijan riskejä (tarjouskilpailussa hävitään 
hinnan tai laatupisteytyksen vuoksi, toteutus tulee muuten laskettua kalliim-
maksi tai rakenne joudutaan purkamaan tai korjaamaan teknisten tai ympä-
ristäriskien vuoksi). 

Tiepiirikohtaisten luonnonvarojen ja sivutuotteiden käyttösuunnitelmien pe-
rusteella kiinnostavien materiaalien kokeilemiseen tulisi tarjota materiaalike-
hittelijöille kokeilukohteita. Ehtona on, että materiaalikehittelijällä on tuotteis-
tukseen uskottava suunnitelma ja rahoitus, ja tuotteistusidea vastaa markki-
noiden tarpeisiin. Tutkimuksellisessa mielessä tehokkaimpia ovat kokeilut, 
joissa samassa kohteessa on useita mandollisesti eri kehittelijöiden tuotteita 
ja niiden eri versioita sekä perinteinen vertailurakenne. Tällaisessa kokeilus-
sa Tiehallinnon on tasapuolisuusnäkökulmasta helpompi osallistua lähtöti-
lanteen ja lopputilanteen dokumentoinnin ja seurannan sekä pienipiirteisen 
rakentamisen aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Tällaisessa urakassa urakoitsi-
ja toteuttaa ne rakenteet, joita Tiehallinto ja materiaalikehittelijät ovat yhdes-
sä suunnitelleet. Päävastuu tuotekehityksestä ja sen rahoituksesta on mate-
riaalikehittäjällä, ja siksi reseptin ja tuotantomenetelmän yksityiskohdat pide-
tään luottamuksellisena, jos tuotekehittelijä sitä pyytää. Myös urakoitsija voi 
olla tällainen materiaalikehittelijä. 
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Kokeilukohteisiin pitää suostua tasapuolisesti kaikkien urakoitsijoiden ja ma-
teriaalikehittelijöiden kanssa, joilla on Tiehallinnon tarpeiden kannalta kiin-
nostava ja riskien kannalta tyydyttävä tuoteidea ja uskottava tutkimussuunni-
telma ja rahoitus. 

7.6 Sivutuotteiden mitoitusparametrit ja käyftöohjeet 

Hankekohtaisessa tuotevaatimuksessa viitataan laskennallisen mitoituksen 
osalta julkaisuun Tierakenteen suunnittelu, jossa on laskennallisen mitoituk-
sen perusteet. Siinä on myös muutamien sivutuotemateriaalien vastaavuus 
lämpöeristeenä. Tavallisimpien materiaalien kuormituskestävyyden mitoituk-
sessa käytettävät moduulit on esitetty Tietoa tiensuunnitteluun - tiedotteessa 
71 D tai korvaavassa uudemmassa versiossa 71 E jne. (saatavissa Tiehallin-
non internet- sivulta www.tiehallinto.fi/thohie) . Mukana on myös muutamien 
sivutuotemateriaalien moduulit. Muiden sivutuotteiden moduulit vahvistetaan 
materiaalikohtaisessa tyyppihyväksynnässä. 

Yleensä siinä asiakirjassa, jossa Tiehallinnon vahvistama mitoitusmoduulikin 
on annettu, on ilmoitettu julkaisu tai asiakirja, jossa sivutuotemateriaalin vä-
himmäislaatuvaatimus ja mandolliset muut käyttöehdot ja -ohjeet on esitetty 

Masuunihiekkastabiloinnin käyttäohjeet ja laatuvaatimukset on esitetty jul-
kaisuissa: 

- Stabilointiohje, Luonnos koekäyttöön (masuunihiekkastabilointi) TIEH 
21 00009-v-02 

- InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2006. Osa 
1: Väylät ja alueet 

Sitomattomi na käytettävien sivutuotteiden laatuvaati mu ksina käytetään so-
veltuvin osin vastaavia luonnonkiviaineksille annettuja laatuvaatimuksia. 

Täydentäviä tietoja sitomattomina käytettävien masuunikuonatuotteiden 
ominaisuuksista on julkaisuissa: 

- Masuunihiekan käyttö päällysrakennekerroksissa, Tielaitoksen selvi-
tyksiä 23/1 997 

- Kappalekuonan ja masuunikuonamurskeen käyttö päällysrakenne-
kerroksissa, Tielaitoksen selvityksiä 38/1998. 

Jos Tiehallinto ei ole vahvistanut sivutuotteen moduulia tai käyttöohjeita ja - 
ehtoja missään ohjeessa tai tyyppihyväksynnässä, tiepiirikin voi hyväksyä 
jonkin muun ohjeen tai työselityksen noudatettavaksi kokeilukohteessa. 
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7.7 Sivutuotteiden merkitseminen tierekisteriin 

Erikoismateriaaleista, kuten teräsverkoista ja stabiloinneista tallennetaan tie-
to Tierekisteriin. Nain on tarkoitus tehdä myös sivutuoterakenteiden osalta. 
Mitoitusparametrien päivittäminen ja vauriomallien kehittäminen vaativat tie-
toa luonnonmateriaaleista poikkeavista materiaaleista rakenteissa. Myös tie-
dot tiiviin päällysteen vaativista kohteista tai purkamisessa erityistoimia vaa-
tivien materiaalien käyttökohteista on syytä tallentaa. 

U rakoitsija toimittaa tiedot toteutetusta rakenteesta Tiehallinnolle: 
- materiaali 
- mihin rakennekerrokseen käytetty (päällyste, kantava, jakava, suoda- 

tin, penger, siirtymäkiila, meluvalli, pohjaveden suojausrakenne) 
- rakenteen sijainti (tierekisteriosoite) 
- milloin rakennettu 
- määrä (tonnia) 
- mihin käyttö perustuu (ympäristöilmoitus tai ympäristölupa tai ei 

kumpikaan edellä mainituista) 
- liittyykö kohteeseen seurantaa 
- 	viitetiedot. 
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8 TYYPPIHYVÄKSYNTÄ 

8.1 Tyyppihyväksynnän tarkoitus 

Tiehallinnon tyyppihyväksynnän kulku teollisuuden sivutuotteiden osalta on 
esitetty kuvassa 5. Samaa prosessia sovelletaan myös uusille stabiloinneille 
ja päällysteille. 

Tyyppihyväksyntämenettely on tarkoitettu lupaaville materiaaleille, joilla ole-
tetaan olevan laajaa käyttöä. Tyyppihyväksymisen tarkoituksena on vahvis-
taa mitoitusparametrit, jolloin materiaaleja voi käyttää myös lyhyen takuuajan 
töissä (< 15 v.) sekä varmistaa, ettei materiaalin käyttöön jää riskejä. Ympä-
ristöviranomaiset ja alan lainsäädäntö määrittelevät materiaalin minimiympä-
ristövaatimukset, mutta Tiehallinto voi noudattaa tiukempia sääntöjä vaikeis-
sa olosuhteissa tai suunnitteluriskien hallinnan vuoksi (ylläpito, päällysteiden 
haikeilu). Kokeiden yhteydessä voidaan kerätä tietoa myös ympäristölle ai-
heutuvasta kuormituksesta. Tyyppihyväksyttyjä materiaaleja saa tarjota Tie- 
hallinnolle tehtävissä tarjouksissa tavanomaisen materiaalin sijaan, elleivät 
kohdekohtaiset syyt estä niiden käyttöä. 

LABORATORIOKOKEET 
- tietekniset parametrit 
- päästät 

KOERAKENNELUPA 
- Tiehaliinto myöntää koeluvan ja 
ehdot. 

Haitta-aineiden pitoisuudet 
ia liukoisuus 

Materiaalin mukaan 
- koeilmoitus 
- ympäristäilmoitus tai 
- ympäristölupa. 

KENTTÄKOE 3 vuotta 
- verrataan perinteiseen mater. 

TYYPPIHYVÄKSYNTÄ 
- Parametrien ja käyttäohjeiden 
vahvistus Tiehallinnon tyyppi-
hyväksyntäkirjeellä 

TUOTANTOKÄYTTÖ 
- Valvonta hyväksytyn laadun-
valvontajärjestelmän mukaan 
- Tieh. voi tarkistaa parametreja 

Päästöjen tarkennukset 
tarvittaessa 

Tuotteen - 	1 
ja resepti voivat olla 

j myös salaisia, jos puo- : 
lueeton laboratorio vai-
voo, että tuotanto vastaa 
tyyppihyväksyttyä 

1 Ympäristävaatimukset 

Kuva 5. Sivutuotteen tyyppihyväksynnän kulku. 
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8.2 Tyyppihyväksynnän kulku 

8.2.1 Laboratoriokokeet 

Hakija teettää ensin tarvittavat laboratoriokokeet. Vaadittavat kokeet riippu-
vat materiaalista ja käyttökohteesta ja määritetään kunkin materiaalin koh-
dalla erikseen. 

Seuraavassa on lueteltu yleisesti vaadittavia ja tutkittavia asioita 

- Rakeisuus. Pesuseulonta on oletusmenetelmä, tarvittaessa myös 24 h 
liotus, mutta siitä on mainittava erikseen joka rakeisuuskäyrässä. 

- Kuivatilavuuspainon ja tasapai nokosteuden tyypillinen vaihteluväli 
maa-asennusta vastaavissa olosuhteissa (esim. routaeristeiden ja ns. 
puolieristeiden pitkäaikaiskäyttäytyminen) 

- Routivuus (routanousukoe). Kokeiden aikana koekappaleet saavat ala-
osastaan vapaasti vettä. Hienorakeisella materiaalilla (hienoainespitoi-
suus > 30 %) käytetään riittävän pitkää jäätymisjaksoa (vähintään 2-3 vrk, 
sidottuna jopa 7 vrk). Jäädyttämisen hitaudella (eli alussa pienehkö pak-
kasmäärä) on vaikutusta siihen miten materiaali ehtii imeä vettä. Koe teh-
dään myös täysin vedellä kyllästyneelle kappaleelle. Erityisestä syystä 
voidaan tehdä rajoitetullakin kosteudella. 

- Puristuslujuus sidotun materiaalin osalta ja sen riippuvuus sideaineesta, 
ja runkoaineen laadunvaihtelusta 

- Säänkestävyys. Sidotuilla tai osittain sitoutuneilla materiaaleilla testataan 
kestävyys toistuvia jäätymis-sulamis —syklejä vastaan ja vastaava lujuu-
den alenema (puristuslujuus). Hienorakeisuuden vaikutuksesta koeta-
paan on mainittu edellä. Myös pakkas-suolakoe voi olla tarpeen, jos ma-
teriaalia käytetään suolattujen teiden päällysteessä tai kantavassa ker-
roksessa. 

- Lisäksi selvitetään mm. tiivistyspuutteen vaikutus puristuslujuuteen ja 
sään kestävyyteen 

- Moduuli ja routivuus sidosten purkautumisen jälkeen. 
- Moduuli hyvin tiivistetyssä näytteessä (oletuksena kolmiaksiaalikoe SFS-

EN 13286-7) sekä rakenteelle tyypillisessä tiiviydessä; lisäksi käyttökel-
poisen kosteusalueen määrittämiseksi vesipitoisuus-kuivatilavuuspaino - 
kuvaaja. Puutteellisesti tiivistetyt näytteet on helpointa tehdä ICT-
kiertotiivistimellä vähentämällä kierrosmäärää normaalista. (TPPT 63, 
2001). 

- Vastaavuus lämmöneristävyyden suhteen (jäätyneen tilan lämmönjoh-
tavuuden tyypillinen vaihteluväli pitkäaikaista maa-asennusta vastaavissa 
olosuhteissa ja myös sulana) 

- On suositeltavaa verrata tuotetta johonkin perinteiseen materiaaliin 
- Vedenläpäisevyys tarvittaessa. Vesi voi kertyä jäälinsseiksi liian tiiviin 

kantavan kerroksen pintaan ja rikkoa päällysteen, jos päällyste ei ole tii- 
vis. 

- Haitta-aineiden pitoisuudet ja liukoisuus. 
- Mandolliset muut ominaisuudet. 
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Jos tutkittavan materiaalin moduuli rakenteelle tyypillisessä tiiviydessä on 
esimerkiksi 0,7 kertaa vertailumateriaalin moduuli, joka on määritetty samal-
la testillä rakenteelle tyypillisessä tiiviydessä, on tutkittavan materiaalin alus-
tava mitoitusmoduuli 0,7 kertaa vertailumateriaalille vahvistettu mitoitusmo-
duuli. 

Tutkittavan materiaalin alustava saan kestävyysvaatimus maäräytyy vertai-
lumateriaalin vastaavan säänkestavyystestin tulosten perusteella. Vertailu- 
materiaaliksi ei siksi kannata valita markkinoiden kestävintä materiaalia, jos 
tutkittava tuote on selvästi rapautumisalttiimpi. Toisaalta vertailumateriaaliksi 
ei kannata valita materiaalia, josta on vain huonohkoja kokemuksia tai huo-
nosti dokumentoituja käyttökokemuksia. 

Jos materiaalin säänkestävyys on huonompi kuin vertailumateriaalin kestä-
vyys, materiaali voidaan kuitenkin hyväksyä, jos materiaali säilyy sidosten 
purkautumisen jälkeenkin routimattomana. Moduulina on tällöin kuitenkin 
käytettävä sidoksiltaan purkautuneen materiaalin moduulia käyttötilanteen 
kosteudessa. 

Parasta on, jos vertailumateriaali tutkitaan samalla kerralla ja samoilla lait-
teilla kuin tutkittava materiaali. Kustannusten säästämiseksi voidaan kuiten-
kin käyttää myös muualla tai aikaisemmin saatuja vertailumateriaalin tulok-
sia, jos niiden vastaavuus voidaan varmistaa. 

Kun sivutuotteessa esiintyy merkittäviä laadunvaihteluja, testeihin ei kannata 
valita pelkästään tuotannon parasta laatuluokkaa, jos tierakenteissa on tar-
koitus hyödyntää myös huonompia lajitteita. Testeissä käytettyä laatuluok-
kaa huonompaa laatuluokkaa ei saa normaalisti käyttää tuotantovaiheessa. 

8.2.2 	Koerakennelupa 

Tiehallinto sopii urakoitsijan ja tuotteistajan kanssa kohdekohtaisesti mitoi-
tusparametrit ja ehdot, joiden mukaan koerakenne voidaan toteuttaa. Koe- 
kohteen löytyminen ei ole kuitenkaan itsestään selvää, koska normaalisti 
kaikki urakat kilpailutetaan, ja voittanut urakoitsija ei ole välttämättä kiinnos-
tunut kokeilemisesta. 

8.2.3 	Kenttäkoe 

Alustavissa kenttäkokeissa selvitetään oikeat tiivistämismenetelmät, raken-
teelle tyypillinen moduuli, alustava takaisinlaskettu moduuli ja sen kehittymi-
nen ajan myötä. Alustava kenttäkoe tehdään tavallisesti tehtaan pihan laidal-
la tai vastaavassa paikassa. Vaurioitumisherkkyydestä ei siksi saada oikeaa 
kuvaa. Vertailurakennettakaan ei yleensä tarvita. Alustavan kenttäkokeen 
perusteella ei voida tavallisesti vahvistaa mitoitusmoduulia tai varmistua 
sään kestävyydestä. Al ustava kenttäkoe voidaan tehdä ennen laboratorioko-
keita tai niiden aikana. 

Varsinaisia kenttäkokeita varten etsitään kohde, jossa on pohjaolosuhteil-
taan ja rakenteen parantamiskohteissa vauriohistorialtaan, rakenteeltaan ja 
kuivatukseltaan samanveroisia osuuksia ja kaikille tulee sama liikenne ja 
samalla kertaa tehtävä samanlainen päällyste. Samanveroisille osuuksille 
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tehdään koerakenteet ja vähintään yksi perinteinen vertailurakenne. Useita 
vertailurakenteita tarvitaan, jos koeosuudet ovat lyhyitä tai pohjaolosuhtei-
den vastaavuutta ei voi täysin varmistaa. Esimerkiksi kelirikkokorjauskohteita 
pitäisi löytää 6, joita voidaan muodostaa 3 paria. Parin kohteet ovat keske-
nään olosuhteiltaan samanlaiset, ja niistä toiseen tulee kokeiltava rakenne ja 
toiseen perinteinen vertailurakenne. 

Jos kokeilussa on tarkoitus verrata sivutuotteeseen perustuvan rakenteen ja 
perinteisen vertailurakenteen vaurioitumisnopeuden eroja, koekohteen tulee 
olla vähäliikenteisellä tiellä, jolle tulee muutenkin esimerkiksi pienen budjetin 
vuoksi osittain alimitoitettu rakenne, ja jolla nopeahko vaurioituminen on lii-
kennemäärän kannalta jotenkin hyväksyttävissä. Kokeiluihin sopivat erityi-
sen hyvin esimerkiksi raaka-aineen ottopaikan tai vastaavan pääsytiet. 

Kestävien materiaalien tapauksissa kokeilu voidaan tehdä vilkasliikentei-
semmällä tiellä. Pääteillä ei kuitenkaan kokeilla riskipitoisia rakenteita. Näis-
säkin kohteissa seurataan vaurioitumista. Yleensä vain poikki- ja saumahal-
keamat ehtivät tulla näkyviin. Jos verkkohalkeamaa tai purkautumaa ehtii 
syntyä muutamassa vuodessa, syynä voi olla myös päällysteen tekovirhe. 

Koerakenteen ja vertailurakenteen olosuhteet ja työ dokumentoidaan. Määri-
tetään mm. kosteus, tiiveydet (työnaikana tiiviyssuhde E2IE1 tai tiiviysaste 
eli tiellä mitatun kuivatiheyden suhde laboratoriossa määritettyyn vertailuti-
heyteen) ja koekappaleet sidotuista materiaaleista (esim. puristuslujuus). 
Todetaan materiaali ja eroaako se laboratoriomateriaalista. Materiaalin ym-
päristövaatimusten mukaan haetaan tarvittaessa ympäristölupa tai tehdään 
ilmoitus. Koerakenteet hyväksytetään etukäteen. 

Koekohteessa 

Seurataan kantavuuden (E2) ja moduulin kehitystä ajan mukana ja loppu-
tuloksen tasalaatuisuutta, urautumista ja vaurioitumista. Takaisinlaskenta 
tehdään täsmälleen samalla tavalla tutkittavalle ja vertailumateriaatille. 
Jos tutkittavan materiaalin moduulin hajonta on pienempi kuin perinteisel-
lä materiaalilla, saadaan uusi mitoitusmoduuli suoraan moduulien suh-
teena kaavalla (1): 

E=EtxEp/Ept 	 (1) 

E = uuden materiaalin alustava mitoitusmoduuli 
Et = uuden materiaalin takaisinlaskettu moduuli 
Ept = perinteisen materiaalin takaisintaskettu moduuli 
Ep = perinteisen materiaalin mitoitusmoduuli 

Jos moduulin vaihtelu on suurempi kuin perinteisellä materiaalilla, laske-
taan uusi alustava mitoitusmoduuli kaavasta (2): 

E=Ep/(Ept—Spt)x(Et—St) 	 (2) 

St = uuden materiaalin takaisinlasketun moduulin keskihajonta 
Spt = perinteisen materiaalin takaisinlasketun moduulin keskihajonta 
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Esimerkki: Tutkittavan materiaalin keskimääräiseksi moduuliksi takaisin- 
laskettiin 450 MN/m2 ja keskihajonnaksi 70 MN/m 2 . Perinteiselle materi-
aalille laskettiin moduufiksi 350 MN/m 2  ja hajonnaksi 50 MN/m2. Kun pe-
rinteisen materiaalin mitoitusmoduuli on 280 MN/m 2, saadaan uuden ma-
teriaalin mitoitusmoduuliksi 
E = Ep / (Ept - Spt) x (Et - St) = 280 /(350-50) x (450-70) = 355 350. 

Näin määritetty alustava mitoitusmoduuli riippuu lisäksi kantavuusmitta-
uksen ajoituksesta, jos tutkittava ja vertailumateriaali lujittuvat eri nopeu-
della. Materiaalista riippuu, minkä ajankohdan kantavuusmittauksen pe-
rusteella mitoitusmoduuli vahvistetaan. Mitoitusmoduuli vahvistetaan 
edellä esitettyä aihaisemmaksi, jos koekohteita on ollut vain yksi tai labo-
ratoriokokeissa tai muista vastaavista materiaaleista on saatu viitteitä, et-
tä rakenteen sidokset yleensä heikkenevät ajan mittaan. Myös vertailu- 
materiaalin huono edustavuus voi estää em. kaavan käytön. 

Takaisinlaskettu moduuli riippuu merkittävästi mittaushetken olosuhteista 
ja päällysteelle laskennassa annetusta moduulista ja muista laskenta-
otaksumista. Siksi ilman vertailuparia laskettuja moduuleja ei normaalisti 
hyväksytä. Vertailuparin ansiosta olosuhteiden ja otaksumien vaikutusta 
voidaan vähentää, ja mitoitusmoduulin varmuustaso saadaan samalle ta-
solle kuin muilla materiaaleilla. 

Materiaalin kosteusvaihtelua tulisi seurata esimerkiksi rakenteeseen 
asennettavalla kosteusantu ri Ila. Mittauksia voidaan varmentaa myös näyt-
teenotolla (kosteus ja puristuslujuus). Kosteustilan muutokset selittävät 
mm. kantavuuden ja moduulien vaihtelua. Materiaalin kostein vaihe on 
todennäköisesti kriittisin myös rakenteen kestävyyden kannalta. Jos muu-
ta ei ole mainittu, kosteusvaihtelua seurataan kuten kantavuutta ulomman 
pyöräuran kohdalta eli noin 1,2 m tien reunasta. 

- Sivutuotemateriaalista liukenevien aineiden kertymistä voidaan seurata 
rakenteen alle asennettavalla lysimetrillä. Menettely on oletettavasti poh-
javesiputkia selkeämpi ympäristöriskien arvioinnissa. Sivutuotteen ja ly -
simetrin välissä voi olla kerros luonnonmateriaalista (20-30 cm). 

- Liikennemäärän tulisi olla vähintään 50 raskasta raaka-ainekuljetusautoa 
päivästä. Koekohdetta seurataan kolme vuotta. Pidempi aika voi olla tar-
peen jos liikennemäärä on alhainen tai tien pohja on liian hyvä. 

Tulosten pohjalta laaditaan materiaalin käyttöohje, josta ilmenee mm. tii-
viystavoite ennen liikenteelle avaamista, vähimmäislujittumisaika ennen 
talvea, päällysteen vesitiiviyttä koskeva vaatimus (esim. päällystetyyppi ja 
tyhjätila), materiaalin rakeisuus ja varastointitapa ennen kerroksen teke-
mistä, tarvittavan sideainemäärän määrittäminen; myös sivutuoteraken-
teen tai kaivannon korjaustapa, materiaalin uudelleenkäyttö tai loppusijoi-
tustapa ja kiviainekseen sekoittuneen sivutuotteen käsittely. 

Mandollisten työvirheiden vaikutus on myäs arvioitava ja miten materiaali 
poikkeaa tältä osin perinteisistä materiaaleista. 
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8.2.4 Tyyppihyväksyntä 

Suunnitteluparametrit varmistavien kenttäkokeiden jälkeen materiaalille voi-
daan hakea tyyppihyväksyntää. Edellytyksenä on että 

tuotteella on tuotenimi 
tasainen laatu on mandollista 
tuotannon laatua valvotaan hyväksytyn laadunvalvontajärjestelmän mu-
kaisesti. 

Hyväksyntä voidaan antaa joko valmistajakohtaisena tai alan valmistajille 
yhteisenä. Jälkimmäisessä tapauksessa kaikki toimijat, jotka tuntevat käyt-
töohjeet ja reseptit, voivat käyttää materiaalia. 

Hyväksyntä voi sisältää erikseen julkisen osan (mm. asennusohjeet) ja sa-
laisen osan. Esimerkiksi tuotteen resepti voi olla salainen, jos riippumaton 
tutkimuslaitos valvoo, että tuotanto vastaa tyyppihyväksyttyä. Uusien materi-
aalien moduulit, tavoitekantavuudet, routivuuskertoimet ja sallitut käyttökoh-
teet voi julkaista Tiehallinnon sarjassa Tietoa Tiensuunnitteluun tai tyyppihy-
väksyntäki rjeessä. Parametreja ja ohjeita voidaan myöhemmin tarkistaa 
valmiiden kohteiden seurannasta saatujen tulosten perusteella. 

8.3 Tuotantovaihe 

Hyväksyttyä sivutuotemateriaalia voi tarjota Tiehallinnon urakoissa luon-
nonmateriaalien asemesta, jos kyseessä on suurehko kohde, käyttö on alu-
eella yleisesti hyväksytty (luku 4.1) ja kyseessä ei ole pohjavesialue. 

Materiaalit on identifioitava ominaisuuksien vaihtelun edellyttämällä tarkkuu-
della. Materiaalitoimittajan on toimitettava vastaavat materiaalin laatu- ja 
raaka-ainetiedot materiaalitoimituksen mukana. Samoin materiaalin varas-
tointi, kuljetus ja käsittelyohjeet. 

Materiaalien ympäristöluvanvaraisuudesta määrää ympäristölainsäädäntö. 
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9 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN JÄLKISEURANTA 
Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000, 46 §) mukaan luvassa on annettava 
tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, jätteiden ja 
jätehuollon sekä toiminnan vaikutusten tarkkailusta. Tämän perusteella sivu-
tuotteiden hyötykäyttökohteille on useimmiten määrätty jälkiseurantavelvoit-
teita. Seurantatulosten käyttökelpoisuuden kannalta olisi kuitenkin parempi 
laatia kattava seurantaohjelma muutamille kohteille kuin seurata jokaista 
kohdetta erikseen. Jälkiseuranta olisi mielekkäintä järjestää koekohteissa, 
jolloin saatuja tuloksia voitaisiin hyödyntää sivutuotteiden kehittämisessä ja 
tuotteistuksessa. Joissakin tapauksissa myös erityisen herkissä tai muuten 
poikkeuksellisissa kohteissa voi olla tarvetta seurantaan. 

Laajamittakaavaisessa käytössä oleville tutkituille ja "tuotteistetuille" sivu- 
tuotteille ympäristövaikutusten jälkiseuranta ei ole tarpeen mandollisesti eri-
tyisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Jos sivutuote kuuluu "VNA eräiden jät-
teiden hyödyntämisestä maarakentamisessa" toimialaan ja sitä käytetään 
asetuksen mukaisesti, jälkiseurantaa ei edellytetä. 
Niissä kohteissa, joissa jälkiseuranta on tarpeen, seuranta tulisi suunnitella 
kohdekohtaisesti kohteen ja sen ympäristön ominaisuudet huomioon ottaen. 
Seurantaohjetman laadinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita: 

- 	Ennen sivutuoterakentamista selvitetään kohteen topografia, pohja- 
ja pintavesien virtaus-suunnat ja maalajit ja valitaan soveltuvimmat 
näytteenottopisteet vesinäytteiden sekä tarvittaessa sed imenttinäyt- 
teiden ottoon. 

- 	Taustapitoisuuksien selvittämistä varten otetaan näytteet jo ennen 
rakentamista. Selvitetään myös muut mandolliset jatkuvat tai satun-
naiset kuormituslähteet alueella ja arvioidaan niiden mandollinen vai-
kutus. 

- 	Näytteenottoalkojen ja seurannan keston määrittelyssä otetaan huo- 
mioon tehtyjen liukoisuustestien tulokset ja muu materiaalista saata-
vissa oleva aineisto. Helpoimmin liukenevat haitta-aineet näkyvät ve-
sissä ensimmäisenä, muiden pitoisuudet voivat kohota vasta myö-
hemmin. 

- 	Seurantatoimenpiteinä voidaan esittää kohteesta riippuen pohja- se- 
kä valumavesien tarkkailua, suotovesien tarkkailua lysimetrejä käyt-
täen ja/tai sedimenttinäytteitä 

- 	Seurantaohjelmaan kirjataan seurannasta vastaava, näytteenottopis- 
teet, näytteenottoajat, tutkittavat aineet, seurannan kesto sekä toi-
menpidekriteerit, joiden perusteella ryhdytään toimenpiteisiin. Lisäksi 
kuvataan myös lyhyesti lisätoimet. Seurantaohjel maan voidaan myös 
kirjata tarkistusajankohta, jolloin seurantaohjelma uusitaan tai seu-
ranta mandollisesti lopetetaan. 
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LIITTEET 

Liite 1. Valtioneuvoston asetuksessa 591/2006 annetut raja-arvot 

Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltainisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämi-
en haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden raja-arvot. 

1. Betonimurske (jätenimikkeet 1  10 13 14, 17 01 01 ja 19 12 12) 

Betonimurskeella tarkoitetaan jätettä, joka on valmistettu puretuista betonirakenteista tai uu-
disrakentamisen ja betoniteollisuuden betonijätteistä murskaamalla enintään 150 millimetrin 
kappalekokoon. 

Haitallinen aine 
________________ 

Raja-arvo, mglkg kuiva-ainetta 
Perustutkimukset 1  _____________ 

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta 
Laadunvalvontatutkimukset' ______________ 

Pitoisuus Liukoisuus 
(LIS = 1011kg) 
Peitetty 
rakenne 

Liukoisuus 
(L/S = 1011kg) 
Pääjiystetty 
rakenne 

Pitoisuus Liukoisuus 
(LIS = 101/kg) 
Peitetty 
rakenne 

Liukoisuus 
(L/S = 1011/kg) 
Päällystetty 
rakenne 

PCB2 1,0 ____________ _____________ 1,0 ____________ ______________ 
PAH3 20 ____________ _____________ ____________ ____________ ______________ 
TOC4 30000 _________ _________ _________ _________ __________ 
D005 _________  500 500 _____________ _____________ _______________ 
Antimoni (Sb) _________ 0,06 0,06 _____________ _____________ _______________ 
Arseeni (As) 50 0,5 0,5 50 ______________ ________________ 
Barium (Ba) _________ 20 20 ______________ ______________ ________________ 
Kadmium (Cd) 10 0,02 0.02 10 0,02 0,02 
Kromi (Cr) 400 0,5 0,5 400 0,5 0,5 
Kupari (Cu) 400 2,0 2,0 400 2,0 2,0 
Elohopea (Hg) _________ 0,01 0,01 _____________ _____________ _______________ 
Lyijy (Pb) 300 0.5 0,5 300 0,5 0.5 
Molybdeeni (Mo) _________ 0,5 0,5 _____________ _____________ _______________ 
Nikkeli (Ni) _________ 0,4 0,4 ______________ ______________ ________________ 
Vanadiini (V) _________ 2,0 2,0 ______________ ______________ ________________ 
Sinkki (Zn) 700 4,0 4,0 700 _____________ _______________ 
Seleeni (Se) _________ 0.1 0.1 ______________ ______________ ________________ 
Fluoridi(F) _______ 10 10 ___________ ___________ ____________ 
Sulfaatti (SO42 ) _________ 1 000 3 000 ______________ 1 000 3 000 
Kloridi(CL) _________ 800 800 ______________ ______________ _________________ 
'Katso asetuksen liitteessä 2 oleva kohta 2 (Tutkimukset). 
2  Polykiooratut bifenyylit. kongeneerien 28, 52, 101, 118, 138. 153 ja 180 kokonaismäärä. 
3 Polyaromaattiset hiilivedyt, yhdisteiden (antraseeni, asenafteeni. asenafiyleeni, bentso(a)antraseeni, bentso(a)pyreeni, bent-
so(b)fluoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni, bentso(k)fluoranteeni, dibentso(a,h)antraseeni. fenantreeni, fluoranteeni, fluoreem, in-
deno(1.2.3-cd)pyreeni. naftaleeni. pyreeni, kryseeni) kokonaismäärä. 
4 Orgaanisen hiilen kokonaismäärä. 

Liuennut orgaaninen hiii. 

Yleisempienjätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta annetun ympäristörninisteriön asetuksen (1129/2001) mukainenjä-
tenimike. 
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2. Kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lentotuhkat (jätenimikkeet t  10 01 
02, 10 01 03 ja 10 01 17) ja pohjatuhkat (jätenimikkeet' 10 01 01, 10 01 15) 

Kivihiilen polton lento- ja pohjatuhkalla tarkoitetaan jätettä, joka on eroteltu kivihiilen poltos-
sa syntyvistä savukaasuista mekaanisesti tai sähköisesti tai joka on poistettu kivihiilen poltto-
laitoksen polttokammion pohjalta. 

Turpeen ja puuperäisen aineksen polton lento- ja pohjatuhkalla tarkoitetaan jätettä, joka on 
eroteltu mekaanisesti tai sähköisesti turpeen, puuhakkeen, kuorijätteen, ensiömassan tuotan-
non tai massasta valmistettavan paperin tuotannon yhteydessä syntyvän kuituainetta sisältävän 
kasviperäisen jätteen, käsittelemättömän puujätteen tai muun näihin rinnastettavan puuperäi-
sen aineksen taikka niiden seoksen poltossa syntyvistä savukaasuista tai poistettu polttolaitok-
sen polttokammion pohjalta. 

Haitaffinen aine Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta 
Perustutkimukset 1  

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta 
Laadunvalvontatutkiniukset 5 	_________________ 

Pitoisuus Liukoisuus 
(LIS = 1011kg) 
Peitetty 
rakenne 

Liukoisuus 
(L/S = 10 1/kg) 
Päältystetty 
rakenne 

Pitoisuus Liukoisuus 
(L/S = 10 1/kg) 
Peitetty 
rakenne 

Liukoisuus 
(L/S = 10 1//kg) 
Päällystetty 
rakenne 

PCB2 1,0 ___________ ___________ _________ ___________ _____________ 

PAH5 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 3,0 400 0,5 3,0 
Kupari (Cu) 400 2,0 6,0 400 _____________ _______________ 

Elohopea (Hg) __________ 0,01 0.01 ___________ ______________ ________________ 

Lyijy (Pb) 300 0,5 1,5 300 0,5 1,5 
Molybdeeni (Mo) 50 0,5 6,0 50 0.5 6,0 
Nikkeli (Ni) __________ 0,4 1,2 ___________ ______________ ________________ 

Vanadiini (V) 400 2,0 3,0 400 2,0 3,0 
Sinkki (Zn) 2 000 4,0 12 2000 ______________ ________________ 

Seleeni (Se) __________ 0,1 0,5 ____________ 0,1 0,5 
Fluoridi(F) ________ 10 50 __________ 10 50 
Suifaatti (50 4 2 ) __________ 1 000 10000 ___________ 1 000 10000 
Kloridi(C1) __________ 800 2400 ___________ 800 2 400 

Katso liitteessä 2 oleva kohta 2. 
2  Polyklooratut bifenyylit, kongeneerien 28, 52, 101, 118, 138. 153 ja 180 kokonaismäärä. 

Polyaromaattiset hiilivedyt, yhdisteiden (antraseeni. asenafteeni. asenafiyleeni. bentso(a)antraseeni, bentso(a)pyreeni, bent-
so(b)fluoranteeni, bentso(g,h.i)peryleern, bentso(k)fluoranteeni. dibentso(a,h)antraseeni, fenantreem, fluoranteeni, fluoreeni. in-
deno(1,2,3-cd)pyreeni, naftaleeni, pyreeni, kryseeni) kokonaismäärä. 

Peiteuy rakenne/päällystetty rakenne. 
Liuennut orgaaninen hiili. 
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Liite 2. Raja-arvoja käyttökelpoisuuden arviointiin 

Taulukko 1. "VNA eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa" 
taustamuistiossa esitetyt tuoteryhmäkohtaiset liukoisuusraja-aivoehdotukset 
maarakenteissa hyödynnettäville materiaaleille. Tutkimusmenetelmä 
prCEN/TS 14405. 

__________ 

Yksikkö 

__________ 

Liukoisuus 
(LIS 10 1/kg), 

Peitetty rakenne 1  

Liukoisuus 
(LIS 10 11kg), 

Päällystetty rakenne2  

DOC mg/kg 500 500 
Sb mg/kg 0,06 0,18 
As mglkg 0,5 1,5 
Ba mg/kg 20 60 
Cd mg/kg 0,04* 0,04 
Cr mg/kg 0,5 1,5 
Cu mg/kg 2,0 6,0 
Hg mg/kg 0,01* 0,01 
Pb mg/kg 0,5 1,5 
Mo mglkg 0,5 1,5 
Ni mg/kg 0,4 1,2 
Zn mg/kg 4,0 12 
Se mg/kg 0,1 0,3 
F mglkg 10 30 

SO42  mglkg 1000 3000/6000* 

cr mg/kg 800 2400 
1  Vastaavat pysyvän jätteen kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden raja-arvoja 
* Edellyttäen, että läpivirtaustestin ensimmäisen uutoksen pitoisuus LIS-

suhteella 0,1 ̂  1500 mg/l 

Taulukko 2. Pitoisuusraja-arvoehdotuksia maarakentamisessa hyödynnet-
täville jätteille. 

__________ __________ 

Pitoisuus, 
Peitetty rakenne 1  

Pitoisuus, 
Päällystetty rakenn& 

TOC % 3,0 3,0 
PCB mglkg 1,0 1,0 
PAH- 

yhdisteet ___________ 

mglkg 20 
______________________ 

40 
______________________ 
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Taulukko 3. Kolonnitestille esitetyt (kumulatiivinen US 10) enimmäispitoi-
suusehdotukset granuloiduille rakennusmateriaaleille esimerkkitapauksessa, 
jossa materiaalikerroksen paksuus syoituskohteessa on 0,7 m (Aalbers et al. 
1993, Soivari 2000 ref. Mroueh et al. 2000). 

Kolonnitestissä liuenneille aineille annetut enim- 
________________ mäispitoisuusohjearvot, mg/kg (LIS 10 1/kg) 

Haitta-aine Hollantilaiset 	enim- SYKE:n 	esittämät 
mäispitoisuusohjear- enimmäispitoisuusoh- 
vot _________ jearvot 	__________ 
Ryhmä Ryhmä Ryhmä Ryhmä 

1* 2** 1 2 

Arseeni (As) 0,88 7,0 0,14 0,85 
Barium (Ba) 5,5 58 10 28 
Kadmium(Cd) 0,032 0,066 0,011 0,015 
Koboltti(Co) 0,42 2,5 1,1 2,5 
Kromi(Cr) 1,3 12 2,0 5,1 
Kupan(Cu) 0,72 3,5 1,1 2,0 
Elohopea (Hg) 0,018 0,076 0,014 0,032 
Molybdeeni 0,28 0,91 0,31 0,50 
(Mo) 
Nikkeli(Ni) 1,1 3,7 1,2 2,1 
Lyijy(Pb) 1,9 8,7 1,0 1,8 
Vanadiini (V) 1,6 32 2,2 10 
Seleeni (Se) 0,044 0,10 0,060 0,098 
Sinkki(Zn) 3,8 15 1,5 2,7 
Kloridi (CF) 600 8 800 250 Ei an- 

nettu 
Sulfaatti 750 22 000 1500 Ei an- 
(SO42 ) _________ __________ __________ nettu 

*ryhä 1: lähes rajoitukseton käyttö maarakentamisessa 
'"ryhmä 2: käyttö maarakentamisessa siten, että veden pääsy materiaaliin on estetty ja mate-
riaali sijoitettu vähintään 0.5 metriä pohjaveden tason yläpuolelle (hollantilaiset vaatimuk-
set). 

Viitteet 

1. Mroueh, U.-M. etal., Sivutuotteet maarakenteissa - Käyttö-
kelpoisuuden osoittaminen, Teknologiakatsaus 93/2000. 

2. Aalbers, Th. G. etal., RIVM-rapport no 771402006, 1993. 
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Liite 3. Hyötykäytön altistusmandol lisu uksia 

Taulukko 4. Esimerkki hyötykäytön työvaiheista ja niihin liittyvistä altistu-
mismandollisuuksista. Taulukossa on lisäksi vertailtu työ vaiheiden riskitasoa 
(Pieni<Kohtalainen<Keskitaso<Suuri<Merkittävä). Vertallussa on otettu 
huomioon vain sivutuotteen käyttöön liittyvät riskit, ei esimerkiksi henkilöva -
hinkojen mandollisuutta kuljetusten aikana. 

Työvaihe Leviämisreittl Altistuskohde ja esiintymistoden- Vaiheen 
näköisyys riskita- 

________ ____________________________ ________________________________ 50 

Sivutuot- Pölyäminen mandollista, jos hienoja- Pölyäminen saattaa aiheuttaa keuhkoal- Pieni 
teen kul- koista sivutuätetta kuljetetaan avola- tistuksen lisäksi altistumista ihon tai suun 
jetus va-autossa ja jos kostutus on tehty kautta. Pölyn mukana leviävät aineet voi- 

huonosti tai pinta pääsee kuivumaan. vat liueta maaperään. Mandollinen riski on 
satunnainen ja paikallinen. 1-laittoihin vai- 
kuttaa materiaalin pölyävyys ja kuljetusrei- 

_________ _________________________________ tin sijainti. _______ 
Välivaras- Jos hienojakoinen tuote varastoidaan Pölyäminen saattaa aiheuttaa keuhkoal- Kohta- 
tointi (ka- kasassa peittämättömänä, kasasta voi tistuksen lisäksi altistumista ihon tai suun lainen 
sassa) levitä runsaasti pölyä. Kasasta liuke- kautta. Kasasta suotautuvat tai pölyn mu- 

nee myös haitta-aineita veden muka- kana leviävät aineet voivat liueta maape- 
na, jos kasan alla ei ole eristävää rään. Mandollinen riski on satunnainen ja 
materiaalia, kuten muovia tai asfalttia. paikallinen. Haitat riippuvat materiaalin 
Jos kasa on peitetty tai kasteltu, pö- määrästä ja laadusta, varastointitavasta ja 

________ lyämistä tapahtuu vähemmän. -paikasta sekä varastoinnin kestosta. _______ 
Tien ra- Tien rakennuksen aikana tapahtuu Työntekijät voivat altistua keuhkon tain Keskin- 
kennus pölyämistä, jos hienojakoisen sivu- ihon kautta. Jos tietä rakennetaan keskel- kertai- 

tuotteen pinta pääsee kuivumaan. Jos lä asutusta, voivat aikuiset ja lapset altis- nen 
materiaali on pitkään peittämättä, tua, keuhkojen, ihon tai suun kautta. Hai- 
sadevesi voi liuottaa haitta-aineita. tat ovat hetkellisiä. Pölyämisellä ja help- 

poliukoisimpien haitta-aineiden liukenemi- 
sella voi olla merkitystä, varsinkin jos ra- 

________ _____________________________ kenne on pitkään peittämättä. _______ 
Tien käyt- Sadevesi saattaa päästä halkeamien Liukenevat haitta-aineet voivat kulkeutua Suuri 
tö kautta rakenteeseen. Haitta-aineita ihmisten tai eläinten juomavetenä käyttä- 

saattaa myös diifuusion kautta kul- mään veteen. Alueen taustapitoisuudet 
keutua ympäristöön. Tien käytön ai- nousevat. Maaperän taustapitoisuuden 
kana asfaltti halkeilee enemmän ja nousu saattaa vaikuttaa ympäristön kas- 
sen vedenläpäisevyys kasvaa. villisuuteen. Suuri osa haitta-aineiden 

liukenemisesta tapahtuu yleensä tien 
________ _____________________________ käytön aikana. _______ 
Tien kun- Tien kunnossapidon ja korjausten Liukenevat haitta-aineet voivat kulkeutua Keskin- 
nossapito aikana, jos asfalttia poistetaan ja ra- ihmisten tai eläinten juomavetenä käyttä- kertai- 
ja korja- kennekerroksia kaivetaan, voi tapah- mään veteen. Alueen taustapitoisuudet nen 
ukset tua pölyämistä. Lisäksi vettä pääsee nousevat. Myös pölyhaitat ovat mandolli- 

enemmän rakenteeseen, jolloin haitta- sia (työntekijät). Poistetun materiaalin 
aineiden liukeneminen ympäristöön altistusriskit soveltumattomissa sijoitus- 
kasvaa. Jos rakenteesta poistettavia kohteissa' voivat olla suurempia kuin al- 
sivutuotteita sijoitetaan peittämättä tai kuperäisessä sijoituskohteessa. Yleensä 
soveltumattomaan kohteeseen, pö- lyhytaikainen ja paikallinen riski, jota ma- 
Iyäminen ja liukeneminen voivat kas- teriaalin sijoitus soveltumattomaan koh- 

________ vaa. teeseen voi jonkin verran lisätä. _______ 
Tien käy- Jos tien tilalle rakennetaan uusi tie, Liukenevat haitta-aineet voivat kulkeutua Suuri 
töstä vanha tie jää yleensä käyttöön "pai- ihmisten tai eläinten juomavetenä käyttä- 
poistami- kallistieksi' tai vastaavaksi. Toinen mään veteen. Alueen taustapitoisuudet 
sen jäI- vaihtoehto on, että tietä levennetään nousevat. Haitta-aineiden liukeneminen 
keinen tai korjataan ja vanha tierakenne jää jatkuu, jos materiaalia ei poisteta kohtees- 
tilanne uuden alle. Vain harvoin tie puretaan ta. Helpoimmin liukenevat haitta-aineet 

kokonaan. Haitta-aineiden liukenemi- ovat yleensä poistuneet jo aikaisemmissa 
_________ nen jatkuu. vaiheissa. _______ 
Onnetto- Kuljetuksissa on huomioitava myös Onnettomuusalueella liikkuvat altistuvat Pieni 
muus- onnettomuusriski. Onnettomuudessa pölylle. Myös altistuminen ihon tai suun 
riskit materiaalia voi joutua maahan, mistä kautta on mandollista. Haitta on lyhytai- 

voi seurata liukenemista maaperään kainen ja paikallinen, koska materiaali 
________ ja pölyämistä. pystytään yleensä keräämään pois. _______ 
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Liite 4. Sivutuotteiden haitta-aineiden ympäristövaikutuksia 

Sulfaattipitoisuudet ovat makeissa vesissä tyypillisesti 10-80 mg/l. Sulfaatti 
on pysyvä, rikin hapettunut muoto. Se on suhteellisen heippoliukoinen ja si-
ten helposti kulkeutuva. Rikki on ihmisille, eläimille ja kasveille elintärkeä ai-
ne, mutta suurina annoksina sulfaatilla voi kuitenkin olla ihmiselle ärsyttävä 
vaikutus. Talousvedelle annettu laatusuositus on Suomessa 250 mgIl. Koska 
sulfaatti lisää veden korroosio-ominaisuuksia, suositellaan usein kuitenkin 
että tavoitteeksi asetetaan alla 150 mg/l. 

Kloori esiintyy luonnossa liukoisena ja erittäin pysyvänä kloridi-ionina (Cl-). 
Kloridi on erittäin herkästi kulkeutuva ja päätyy siksi helposti pohja- tai pin-
tavesiin. Se on ihmisen aineenvaihdunnalle välttämätön. Aikuisen päivittäi-
nen kloridin tarve on 9 mglkg, mikä saadaan pääasiassa ruokasuolasta. 
Myös kasvit tarvitsevat aineenvaihdunnassaan jonkin verran klorideja (100-
1 000 mg/kg). Määrän ylittyessä kasvien kasvu kuitenkin estyy ja kasveilla 
alkaa esiintyä myrkytysoireita. Kloridin osalta talousvedelle annettu laa-
tusuositus on Suomessa 250 mg/l ja pienille yksiköille, kuten talokohtaisille 
kaivoille, 100 mg/l. Korroosiovaikutuksia esiintyy jo kymmenien milligrammo-
jen pitoisuuksissa, joten vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi 
suositellaan alle 25 mg/l pitoisuutta. 

Sinkki on muihin raskasmetalleihin verrattuna melko helposti liukeneva. 
Äkillisiä myrkytysoireita aiheuttavat sinkkipitoisuudet selkärangattomilla ja 
kaloilla ovat 0,058-0,090 mg/l. Sinkin pitkäaikaismyrkyllisyyden alaraja on 
keskimäärin 0,07 mg/l. Lisäksi levien kasvun on havaittu alkavan estyä, kun 
sinkkipitoisuus ylittää 0,03 mg/l. Akilliseen myrkyllisyyteen vedessä vaikutta-
vat veden kovuus ja pH. Pitkäaikaiseen myrkyllisyyteen veden kovuudella ei 
kuitenkaan ole vaikutusta. Sinkki on kasveille välttämätön vain hyvin pieninä 
määrinä. Kasveilla myrkytysoireita alkaa esiintyä, kun maaperän sinkkipitoi-
suudet ylittävät 50 mglkg (CCME 1994). 

Nikkelin myrkyllisyys vedessä lisääntyy veden kovuuden ja pH:n laskiessa. 
Äkillisiä myrkytysoireita aiheuttavat nikkelipitoisuudet vaihtelevat lajikohtai-
sesti selkärangattomilla vesieliöillä välillä 0,51-34 mg/l ja kaloilla välillä 2,5-
36 mgIl. Pieninä määrinä nikkelin on havaittu parantavan kasvien kasvua, 
mutta kasvu hidastuu tietyillä lajeilla jo kun maaperän nikkelipitoisuus on 50 
mglkg (CCME 1994). Nikkeli kertyy kasveihin melko helposti. Talousveden 
suurin sallittu nikkelipitoisuus on Suomessa 20 pgIl. 

Kasviplankton on kromille herkempi kuin esimerkiksi kalat ja selkärangat-
tomat vesieliöt. Vesikasveille kuudenarvoinen kromi on huomattavasti myr-
kyllisempi kuin kolmenarvoinen kromi ja myrkytysoireita alkaa esiintyä kun 
Cr6+ pitoisuus ylittää 0,002 mg/l. Maaperäolosuhteissa kromi useimmiten 
pelkistyy kolmenarvoiseksi. Pieninä määrinä kromi edistää kasvien kasvua, 
mutta myrkytysoireita alkaa kuitenkin lajikohtaisesti esiintyä kuudenarvoisel-
la kromilla pitoisuustasoilla 5-500 mg/kg ja kolmenarvoisella 20-5 000 mglkg 
(CCME 1994). Talousvedelle asetettujen raja-arvojen mukaan suurin sallittu 
kromipitoisuus vedessä on 50 pg/l. 

Kupari sitoutuu hyvin savimineraaleihin ja orgaaniseen ainekseen. Pitkäai-
kaismyrkyllisyyden aiheuttamia oireita selkärangattomilla vesieliöillä ja kaloil-
la esiintyy lajista riippuen kuparipitoisuuksilla 0,0039-0,060 mg/l. Kuparin 
myrkyllisyys vedessä kasvaa, kun veden kovuus ja liuenneen hapen pitoi- 
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suus pienenee. Maaperän kuparipitoisuudet ovat keskimäärin 20-50 mg/kg. 
Kasveilla myrkytysoireita alkaa tyypillisesti esiintyä pitoisuustasoilla 140-500 
mglkg (CCME 1994). Talousveden kuparille on Suomessa asetettu enim-
mäispitoisuudeksi 2,0 mg/l. 

Kadmiumin terveysperusteinen raja-arvo talousvedessä on 5 pg/l. Kad-
miumin myrkyllisyyteen vaikuttaa veden kovuuden lisäksi pH, veden lämpöti-
la sekä orgaanisten yhdisteiden, seleenin ja metalliseosten esiintyminen. 
Maaperän kadmiumpitoisuus on suhteellisen alhainen. Kadmium kerääntyy 
helposti kasveihin ja esimerkiksi soijapavuilla myrkytysoireita alkaa esiintyä, 
kun maaperän kadmiumpitoisuus ylittää 1 mg/kg. 

Arseeni esiintyy kolmen- ja viidenarvoisina yhdisteinä. Sen liikkuvuus maa-
perässä on suurempi kuin useimpien metallien liikkuvuus. Kolmenarvoisen 
arseenin yhdisteet ovat helpommin kulkeutuvia ja vähemmän stabiileja kuin 
As(V) -yhdisteet. Ne ovat myös yleensä myrkyllisempiä kuin viidenarvoiset 
As-yhdisteet. Arseenin terveysperusteinen enimmäismäärä talousvedessä 
on Suomessa 10 pgIl. Veden lämpötilan nousu lisää arseenin myrkyllisyyttä. 
Arseeni ei juurikaan kerry kaloihin, mutta pieniä määriä arseenia saattaa ri-
kastua alempiin vesieliöihin. Maaperän keskimääräinen arseenipitoisuus on 
tavallisesti alle 15 mglkg. Kasveilla arseenin sietokyky vaihtelee siten, että 
kasvun hidastumista ja myrkytysoireiden esiintymistä on havaittu arseenipi-
toisuuksilla 0,5-10 mg/l (CCME 1994). 

Talousveden lyijyn sallittu enimmäispitoisuus on Suomessa 10 pgIl. Vedes-
sä lyijyn äkillinen ja pitkäaikainen myrkyllisyys kasvaa kun veden kovuus 
pienenee. Pitkäaikaismyrkyllisyyden aiheuttamia oireita alkaa esiintyä selkä-
rangattomilla vesieliöillä ja kaloilla lajista riippuen lyijypitoisuuksilla 0,012-
0,019 mg/l. Lyijy sitoutuu suhteellisen helposti maaperään, minkä vuoksi sitä 
ei kerry suuria määriä kasveihin. Kasveissa se kertyy ensisijaisesti juuriin. 
Yleisesti lyijyä ei pidetäkään kasveille kovin myrkyllisenä. 

Molybdeeni on eliöille välttämätön hivenaine, joka luonnonvesissä esiintyy 
tyypillisesti hapetus-luvuilla +IV ja +Vl. Kasvit sietävät molybdeeniä ilman 
vaikutuksia useita satoja mglkg. Kasveihin kerääntynyt molybdeeni on kui-
tenkin haitallinen karjalle, sillä se aiheuttaa kuparinpuutosta (CCME 1994). 

Myös seleeni on välttämätön hivenaine eliöille. Sen suurin sallittu pitoisuus 
talousvedessä on kuitenkin rajoitettu pitoisuuteen 10 pg/l. Liukoinen seleeni 
esiintyy yleensä seleniitteinä ja selenaatteina. Niiden myrkyllisyydessä ve-
dessä ei ole suuria eroja, vaikka seleniitin on oletettu olevan hieman sele-
naattia myrkyllisempi. Kasvien keskimääräinen seleenipitoisuus on tavalli-
sesti alle 50 mglkg. Maaperässä seleenin haittavaikutukset kohdistuvat pää-
asiassa seleenipitoisia kasveja syövään karjaan. 

Vanadiinin pitoisuudet pohjavesissä ovat tyypillisesti alle 0,001 mgIl. Sen on 
havaittu pienissä määrin sitoutuvan leviin. Maaperässä maa- ja kasvilajista 
riippuen kasvien kasvu häiriintyy maaperän vanadiinipitoisuuden ytittäessä 
10 mg/kg (CCME 1994). 
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