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TIIVISTELMA  

Sora-  ja  luonnonmurskeisiin  kohdistuvien säästä-  ja  suojelutoimenpiteiden 
 vuoksi  sitomattomat kerrosrakenteet  tehdään nykyisin  varsin  yleisesti 
 kalliomurskeista. Moreenien  jalostamista  routimattomaksi  on  kokeiltu siinä 

määrin, että mekaanisen jalostamisen  tuotantotekniikat näytään  tuntevan  ja 
 jalostamiseen  kelpaava moreeniesiintymä  osataan tunnistaa. 

 Moreenimurskeiden  käyttö  sitomattomissa päällysrakennekerroksissa 
 näyttää lähinnä  hintakilpailusyistä  jääneen vähäiseksi tämän päivän 
 tienrakentamisessa.  Yleinen käsitys kuitenkin  on,  että  moreenin  käyttö 
 tienrakennusmateriaalina  tulee voimakkaasti lisääntymään. Edullisin 
 jalostusmenetelmä  näyttää olevan mekaaniseen  jalostukseen  perustuva 
 murskaus. 

Moreenin 	jalostaminen 	sitomattomaan 	päällysrakennekerrokseen 
kelpaavaksi  asettaa vaatimuksia pääasiassa  moreeniesiintymän 
hienoainespitoisuudelle, kivisyydelle  ja  kosteudelle. Hienoainespitoisuuden 

 eli  0,074  mm:n  seulakoon läpäisevän hienoaineksen  määrän tulee 
 seulonnassa  olla  alle  13  %. Kivisyyden  eli  64 mm  suurempien kivien 

määrän tulee olla yli  25  %. Murskaus  vaikeutuu  seulojen tukkeutumisen 
 myötä,  jos  kosteuspitoisuus  kasvaa yli  6 %:n.  Talvimurskaus  aiheuttaa 

jäätymisen myötä  seulojen  ja  siilon tukkeutumista. 

Murskauskelpoisia moreeniesiintymiä  ovat yleensä  Rogen-moreenit, 
reunamoreenitja kumpumoreenit.  

Laatuvaatimukset 	täyttävästä 	moreeniesiintymästä 	valmistetun  
jakavan/kantavan  kerroksen  moreenimurskeen,  esimerkiksi  MrM  0  -  55 mm, 

 siilohinta  on  noin  7  -  8  mk/t.  Jos  lähtömateriaalin hienoainespitoisuus 
 kasvaa  tai  vastaavasti  kivisyys  alenee, aiheuttaa lisääntynyt  hienoaineksen 

erottelun  tarve  tuotantotehon  alenemista.  

Hienoaineksen erottelutekniikat  näyttävät olevan yleisesti hallinnassa. 
 Sopivimpana murskausajankohtana  pidetään yleisesti kesä-elokuuta. 

Mikäli  kuljetusmatka moreeniesiintymältä rakennuskohteeseen  on  selvästi 
lyhyempi kuin esimerkiksi vaihtoehtoisena materiaalina kysymykseen tuleva 

 kallioesiintymän murskaus,  kannattaa  heikompilaatuistakin moreenia 
 jalostaa.  Kuljetuskustannuksissa  syntyvää säästää voidaan arvioida 

voimassa olevien  kuljetusmaksusuositusten  pohjalta. Esimerkiksi kuljetus  5 
 km:n etäisyydelle maksaa noin  6  mklt.  

Suoritetussa kyselyssä  moreenien hyötykäyttötarpeita  ilmoitettiin olevan 
laajemminkin  Lapin  tiepiirin alueella. Muissa  tiepiireissä  esiintyy lähinnä 
paikallisia tarpeita.  



The utilization of till by mechanical processings 

Key words 	construction of roads, till, processing, crushing, screening 

ABSTRACT 
Unbound base courses are mostly constructed from crushed rock because 
of saving or environmental questions of natural gravel. Moraine is a very 
common material, but the frost-susceptibility limits its safety use in the 
bound base. However the methods to process the manufacture of crushed 
till are well known and the quality requirements for moraine deposit suitable 
for crushing are well classified. The volume of crushed till used in base 
courses seems to be very low because of the low competitive ability. Howe-
ver, along the principles of sustainable development the use of crushed till 
is going to increase in the near future. The most favorable processing met-
hod seems to be the crushing. 

The content of fines (grain size <0,074 mm) or stones (d  >  64 mm) and the 
moisture-% are the most important factors having an influence when pro-
cessing non-frost-susceptible crushed till. The content of fines has to be 
<13%, the content of stones  >  25  %  and the moisture <6  %  so that the 
crushing and the screening of fine grained material are possible. The cros-
sing of moraine does not manage in the winter time because of the freezing 
and clog of screening meshes.  

Rogen -moraine, edge and lateral moraine are most suitable for the crushing 
in general. 

The price of manufacture concerning to crushed till  e.g.  0  -  55 mm when the 
moraine deposit fulfilled the quality requirements is about 7  -  8  mk/ton.  The 
increase of the content of fine grained material or decrease of the content 
of stones in moraine deposit creases the need for screening. The use of 
screening meshes causes decreasing of the productivity in the crushing 
process. 

Equipments to separate fine grained material using screening meshes 
seem to be well serviceable and in control. The summer time, June  -  Au-
gust, is founded the most recommended season for moraine crushing. 

It can be favorable to process moraine of poor quality, too when the 
transport distance from the crushing plant to the construction site is short, 
and clearly shorter than the distance from the alternative,  e.g.  rock crushing 
plant. The gain caused by shorter transport distance can be calculated by 
means of current transport rates,  e.g.  the rate of 5 km by a lorry is about 6 

 FIM  (1995). 

Especially Lapland road district reports from the demand of crushed till ap-
pears from the questioning carried out in Finnish road districts during 
February-March 1995. Only some local demand of crushed till caused by 
the lack of natural gravel or crushed rock is to find in other road districts.  



ALKUSANAT  

Materiaalien  ja  rakenteiden valmistus -projekti kuuluu osana TPPT:n laa-
jempaan tutkimusaiheeseen, koetiet, jossa tavoitteena  on  koeteiden  avulla 
testata tutkimusohjelman tuloksia todellisissa olosuhteissa.  Projektin  tavoit-
teiksi  on  määritelty  mm.  vaikuttaa uusien  ja  peruskorjattavien tierakenteiden 

 taloudelliseen toteuttamiseen, materiaalien  ja  rakenteiden valmistukseen 
sekä käyttöön liittyvän kehitystoiminnan kautta.  Tien  päällysrakenteen  osal-
ta kehittämistyössä  on  tavoitteeksi asetettu keskittyä korvaavien  runkoma

-teriaalien  (mm.  vanhat tierakenteet, moreenit, kevytsorat) käytön  ja  työnal-
kaisen mittaustekniikan  kehittämiseen Routarakenteissa käytettävien  mate

-naalien  ja  rakenteiden valmistukseen liittyvässä tutkimuksessa otetaan li-
säksi huomioon pohjamaan homogenisointiin sekä eristematenaalien val-
mistus-  ja  rakentamistekniikkaan  liittyvät erityispiirteet. 

Päällys-  ja  routarakenneratkaisuja  pohtinut työryhmä  on  projektissa 
 (110.40/210.40)  tuottanut uusia materiaali-  ja  rakenneratkaisuja  (Tien  ra

-kenneratkaisutja koetie-ehdotukset  15.12.94),  jotka ovat olleet pohjana tä-
män tutkimusohjelmakokonaisuuden hahmottamisessa. Tutkimuksen paino-
piste  on  ko.  työryhmän näkemyksen mukaisesti aluksi suunnattu moreenin 
käyttömandollisuuksien lisäämisen selvittämiseen sitomattomissa päällysra-
kenne- kerroksissa. 

Tutkimusohjelma  on 20.12.1994  valmistuneen työsuunnitelman mukaan 
vaiheistettu siten, että tutkimus aloitetaan moreenien käyttökelpoisuuden 
selvittämisellä. 

Tutkimuksen tämän vaiheen tarkennettu työsuunnitelma valmistui samoin 
 20.12.1994.  Siinä vuoden  1995  tutkimustoiminnalle  asetettiin tavoitteeksi 

- moreenien  käytön, käyttötarpeiden  ja  yleisyyden kartoitus 
- moreenimurskeiden valmistustekniikan  (mekaaniset) kehittäminen 

teoreettisten tarkastelujen, murskauskokeilujen  ja  menetelmien kehit-
tämiskokeilujen avulla. 

Työtä  on  koordinoinut  tuotantotekniikan  (TU)  työryhmä  Dl  Harri Mäkelän 
johdolla. Tutkimus suoritettiin pääosin Geokeskuksen Oulun kehitysyksikön 
omana työnä. Siinä käytettiin apuna tiepiirejä, joille osoitetulla kyselyllä kar-
toitettiin piirien näkemys moreenien käytön tarpeellisuudesta  ja  mandolli-
suuksista. Suureksi avuksi moreenin mekaanisen jalostuksen nykytilaselvi-
tyksessä oli myöskin moreenin murskausta suonttaneiden urakoitsijoiden 
haastattelutja Vaalassa alkukesästä  1995  suoritetun moreenimurskauksen 
tarkempi seuranta. Kehitysyksikössä  projektin  läpiviemiseen  ja  raportin laa-
timiseen ovat osallistuneet projektipäällikkönä toiminut  Dl Heikki  SunE  ja  Dl 

 Seppo Salmenkaita. 

Oulussa joulukuussa  1995  

Geokeskus  
Oulun kehitysyksikkö 
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I  MOREENIEN  ESIINTYMINEN  JA  KÄYTTÖ-
KELPOISUUS  

1.1  Yleistä 
Moreeniksi  sanotaan jäätikön toimintojen tuloksena syntynyttä lajittelematon

-ta  maalajia,  joka sisältää toisiinsa sekoittuneita useita eri lajitteita siltistä so-
raan saakka sekä myös kiviä  ja  lohkareita. Syntytavaltaan moreenimaalajit 

 voidaan yleensä erottaa muista maalajeista silmävaraisen tarkastelun perus-
teella  d 50-menetelmällä siltti-, hiekka -ja  soramoreeneihin  (taulukko  1).  Kivien 

 ja  lohkareiden  määrä, joka  on  tärkeä tieto arvioitaessa moreenin murskaus-
kelpoisuutta, ilmoitetaan erikseen. Pelkästään lajitepitoisuuden perusteella 
moreeniksi kutsutaan maalajia, jossa  on  vähintään  5  % hienoainesta  sekä 

 5  % soralajitetta.  

Taulukko  1:  Moreenien  jako geoteknisen maalajiluokituksen  mukaan 
 (Pohjarakennus  1974)  

Maalaji  Lyhenne Lajitepitoisuus  (paino %) Raekoko 
d 50  mm  Hienoaines  Sora  

Silttimoreeni SiMr ^  50  ^  5  ^  0,06  
Hiekkamoreeni HkMr  5.50 5.50 0,06.2  
Soramoreeni SrMr ^  5  ^  50 >2  

Kuvassa  1 on  esitetty tavanomaisia moreenien raekokojakaumakäyriä.  

¶11. 	 - 	-- 	 - 	•j 
I 	,T'I,?SIS,I.,I.),lSt.  ap 	iT. • 	a  

IHI1flhIIIIflhIURIJ iW 

oiiiuu.iiu,iauna.p,ui.. 
IIIIIIII11HhIUU1I1I1i 

•uai  IIII!nhuIIu.!iigI:II..I. 0  
a  :.xsi.i'I1*si. sI.a1.Y 	•S1flP4.P4i1A __:IP!P'4:U  

:ii, 	-  I 	ag:iI*u  

Kuva  1: 	Moreenien  tavanomaisia  raekokojakaumakäyriä  

Tarkemmin moreenien ominaisuuksia, luokittelua  ja  käyttöä maanrakennus-
materiaalina  on  kuvattu esimerkiksi julkaisussa Moreeni  ja sen  käyttö  Ill.  

Tässä tutkimuksessa pyritään etsimään keinoja, joilla routimista aiheuttavan 
hienoaineksen määrää voidaan moreenin murskausvaiheessa vähentää sii-
nä määrin, että murske täyttäisi sitomattoman päällysrakennekerroksen laa-
tuvaatimukset. Samalla pyritään täsmentämään murskauskeipoiselle moree-
niesiintymälle asetettavia materiaalivaatimuksia. 
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1.2  Moreenien  esiintyminen 

Yhtenäistä hyödyntämiskelpoisten moreenialueiden kartoitusta  ja  moreeni
-määrien inventointia ei Suomessa ole tehty. Laajin viime vuosina tehty tiepii-

reittäinen kartoitus suoritettiin Oulun kehitysyksikön toimesta vuonna  1990, 
 jolloin vallinnut tilanne  on  kuvattu viitejulkaisussa  /1/.  Silloinen tilanne  on  nyt 

suoritetun kyselyn mukaan tarkistettuna kuvattu taulukossa  2  tämän julkai-
sun sivulla  17.  

Tielaitoksen  eri piireissä  on  vaihtelevassa määrin kartoitettu moreenikohteita 
 tai on  tehty yksityiskohtaisia inventointeja paikallisista tarpeista lähtien. 

Alueellisia tutkimuksia piirit ovat suorittaneet omilla resursseillaan  tai  yhteis-
työssä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. Geologian tutkimuskeskuksen 
maaperäkartoituksen yhteydessä saadaan tietoa myös moreenin laadusta. 

Suoritettujen tutkimusten perusteella suurimmat mandollisuudet eri alueilla 
 on  löytää tienrakennuksessa  ja  kunnossapidossa  käyttökelpoista moreeni-

raaka-ainetta kumpumoreeni/ablaatiomoreenien esiintymisalueilta. Näiden 
moreenimuodostumien jakaantuminen  ja  laajuus ilmenevät Geologian tutki-
muskeskuksenjulkaisemasta maaperäkartasta  (1:1 000 000).  

Olennaisempaa kuin hyödyntämiskelpoisten moreenien kokonaismäärä  on 
 esiintymien  sijainti potentiaalisiin käyttökohteisiin nähden,  sillä  käsittely-  ja 

 kuljetuskustannukset  määräävät materiaalin  hinnan  vaihtoehtoisiin  materiaa-
leihin verrattuna.  

1.3  Moreenien  käyttökelpoisuus 

 1.3.1  Suunnitteluohjeetja työselitykset 

Moreenien  käyttökelpoisuus sitomattomiin päällysrakennekerroksiin määräy -
tyy  sen  routivuusominaisuuksien  perusteella. Routivuus määritetään tietai

-toksen  ohjeiden mukaan yleensä rakeisuuden avulla. Mitä enemmän maa-
perässä  on  hienoainesta,  sitä suurempi  on  sen  kapillaarisuus  ja  sitä syvem-
mältä sijaitsevasta pohjavedestä voi vettä imeytyä jäätyvään kerrokseen. 
Vettä voi päästä rakennekerroksiin myös tieluiskien  ja  päällysrakenteiden  lä-
vitse. Routivuutta arvioidaan ohjeiden mukaan pääsääntöisesti valmiin  murs- 
keen  rakeisuuskäyrän  perusteella kuten kuvassa  2 /2/.  Rajatapauksessa 

 maa-aineksen routivuus arvioidaan  veden  kapillaarisen nousukorkeuden  pe-
rusteella. Maalajia pidetään yleensä routimattomana,  jos  kapillaarisuus  on 

 alle  metrin. 

Päällysrakenteisiin  kelpaavan materiaalin tulee pääsääntöisesti olla routima-
tonta. Tällöin pääkriteerinä  on,  että hienoainespitoisuus  0,074  mm:n seulalla 

 on  alle  8  %  ja  että karkeamman maalajin rakeisuuskäyrän alapää ei saa 
ulottua hienomman maalajin alueen puolelle, kuten kuvassa  2 on  osoitettu. 
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Kuva  2: 	Routivuuden  arviointi rakeisuuskäyrän perusteella  /2,  kuva  12:2/  

Arvioitaessa materiaalin routivuuden vaikutusta kantavuuteen, käytetään 
suunnitteluohjeiden mukaista menettelyä, joka  on  osoitettu kuvassa  3.  

lp. 	- 	 till. 	 4L'I 
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Kuva  3: 	Esimerkkejä maalajin raekoon (dJ, hienoainespitoisuuden  
(0,074 mm)  ja käyrän  muodon vaikutuksesta  E-moduuliin 

 /2,  kuva  12:3/  

Luonnonmoreenit  eivät yleensä ilman lajittelua  tai  murskausta  ote sellaise-
naan sitomattomiin päällysrakennekerroksiin kelvollisia, vaan ne täytyy joko 
mekaanisin  tai  kemiallisin  keinoin jalostaa rakeisuudeltaan vaatimukset täyt-
täväksi. Moreenien murskauskelpoisuutta  on  arvioitu  mm.  tielaitoksen  työ-
mailla saatujen kokemusten perusteella. Huomiota tulee kiinnittää sekä  mo

-reenin hienoaineksen (<  0,074 mm)  että kivisyyden (>  64 mm)  määrään. 
Murskauskelpoisen moreenin tulee olla mandollisimman kivistä. Yli  64  mm:n 
suuruisia kiviä  ja  lohkareita  tulisi olla vähintään  25  %  ja  hienoainesmäärä 

 enintään  10...20  %  0 -65  mm:n seulontakäyrällä kuvan  4  mukaan. 

)ITvn 
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I. I  

Luokka 	Murskauskelpoinen moreeni 
* 	kivisyys  yli  25  %, hienoainesta  alle  13  %  

Luokka  II 	Määrätyin  edellytyksin  murskauskelpoinen moreeni 
* 	murskauskelpoisuus  on  aina todettava  lisätutkimuksin 
* 	kivisyys  yli  15  %, hienoaines  alle  20  %  

Luokka  Ill 	Moreeni  ei ole  murskauskelpoinen 
* 	luokkia  I  ja il  vähäkivisemmät ja/tai hienoainespitoisemmat 

moreenit  

Kuva  4: 	Moreenin käyttökelpoisuusluokkien rakeisuusohjealue (TVH  1986) 

1.3.2  Uusimmat tutkimukset  ja  kirjallisuus 

Uusimmissa routatutkimuksissa  on  keskitytty pääasiassa routimisilmiön en 
tistä paremman tuntemisen kautta arvioimaan maan routimisherkkyyttä eri 
routivuuskriteerien kautta. Routivuuskriteereinä tarkasteluissa  on  ollut luoki- 
tusominaisuuksiin  perustuvat, hydraulisiin ominaisuuksiin perustuvat sekä 
routanousukokeisiin perustuvat routivuuskriteerit  /3!.  

Moreeni  ja sen  käyttö -julkaisussa Salmenkaita arvioi yhteenvetona uusim- 
mista tutkimuksista  mm.:  "Voidaan todeta, että maalajin routimisherkkyys 
voidaan melko luotettavasti arvioida. Koska routiminen kuitenkin riippuu pal- 
jon routimisolosuhteista, kuten vapaan  veden  määrästä jäätymisrintamassa, 
tulisi routivuuden arvioinnissa erityisesti kiinnittää huomiota routimisolosuh- 
teiden arvioimiseen, Paikallisista olosuhteista etenkin pohjaveden korkeus  ja 

 routimissyvyys  lisäävät routimisen todennäköisyyttä. 

Routimisherkkyyden  arvioinnin pohjana voitaisiin käyttää Beskowin routi- 
vuuskriteeriä  tai  TIEL:  n  käyttämää routivuuden arviointia. Rajatapauksissa 
voidaan routivuutta yrittää arvioida muilla routivuuskriteereillä. Routimisolo- 
suhteiden täyttymistä, routimisen todennäköisyyttä, voidaan arvioida  hydro- 
log  isten  olosuhteiden  ja  pakkasmäärän  avulla. Epäselvissä tapauksissa tulisi 
routivuus määrittää routanousukokein."  /1/  

Sitomattomissa päällysrakenteissa  tapahtuvan moreenien hyötykäytön edis- 
tämisen kannalta  on  kuitenkin tärkeintä löytää keinot, joilla moreenin hieno- 
ainesmäärää murskausprosessissa voidaan vähentää. Salmenkaita 
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toteaakin  yhteenvedossaan: Routivuutta  voidaan pienentää muuttamalla 
 routimisolosuhteita  tai  vähentämällä  hienoaineksen prosentuaalista  määrää 

 routivassa  maa-aineksessa. Routimisolosuhteisiin  voidaan vaikuttaa  mm. 
 kuivattamalla, lämpöeristämällä  tai  kosteuseristämällä. Maalajin prosentuaa

-lista  hienoaineksen  määrää voidaan muuttaa vähentämällä suoraan  hienoai-
neksen  määrää  seulomalla,  lisäämällä  karkeita  aineksia  tai  sitomalla hieno- 
aineksia yhteen  esim.  sekoittamalla sementtiä maahan".  Ill  

Koska  routimisolosuhteisiin  vaikuttamisen keinot  päällysrakennemateriaalien 
 osalta ovat  olemattomat,  kannattaa mekaanisten keinojen  valikoimassa  en-

simmäiseksi tutkia keinoja, joilla yksinkertaisin  ja  vähän lisäkustannuksia  ai-
heuttavin  menetelmin koetetaan  moreenin murskausvaiheessa  saada liika 

 hienoaines seulotuksi  pois  ja  murske routivuuskriteerit  täyttäväksi.  

1.4  Moreenimurskaus  ja  murskauksen  taloudellisuus  

1.4.1  Murskaus 

Murskattaessa moreenia sitomattoman  jakava-/kantavan kerroksen  maten
-aaliksi,  pyritään  lähtökiviaineksen rakeisuus  saamaan sellaiseksi, että  se 

 mandollisimman hyvin täyttää  routimattoman päällysrakennekiviaineksen  ra
-keisuusvaatimukset. Moreenin murskaus  vaatii yleensä  järeän  kaluston. Tä-

mä johtuu siitä, että  murskauskelpoiset moreeniesiintymät  ovat  suurikivisiä 
 ja  lohkareisia,  missä olosuhteissa  pienikita-aukkoiset  murskaajat  eivät ole 

käyttökelpoisia.  Esim.  kaksivaiheisessa  murskauksessa  yhdistelmä leuka
-murskain + kartio  on  todettu hyväksi  /4/.  

Moreeneja  voidaan  murskata  mm  seuraavanlaisilla laitteilla:  
*  tavalliset pienet  murskaamot ( ^  ML 100)  

esim. Lokomo  080 + G1810 tai  Lokomo C8OB +  G201 1  
*  tavalliset isot  murskaamot (>  ML 100)  

esim. Lokomo  C 125  +  G1814 tai  Lokomo C125B +  G3812  
*  liikkuva  murskaamo 

esim. Lokomo  0110  +  G2011 tai  Lokomo CilO +  G2612 (2614).  

Hyvissä olosuhteissa  moreenin murskaus  onnistuu kaikenlaisilla murskaa
-moilla. Moreenin  korkea  hienoainespitoisuus  ja  moreeniesiintymän  liian suuri 

 kosteuspitoisuus  tuottavat vaikeuksia kaikille  murskaamotyypeille  ja  alenta-
vat tehoa  ja  nostavat  lopputuotteen  hintaa. Kokemusten mukaan  murskaus 

 vaikeutuu,  jos  kosteuspitoisuus  nousee yli  6 %:n.  

Murskauksen työsaavutusta  voidaan lisätä liittämällä prosessiin seulonta 
 ja/tai välppäys  ja  seulomalla hienoaines  aina  50  mm:n  raekokoon  asti  syöt

-teestä ennen  murskausta.  Tällä tavoin lisätään  etumurskaajan  kapasiteettia, 
estetään  murskaimen tukkeutumista  ja  vähennetään  murskaimen  leukojen 
kulumista.  

Hienoaineksen erottelun  onnistumisen kannalta keskeisiä tekijöitä ovat  seu
-lat. Kokemus  on  osoittanut, että  pitkäaukkoinen  ja  ohutlankainen seulaverk
-ko  on  hyvä.  Seulapinnan  tulee olla tavanomaista suurempi. Ruotsalaiset 

ovat saavuttaneet lupaavia tuloksia käyttämällä  45  asteen  kulmassa  olevaa 
 tankoseulaa syöttimen välpän  alla (kuva  5).  
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ja  kalliomurskeita  ko.  alueella  on  toistaiseksi ollut saatavissa  moreenimurs-
keita edullisempaan  hintaan.  

1.4.2  Murskauksen  taloudellisuus 

Moreenin murskauksen onnisturniseen  ja  taloudellisuuteen vaikuttavat koke-
musten mukaan paitsi  hienoaineksen  määrä, myös  kosteuspitoisuus  ja  vuo-
denaika,  jolloin  murskaus  suoritetaan. Kokemusten mukaan  moreeniesiinty

-män  kosteuspitoisuuden ylittäessä  6  %  kasvaa  seulojen  ja  siilojen tukkeutu-
misvaara  /7/.  Talvimurskauksessa työsaavutusta  pienentää pakkasen ai-
heuttama materiaalin  jäätyminen syöttösiilon  seinämiin  ja  holvaantumisesta 

 ajoittain aiheutuvat häiriöt. Parhaimmaksi  murskausajankohdaksi  on  maini-
tussa  viitteessä  todettu kesä-elokuu.  

Moreenin murskaus  on  todettu tavanomaisesti noin  10  %  kalliimmaksi kuin 
normaali  murskaus (OramaITlEL/Gk).  Ruotsalaiset ovat omissa  kokeiluis

-saan todenneet, että  moreenin murskaus  on  ollut taloudellisesti kannatta-
vaa, kun  kuljetusmatkaero  sora-  tai  kalliomurskeeseen  nähden  on  ollut  ^  5 
km.  Parhaassa  moreenipaikassa  riitti  jo  1  km:n  kuljetusmatkaero  tuottamaan 

 moreenin murskauksen  soran  murskausta  edullisemmaksi. Ruotsalaiset kun
-nittävät  huomiota myös  lopputuotteen tasalaatuisuuteen  ja  toteavat, että  mo
-reeniesiintymät  ovat yleensä  epähomogeenisia,  jolloin koostumus vaihtelee 

 ja  erottelukustannukset  saattavat nousta korkeiksi  /8, 9/.  

Sora-  ja  kalliomurskeiden  yleisyys  ja  edullinen saatavuus ovat olleet tähän 
saakka vaikuttamassa siihen, että  moreenien  jalostamista  sitomattomiin 
päällysrakennekerroksiin  on  suoritettu  varsin  vähän.  Se on  johtanut siihen, 
että menetelmä-  ja  laitekehitykseen  ei ole ollut taloudellista kiinnostusta eikä 
alalla viime aikoina ole tapahtunut merkittäviä  edistysaskeleita. 
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2  MOREENIEN  KÄYTÖN  JA  KÄYTTÖTARPEIDEN 
 KARTOITUS  

2.1  Kartoituksen tavoite  

Työvaiheen  1  tavoitteeksi  on  asetettu yleisimpien moreenien hyötykäytön 
edistäminen tavanomaisissa sitomattomissa kerrosrakenteissa. 

Vuotta  1995  koskeneen tarkennetun työsuunnitelman mukaan kartoitetaan 
tiepilrien tilanne moreeriien esiintymisestä  ja  käyttötarpeista  sekä kokemuk-
set, joita  on  saatu murskattaessa moreenia sitomattomaan jakava -/kanta

-vaan kerrokseen. Murskausurakoitsijain kanssa selvitetään, mitä moreeneja 
voi/kannattaa jalostaa rakenteisiin kelpaavaksi  ja  tutkitaan, mitä realistisi-
a/taloudel!isia kehfttämismandollisuuksia  on  murskauksen  eri työvaiheissa 
moreenin jalostamiseksi sitomattoman päällysrakenteen materiaaliksi.  

2.2  Tutkimuksen suorittaminen 

Tutkimus käynnistettiin helmi-maaliskuulla  1995  tiepilreihin suunnatulla  kyse-
lyllä (kyselylomakkeet ovat liitteenä  1).  Kyselyn tarkoitus oli: 

-  kartoittaa piirien tarpeet korvaavien runkomateriaalien käyttämiseksi 
-  tarkentaa aikaisempia selvityksiä hyödyntämiskelpoisten moreenien 

esiintymisestä tiepiirien alueella 
-  kartoittaa kokemukset, joilla  on  onnistuttu murskaus-/välppäysteknisin 

keinoin erottamaan liian hienoainespitoisen  ja  routivan moreenimurs
-keen  hienoainesta  siinä määrin, että materiaali olisi saatu pääUys-

rakenteeseen kelpaavaksi 
-  kartoittaa meneillä olevat  ja  lähitulevaisuudessa toteutettavat  mo

-reenimurskaukset,  joissa tavoitteena  on  materiaalin valmistaminen  si
-tomattomaan jakavaan/kantavaan  kerrokseen 

-  kartoittaa murskausurakoitsijat, joilla  on  kokemusta moreenin hienoai-
neksen onnistuneesta erottelusta  ja  jotka olisivat halukkaat yhteistyö-
hön meneillä olevassa urakassa etsiä  ja  kokeilla uusia keinoja hienoal-
neksen erottelemiseksi. 

Muina tavoitteina kartoitusten eri vaiheissa oli etsiä kokemusperäisiä rajoja 
jalostamiseen kelpaavien moreenien laatumuuttujiksi. 

Kyselyyn vastasivat kaikki tiepiirit (yhteenveto liitteessä  2). 

2.3  Plirikyselyn  tulokset  

2.3.1  Moreenien esiintymisalueet  ja  määrät  tiepiireittäin  

Edelleenkään Suomessa ei ole tehty yhtenäistä hyödyntämiskelpoisten  mo
-reeniesiintymien  kartoitusta  ja  rnoreenimäärien inventointia.  Parhaan käsi-

tyksen moreenien esiintymisestä  ja  alueista, joissa tutkimuksia kannattaa 
suorittaa, saa maaperäkartoista  1:20 000,  joita  on  saatavissa osasta maata 
(Maaperäkartat, Geologinen tutkimuskeskus. Tilanne esim.  01 .04.1993).  
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Nyt tehty kysely täydensi  tiepiireissä  vuonna  1990  tehtyä kartoitusta  moree-
nien  esiintymisestä  ja  käyttötarpeista  Ill.  Eri  tiepiireissä  on  paikallisista tar-
peista lähtien tehty  kohdekohtaisia kartoituksia  ja  inventointeja. 

Tiepiirien  vuoden  1990  inventointitilanne  on  täydennetty  nyt tehdyn kyselyn 
tiedoilla (taulukko  2).  Arviot eivät ole alueellisesti kattavia, koska vaikeiden 

 kulkuyhteyksien  takana  ja  etäällä  potentlaalisista käyttökohteista  olevia 
esiintymiä ei ole tutkittu. Taulukkoa  on  myös tulkittava sitä taustaa vasten, 
että  luonnonsorien  ja  kalliomurskeiden  helppo saatavuus, kohtuulliset kulje-
tusmatkat  ja  viime kädessä materiaalin hinta  rakennuskohteeseen  kuljetettu

-na  määrää tarpeen etsiä  tai  jalostaa  moreeneja  rakenteeseen  kelpaavaksi.  

Taulukko  2:  Murskauskelpoisen moreenin inventointi TIEL:n  eri piireissä 

Piiri Systemaattista  moreeni-  
aineksen  inventointia  

Tutkittuja kohteita  
tai  koekuoppia (kpl) 

Murskauskelpoisia  
moreenikohteita (kpl) 

 tai  moreenia  (m3 )  

Uusimaa  - - -  

Turku  Yksittäisiä kohteita  10  

Häme Suurin  osa  alueesta  220 70  

KaS/Kymi  Kolmella  kumpumoreenialueella  150 10  

KaS/Mikkeli  Suurin  osa  alueesta  178 29  

SKlPohjKarj  Osalla alueesta  14 n. 1  milj.  m3  

SKlKuopio  Suurin  osa  alueesta  617/957 7-8  milj.  m3  

Keski -Suomi  Suurin  osa  alueesta  250 75 

Vaasa  Suurin  osa  alueesta  100 14 

0/K-P  Yksittäisiä kohteita  2  ?  

Oulu  Yksittäisiä kohteita  ja  lounaisosa  46 1  

0/Kainuu  Osa  alueesta  126 28  

Lappi Yksittäisiä kohteita  9 6 

2.32  Jalostettavaksi kelpaavan  moreenien  esiintyminen  tiepiireittäin  

Uudenmaan  tiepiirissä  ei  moreeniesiintymiä  ole  inventoitu  eikä näin  ollen  ote 
käsitystä  jalostamiskelpoisen moreenin  määrästä. 

Turun tiepiirin pohjoisilla  raja-alueilla  ja  Vaasan tiepiirin alueella löytyy  jabs
-tamiskelpoisia rnoreeneja.  Esiintymiä  on  tutkittu  —15  kpl,  joissa  hyödyntämis-

kelpoista moreenia  yhteensä noin  2  milj.  m3 .  

Hämeen  tiepiiri  on  inventoinut  suurimman osan  abueestaan  jo  1980-luvulla. 
 Hyödyntämiskelpoisia  kohteita  tai  koekuoppia  on  tutkittu yli  200  kpl.  Niissä 

noin  kolmanneksessa  (70  kpl)  on  murskauskelpoista moreenia  arvioitu ole-
van yhteensä miljoonia  kuutiometrejä.  

Entisen Kymen tiepiirin  (KaS)  alueella  on  inventoitu  kolme  kumpumoreeni
-aluetta, joista  on  löydetty kymmenen  murskaukseen  kelpaavaa  moreeni

-kohdetta. 

Entisen Mikkelin tiepiirin  (KaS)  alue  on  inventoitu  suurimmaksi osaksi  ja 
 murskauskelpoisia  esiintymiä  tai  moreenikohteita  on  löytynyt noin  30  kpl. 
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Savo-Karjalan  (SK)  tiepiirissä  (entiset Kuopio  ja  Pohjois-Karjala)  on  inventoi
-tu  suurin  osa  alueesta  ja  murskauskelpoista moreenia  löytyy useita miljoonia 

kuutiometrejä. 

Keski-Suomi  tiepiiri  on  inventoinut  suurimmalla osalla alueestaan rakentami-
seen kelpaavat moreeniesiintymät (GTK  1982-89)  ja  ilmoittaa, ettei ole tar-
vetta etsiä lisää. Murskauskelpoisia moreenikohteita  on  löytynyt useita 
kymmeniä. 

Entisen Kainuun tiepiirin (Kajaanin maakuntakonttorin) alueella  on  inventoitu 
 8  esiintymää,  joissa kuudessa  on  murskauskelpoista moreenia  —190 000 m 3 .  

Oulun piirissä  ja  entisen Keski-Pohjanmaan tiepiirin (Ylivieskan maakunta- 
konttorin) alueella moreeniesiintymiä  on  kartoitettu muutamia kymmeniä, 
mutta alueen moreenit ovat vähäkivisiä, joten hyödyntämiskelpoisia eslinty-
miä  on  erittäin vähän.  

Lapin  tiepiirissä  on 1970-luvulla tehty muutamia inventointeja (GTK)  ja  hyö-
dyntämiskelpoisia moreeneja  löytyy. Nyt  on  kuitenkin käynnistetty tarkempia 
tutkimuksia merieillä olevien isompien tienrakennusprojektien materiaalitar-
peita varten.  

2.3.3  Piirien tarpeet  moreenin  hyödyntämiseksi  

Moreeniköyhillä  alueilla (Uusimaa,  Turku, Vaasa  )  ei suurempaa tarvetta, yk-
sittäisiä esityksiä lukuunottamatta  tunnu  olevan, koska kalliomurskeita  on 

 saatavissa  ja  niiden hinta  on  kohtuullinen. Näistä tiepiireistä  vain  Vaasan piiri 
ilmoittaa olevan tarvetta moreenien hyödyntämiseen. 

Hämeen piirin alueella kalliomurskeita  on  nykyisin saatavissa, joten lisäpa-
nostusta moreeniin ei piirin taholta esitetä. 

Kaakkois-Suomen (Kymi, Mikkeli) tieplirin alueella  on  paikoittain tarvetta  mo
-reenien käyttäm iseen.  Kuitenkaan merkittävämpää panostusta moreenien 

etsimiseen  ja  jalostamiseen ei ole suoritettu. 

Myös Keski-Suomen tiepilrin alueella ilmoitetaan paikka paikoin olevan tar-
vetta moreenien hyödyntämiseen. 

Kajaanin maakuntakonttori ilmoittaa, ettei alueella ole isomittakaavaista tar-
vetta moreenien hyödyntämiseen. 

Oulun piirissä  ja  Ylivieskan maakuntakonttorin alueella  on  paikka paikoin 
materiaalivajausta  ja  tarvetta moreenien hyödyntämiseen. 

Lapissa soravarat ovat käymässä vähiin  ja  esitetään, että moreenien hyö-
dyntämiskelpoisuutta selvitettäisiin. 

Kyselyn perusteella  on  tehtävissä johtopäätös, että monin paikoin  jo  nykyti-
lanteessa  ja  varsinkin lähitulevaisuudessa tullaan tienpidossa enenevässä 
määrin käyttämään luonnonsorien  ja  kalliomurskeiden  lisäksi muita korvaa-
via  materiaaleja, joista potentlaalisimpia ovat kiviset  ja  yleensä murskauskel-
poiset moreenit. 
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2.3.4  Moreenimurskaukset  keväällä  ja  kesällä  1995 

Vain  entisen Kainuun tiepiirin alueella Vaalassa oli kevätkesällä  1995  mo
-reenimurskaus,  joka sekään ei vastannut tavoitetta löytää sitomattoman  ja
-kavan/kantavan  kerroksen materiaaliksi tarkoitettu moreenimurskauskohde. 

Vaalan kohteessa murskaus suoritettiin sidotun kantavan runkoainekseksi, 
jolloin hienoaineksen erottelutarve oli olennaisesti vähäisempi kuin sitomat-
tomaan kerrokseen tarkoitetun murskeen. Murskauksen aikaisista havain-
noista  ja  kehittämisehdotuksista  on  kerrottu tarkemmin luvussa  3  Mo

-reenimurskaus  Vaalassa kesällä  1995. 

2.3.5  Piirien kokemukset  moreenimurskauksesta  

Useimpien tiepiirien alueella  on  suoritettu moreenin murskausta. Pääasialli-
nen murskeen käyttötarkoitus  on  ollut sidottu jakava/kantava kerros  tai  sora- 
teiden kulutuskerros, joissa tavoitteena kuitenkaan ei ole ollut materiaalin ja-
lostaminen routimattomaksi. Niinpä tutkimuksessa kartoitetut kokemukset 
rajoittuvatkin pelkästään vastaajien kokemuksiin  ja  käsityksiin olosuhteista, 
jolloin murskaus yleensä onnistuu/on mandollista. 

Kuuden tiepiirin alueella oli aikaisemmissa moreenimurskauksissa saatu ko-
kemusta myös hienoaineksen erottelusta. Yhteinen huomio oli, että  mo

-reenimurskaus  ylipäätään  ja  hienoaineksen erottelu  ei onnistu talvella. Syy-
nä  on  ollut kostean hienoaineksen jäätyminen seuloihin. Moreenissa oleva 
hienoaines  on  yleensä kiinnittynyt hyvin tiiviisti karkeiden rakeiden pinnoille, 
joten kuivaseulonnoilla (myöskään märkäseulonnalla) hienoaines ei helposti 
irtoa muusta kiviaineksesta. Kesäaikana murskaus yleensä onnistuu. Kesä- 
elokuussa  on  kokemusten mukaan  paras  murskausaika,  mutta hienoalnek

-sen  erottelu  vaatii erikoistoimenpiteitä, jotka nostavat lopputuotteen hintaa. 

Keski-Pohjanmaan tiepiirissä  on 1980-luvulla saatu hyviä kokemuksia ruot-
salaisen  mallin  mukaan itse rakennetun 'välppälajittelijan' käytöstä. Laite  ja 

 menetelmä eivät kuitenkaan ole levinneet yleiseen käyttöön, ei myöskään 
Keski-Pohjanmaan tiepiirissä. 

Hyvän kuvan mekaanisten jalostusmenetelmien käyttömandollisuuksista saa 
tutustumalla  J.  Heikkilän diplomityöhön Moreenin jalostus  /4/ tai v. 1993  val

-mistuneeseen  julkaisuun, Moreenin jalostaminen  fiOl.  

Kyselyssä kartoitettiin myös  m  urskausurakoitsijoita,  jotka olivat urakoineet 
tieplireille moreenimurskausta viime aikoina. Myönteisiä vastauksia saatiin 
neljältä tiepiiriltä:  

Vaasa 	Lohja Oy (Peruskallio Oy, Olavi Kontola, Lapua) 
Harri Maunuksela, Isokyrö 

Keski-Suomi  Lemminkäinen Oy 

Lappi 	Kone Kostamo Oy 
Napapiirin kuljetus Oy 

 Lapin  kuljetus Oy 
Lemminkäinen Oy 
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Oulu/Kajaani  Karjalan murske Oy 
Siilin  Sora 
Terramare (ent. MVR  Haka,  ent. Jaara) 

 Lemminkäinen Oy.  

Ko.  urakoitsijat  olivat suorittaneet tiepiireille moreenimurskauksia joko sidot-
tuun jakavaan/kantavaan kerrokseen  tai  savisorateiden kunnossapitomurs-
keeksi. Hienoaineksen erottelua  materiaalin jalostamiseksi routimattomaksi 
ei kukaan mainituista urakoitsijoista ollut suorittanut. Muutamissa urakoissa 
lähtömateriaalin hienoainespitoisuus oli ollut niin alhainen, että ongelmia 
murskauksen suhteen ei ollut ilmennyt  ja  materiaali oli ollut sellaisenaan  si

-tomattomaan jakavaan/kantavaan  kerrokseen kelvollista.  

2.3.6  Piirien kokemukset moreenimurskeiden käytöstä sitomattomissa 
päällysrakennekerroksissa 

Moreenimurskeiden  käyttöä jakavassa/kantavassa kerroksessa sitomatto
-mana  ovat kokeilleet ainakin Hämeen, Keski-Suomen,  Savo-Karjalan (Kuo-

pio), Oulun  ja  Lapin  tiepiirit.  Kysely ei ollut niin kattava, että olisi saatu tietoa 
kerroksiln käytettyjen murskeiden rakeisuuskäyristä  ja  erityisesti hienoainek

-sen  määrästä  tai  tietoa, oliko materiaali luokituksen mukaan routivaa vai ei. 
Voidaan kuitenkin olettaa, että vastauksissa kerrotuissa tapauksissa lähtö- 
materiaali  on  ollut routivaa. 

Hämeen tiepiirin alueella  on  tehty lukuisia moreenimurskekoerakenteita. Nii-
den seurannasta  on  erillinen raportti Hämeen tiepiirin moreenimurskekokei

-lut  1987-89 /10/.  Siinä todetaan sitomaton jakava-moreenikoeosuuksilla  il- 
menneen selviä vaurioita  mm.  tasaisuus-  ja  kantavuuspuutteita.  Raportissa 
suositetaankin, että moreenimurskeita käytettäisiin  vain  sidottuna. 

Keski-Suomen kokeilussa  vt  4  Pukinniitty - Pumperi  on  käytetty yhdistetyssä 
jakavassa/kantavassa kerroksessa moreenimursketta  0  -  65 mm,  josta  hie

-noainesta  ei ote poistettu. Materiaalin rakeisuuskäyrä  ja  hienoaineksen  mää-
rää koskeva tieto puuttuvat, mutta materiaali voidaan olettaa routivaksi.  Ra

-portoinnin  mukaan rakenne  on  käyttäytynyt hyvin. Rakennuskohteet ovat il-
moituksen mukaan olleet kuivaa mäen harjannetta. 

Yhteenvetona tiepiirien kokemuksista  on  todettavissa, että moreenimurskeet 
ovat routivuutensa vuoksi  vain  poikkeuksellisen suotuisissa kuivatusolosuh-
teissa sellaisenaan soveliaita sitomattomaan kerrokseen.  

2.3.7  Piirien  ja  haastateltujen ehdotuksia moreenin käytön 
edistämiseksi 

Tiepiirien  vastauksissa tuli myös ehdotuksia moreenin käytön edistämiseksi. 
Esitetään  mm.  karkean kiviaineksen lisäämistä, jotta hienoaineksen suhteel-
linen osuus alenisi  alle  routivuuskriteerin.  Menetelmä  on  entuudestaan tuttu. 

 Se  vaatii lisätyövaiheita, jotka ovat omiaan nostamaan lopputuotteen hintaa 
 ja  heikentämään materiaalin kilpailukykyä. 

Kysely ei tuottanut uusia ehdotuksia, joilla murskaus-välppäysteknisin kei-
noin voitaisiin alentaa moreenien hienoainespitoisuutta. 



Moreenien hyötykäytön  edistäminen murskausteknisin keinoin 	 21  
MOREENIMURSKAUS  VAALASSA KESÄLLÄ  1995 

3  MOREENIMURSKAUS  VAALASSA KESÄLLÄ  1995  
Murskaus  suoritettiin  29.5.  -  29.6.1995.  Murskaus  käsitti noin  63 000 t  MrM 

 0  -  55 mm  bitumilla sidottavaan kantavaan  kerrokseen sekä pienemmän 
määrän soratien kunnossapitomursketta MrM  0  -  16 mm /15/. 

3.1  Murskauksen  tavoite 

Murskauksen  tavoite oli tuottaa vaaditun rakeisuuskäyrän omaavaa  mo
-reenimursketta MrM  0  -  55  bitumilla sidottavan  kantavan kerroksen runkoai-

nekseksi.  Sen  tavoitekäyrän  raja-arvot  on  esitetty kuvassa  6.  Hienoaineksen 
 määrän suhteen tavoite oli pysyä rajoissa  5  -  10  %  0,074  mm:n seulalla. 
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Kuva  6: 	Vaalan Kööpelinkiulun moreenimurskauksen tavoitekäyrän  raja-arvot  

3.2  Lähtömateriaali 

Kööpelinkiulun moreeniesiintymästä  oli tehty materiaalin kelpoisuuden arvi-
oimiseksi ennakkoselvityksiä vuosina  1988-89.  Tutkimusten mukaan esiinty-
män maa-ainekset soveltuvat murskattuina hyvin tienpitoon, varsinkin vähä-
liikenteisiin sorateihin sekä sorateiden jakavaan  ja  kantavaan  kerrokseen. 

Yhdeksän koekuopan  ja  tutkittujen näytteiden perusteella lähtömateriaalin 
kivisyys (>  64  mrn:n  kivet ja  lohkareet)  oli erittäin korkea.  Se  vaihteli  42 

 %:sta  62  %:iin.  Pinnassa kivisyys oli suurinta  ja  väheni syvemmälle mentä-
essä. Erotteesta  0  -  64 mm  suoritetun seulonnan perusteella lajite oli määri-
telty pääasiassa srHkMr  tai  hkSrMr  kuvassa  7  esitetyn rakeisuuskäyrän mu-
kaan. Osassa näytteitä materiaali oli routimaton. #  0,074  mm:n läpäisseen 
hienoaineksen määrä vaihteli  3,2 %:n  ja  15,9 %:n  välillä. Hienoainesmäärä 
lisääntyi syvemmälle mennessä. 

Lähtörnateriaalia  voidaan selvitysten perusteella pitää tielaitoksen ohjeiden 
mukaisesti 'hyvin moreenimurskaukseen sopivana". 
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Kuva  7: 	Kööpelinkiulun moreeniesiintymän  tyypillinen rakeisuuskayra ennakko- 
tutkimuksen  28.3.89  mukaan 

Lähtömateriaalin kosteusmäärityksiä  ei oltu tehty (ei tiedossa).  

Ottopaikka  oli puuston  ja  aluskasvillisuuden peittämä harju, jossa  humusker-
ros  rajoittui  vain  ylimpiln  kerroksiin.  Syvemmissä kerroksissa  ei ollut  
humusta. 

Hienoaineksen # <  0,074  auttavan materiaalin osalta ei oltu tehty  areometri
-a  nalyysejä. 

Murskaustyön  aikaisten analyysien perusteella  lähtömateriaalin  laatu vaihteli 
huomattavasti. Alussa  hienoaineksen erottelua  ei tarvittu, mutta oton edisty-
essä  hienoainesta  jouduttiin erottamaan joko  #  6 x 20  mm:n  verkolla  tai  ly-
hytaikaisesti myös  #  20  mm:n  verkolla. 

Lähtömateriaalin kivisyys  (>64 mm  kivet  %)  väheni  murskauksen  edetessä. 
Alkuvaiheessa  sen  arvioitiin olleen tutkimusten mukainen selvästi yli  25  %. 
Rintauksen  edetessä syvemmälle  kivisyyden  arveltiin laskeneen  alle  20  %, 

 jolloin  hienoainespitoisuus  vastaavasti lisääntyi  ja  jouduttiin toimenpiteisiin  
hienoaineksen erottamiseksi.  

Materiaalin  kosteuspitoisuus  oli alhainen.  Se  vaihteli rajoissa  1,7... 5,6%,  ei-
kä tuottanut kuivasta  murskausajankohdasta  johtuen ongelmia  koko murs

-kauksen  aikana. Tutkittujen  43  näytteen keskiarvo oli  2,88  %. 

Murskaus  ulotettiin tasoon  +0,5 m  pohjaveden pinnasta. Kosteus ei tuottanut 
ongelmia tälläkään  ottotasolla. 

Humuspitoisuutta  seurattiin työn aikana, kun  silmävaraisesti  arvioiden oli ai-
hetta epäillä pitoisuuden nousevan liian korkeaksi.  Humus  ei aiheuttanut eri -
tyistoimenpiteitä  m  urskaukselle. 

Kööpelinkiulun moreeniesiintymän ennakkoselvityksiä  voidaan jälkikäteen  
arvioituna  pitää  riittämättöminä. Koekuoppia  oli liian vähän  ja  ne olivat liian 
matalia. Tämän vuoksi esiintymän todellista laatu ei saatu selville.  

3.3 Murskausjärjestelytja  -laitos  

Murskausjärjestelyt  on  esitetty  asemapiirroksena  kuvassa  8.  
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Kuva  8. 	Murskausjärjestelyt, periaatepiirros 

Murskaus  suoritettiin kaksivaiheisena; etumurskaimena oli Lokomo  125  leu-
kamurskain  ja  jälkimurskaimena Lokomo  G1814  varustettuna  8  m 2 :n  seulal-
la, verkot  60/65 mm.  Erotusseulana  6  m 2 :n seula,  verkko  6 x 20 mm,  lyhytal-
kaisesti  myös verkko #  20 mm.  Lopputuote  meni siilon  (14 m3)  kautta  auto

-kuljetuksena varastokasaan.  

Mikäli moreenin kivisyys  on  suuri (>  25  %),  pitää murskaimia lisätä. Tässä 
tapauksessa voitaisiin käyttää lisänä  Lo G1211  murskainta. Kööpelissä  kivi- 
syys ei kaikin ajoin riittänyt  2-vaiheisellekaan laitoskokoonpanolle.  

3.4  Murskaustuotteet 

Päätuotteena  murskattava lajike oli MrM  0  -  55 mm  (bitumilla sidottava  kan-
tava kerros), yhteensä  63 093 t.  

Kokeiluluontoisesti murskattiin kahtena päivänä myös kunnossapidon tarpei-
siin MrM  0  -  16 mm  (soratien kunnossapitotarpeisiin)  yhteensä  3 044 t.  

Hienoaineksen erottelussa  pääasiassa käytetyllä #  6 x 20  mm:n verkolla 
syntynyt erote oli  Hk  0  -  6 mm.  Erotteen  määrä murskauksessa oli  5 956 t.  

Työmaalla kokeiltiin myös erottaa kunnossapidon tarpeisiin paremmin sopi-
vaa tuotetta verkolta #  20 mm.  Erote  oli hHk  0  -  16 mm,  yhteensä  2 678 t. 

 Ongelmaksi erottelussa muodostui erotteen määrän voimakas kasvu, joten 
erottelu tällä seulakoolla lopetettiin kanden päivän kokeilun jälkeen. 
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3.5  Toteutunut laatu 

Työmaapäiväkirjan  ja  murskenäytteiden  (43  kpl) keskiarvokäyrän  mukaan 
MrM  0  -  55  täytti rakeisuusvaatimusrajat kahta seulakokoa, #  0,25 mm  ja  # 

 0,5 mm  lukuunottamatta, joissa sisempi  raja-arvo hieman ylittyl  (kuva  9).  

hiekka 	2 	sora 
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z ---  ---____ ____ --------  _7  :' 

___ ___ ___  

_______7  ___  

0.874 0. 125 	0.25 	0.5 1 	2 	4 	6 A 	12 16 2A 2 32 	64  

Kuva  9: 	Murskenäytteiden MrM  0  -  55  keskiarvo  

3.6 Työnaikaiset  toimenpiteet  ja  keinot hienoainesmäärään 
vai kutta  m iseksi 

3.6.1  Murskaus  ilman  erotusseulaa 

Murskauksen yhdeksänä  ensimmäisenä päivänä erotusseulaa ei käytetty. 

Lähtömateriaalin kivisyys  oli aluksi ennakkotutkimusten mukainen (>  25  %), 
 jolloin hienoainespitoisuus #  0,074  mm:n seulalla pysyi vaadituissa rajoissa 

 5...10  %  paria  pientä ylitystä  ja  muutamaa alitusta lukuun ottamatta.  Sen  si-
jaan hiekan  ja  hienon soran rakeisuusalueella  (0,25  -  4.12 mm)  ylityksiä  tuli 
2/3:lla tutkituista rakeisuusnäytteistä lähes  koko  murskauksen  ajan.  

3.6.2  Murskaus erotusseulaa #  6 x 20 mm  käyttäen  

Murskauksessa erottelua  suoritettiin vasta, kun lähtömateriaalin hienoaines-
pitoisuus nousi liian suureksi  ja  lopputuotteen hienoainesmäärä  ylitti sallitun 
ylärajan  (10  %  0,074  mm:n seulalla)  tai  hiekan  ja  hienon soran rakeisuusoh-
jearvot ylittyivät. Erotusseulana käytettiin  9.6.95  alkaen  6 m 2  #  6 x 20  mm:n 
verkkoa kahta päivää lukuunottamatta, jolloin kokeiltiin #  20  mm:n seulaa.  

Lähtömateriaalin  alhaisesta kosteuspitoisuudesta  ja  aihaisesta saviaineksen 
 osuudesta johtuen erottelu onnistui teknisesti hyvin eikä seulojen tukkeutu

-mista  tapahtunut. 
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Erottelun  vaikutuksesta "hiekkapatti" saatiin pääosin poistetuksi. Kuitenkin 
ylityksiä tuli  varsin  paljon etenkin seulontavaiheen loppupuoleDa, jolloin läh-
töaineksen hienoainespitoisuus oli suuri  ja  kivisyys  alhainen. Erottelu vaikutti 
käyrän muotoon ajoittain myöskin rakeisuusalueella  6. ..20 mm,  jossa syntyi 
muutamia ohjerajojen alituksia. Alitukset johtuivat lähtömateriaalin kivisyy

-den  laskusta, jolloin jälkimurskain joutuu käymään tyhjänä. Ratkaiseva mer-
kitys laadun vaihteluihin  ja  vaadituissa  rajoissa pysymiseen näyttää olleen 
moreeniesiintymän laadun vaihteluilla, joihin seula-asetuksilia ei kyetty vai-
kuttamaan. Kuvassa  10 on  esimerkki erotusseulaa #  6 x 20 mm  käyttäen 
saadusta vaatimukset täyttävästä murskeesta MrM  0  -  55. 
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Kuva  10: 	Moreenimurskeen  0  -  55 mm  rakeisuuskä  yra.  
Erotusseulana #  6 x  20mm  (13.6.95)  

Työmaapäiväkirjan  ja  rakeisuusnäytekäyrien  perusteella voidaan todeta, että 
haluttu rakeisuuskäyrä  on  saavutettavissa tavanomaisin murskausjärjeste-
lyin  ja  seularatkaisuin.  Prosessin ohjaus vaaditun laadun saavuttamiseksi 
vaikeutuu kuitenkin merkittävästi,  jos  tähtömateriaali  ei ole tasalaatuista  ja 

 kivisyysprosentti  riittävän suuri. 

Erottelun  onnistumiseen vaikutti ratkaisevasti kuivasta vuodenajasta johtu-
nut lähtömateriaalin alhainen kosteuspitoisuus. Todettakoon, että  jo  yhdeksi 
viikonlopuksi sattuneen yksittäisen runsassateisen ukkoskuuron jälkeen seu

-lat ja  sulo takeltelivat, ajotiet liejuuntuivat  ja  tuotantoteho  laski.  

3.6.3  Murskaus erotusseulaa #  20 mm  käyttäen 

Työmaan suorittama erotuskokeilu #  20  mm:n seulalla onnistui näissä olo-
suhteissa hyvin. Jopa liiankin hyvin, koska siitä oli seurauksena niin merkit-
tävää erotustuotteen määrän kasvua, että tässä urakassa erottelua ei ollut 
mandollista jatkaa taloudellisista syistä.  Tehon  lasku oli kertaluokkaa  50  %. 
Erotteena  syntyi hHk  0  -  16 mm.  Varsinaisen murskaustuotteen MrM  0  -  55 

 rakeisuuskäyrä  oli erotuskokeilun aikana vaaditun mukainen, ilman alituksia 
 tai  ylityksia  (kuva  11).  
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Kahtena päivänä erotettiin sorateiden kunnossapitomurskeeksi paremmin 
sopivaa erotetta  0 -  16 mm # 20  mm:n seulalla. Erotetta syntyi niin paljon, 
että päätuotteen MrM  0 - 55 tuotantoteho  aleni keskimääräisestä  271 t/h 

 noin  139 t/h:ssa.  Tehon alenema  oli  49 %,  minkä vuoksi erottelua ei jatkettu 
pidempään. Erotetta syntyi samanaikaisesti noin  83,7 tih.  Koska sillekään 
normaalituotannossa ei ole kaupallista kysyntää,  on tuotantotehon  lasku niin 
merkittävä päätuotteen osalta, ettei erotteluun kaupallisessa tuotannossa 
ole taloudellisia edellytyksiä.  Jos erotteelle (83,7 t/h)  voisi laskea kaupallista 
merkitystä, jäisi päätuotteen MrM  0 - 55 tuotantoteho  edelleenkin  vain 82 
%:iin  alkuperäisestä. 

Lopputuotteen  hinta oli tässä tapauksessa tilaajalle edullinen. Urakoitsija 
 sen  sijaan joutui panostaniaan suunniteltua enempi materiaalin irrottami

-seen ottoalueen rintauksessa,  joka oli ennakoitua kovempi  ja  aiheutti osal-
taan alhaiseksi jääneen tuotantokapasiteetin. Myöskään tavoitteena ollut 
laatu ei täysin toteutunut. Todellinen lopputuotteen hinta oli urakoitsijan il-
moituksen mukaan selvästi kalliomurskeen valmistamisen hintaa kalliimpi. 
Kalliomurskeen  0 - 55 mm  valmistamisen hinta  on  yleisesti hintaluokkaa 
noin  12 - 13 mklt (siilohinta)  Oulun seudulla.  

3.8  Tulosten tarkastelu  

3.8.1  Tutkimusmenetelmän  arviointi 

Tutkimusmenetelmä oli tavanomainen jälkitarkastelu-/haastattelumenetelmä, 
jossa työn urakkaluonteesta johtuen ei kaikkia suorite-  ja hintatietoja  voida 
julkistaa. Laaduntarkkailutulokset sekä työmaapäiväkirja, joka oli urakan 
osapuolten yhteisesti hyväksymä kertomus päivittäisistä tapahtumista kuten 
keskeytyksistä, ulkoisista olosuhteista, työsaavutuksista jne., antoivat kui-
tenkin  varsin seikkaperäisen ja  luotettavan kuvan murskauksen aikaisista ta-
pahtumista sekä tulokseen vaikuttavista tekijöistä  ja  toimenpiteistä. 

Laaduntarkkailu  oli murskausurakkaehtojen mukainen, joten tuotteiden seu-
lontakäyrät olivat käytettävissä  ja  erinomaisesti täydensivät osapuolten anta-
maa suullista informaatiota työn kulusta. 

Kööpelinkiulun murskauksen  seuranta  ja  tulosten analysointi antavat  selvän 
 kuvan, minkä laatuinen moreeni  on  taloudellisesti murskattavissa, miten  mo-

reenimurskaus  tulee valmistella  ja  toteuttaa sekä mitkä ovat työn aikaiset 
tekniset mandollisuudet vaaditun lopputuotteen aikaansaamiseksi.  

3.8.2  Murskattavan moreenin ennakkotutkimukset 

Ottopaikkaselvityksissä  eivät aina riitä tavanomaiset tutkim usohjeiden mu-
kaiset maastotutkimukset. Myös  0,074  mm:n seulaa hienomman aineksen 
raekokojakauma tulisi selvittää,  sillä savialneksen  suhteellisella osuudella 
hienoaineksen määrästä  on  ratkaiseva merkitys murskauksen  ja seulonnan 

 onnistumiseen. Urakointimenettelyssä edellytetään selviä pelisääntöjä  ar-
vonrnuutosten  perusteisiin sekä lähtömateriaalin että lopputuotteen suhteen. 

Murskaustuotteen  hintaan tulee ratkaisevasti vaikuttamaan lähtömateriaalin 
kosteus, kivisyys, hienoainespitoisuus  ja <  0,074  mm:n auttavan savi- ainek- 
sen määrä sekä esiintyvän saven mandollinen kerroksellisuus. Tämä urakka 
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vahvisti aikaisempia kokemuksia  ja  ohjeita siitä, mitkä laatuvaatimukset 
rnurskauskelpoiselle moreenille tulee asettaa.  

3.8.3  Tarjouspyyntö  ja  tarjous 

Urakoitsijan  kannalta  on  edullista,  jos  tarjous voidaan antaa  sulan  maan ai-
kana. Silloin olosuhteiden arviointi työmaajärjestelyiden kannalta  on  yleensä 
mandollista  ja  helpottaa riskitekijöiden arviointia. 

Murskaustyö  tulee ajoittaa kesä-elokuulle (Pohjois-Suomessa), joka yleensä 
 on  kuivin vuodenaika (talvimurskaus  ei jäätymisen aiheuttamien ongelmien 

vuoksi ole suotavaa).  

3.8.4  Murskauksen  aikaiset toimenpiteet 

Murskauslaitos  valitaan murskattavan materiaalin määrän, rintauksen kor-
keuden  ja  esiintymän kivisyyden perusteella. Telamurskaimin varustettuja 
liikkuvia laitoksia kannattaa käyttää, kun murskausmäärä  on  alle  15 000 t, 

 rintaus  on  matala  (2  -  4 m),  kivisyys  pieni  ja  kivien  koko  <  500 mm.  Kivien 
koon kasvaessa isompileukaiset rnurskaimet tulevat edullisemmaksi  ja kivi- 
syydestä riippuen laitoskokoonpano suunnitellaan joko  2- tai 3-vaiheisena. 

Hienoaineksen erottelu  näyttää onnistuvan tavanomaisin seularatkaisuin,  jos 
 lähtömateriaali  täyttää murskauskelpoiselle moreenille perinteisesti esitetyt 

rakeisuus-  ja  kivisyysvaatimukset  (kuva  4,  sivulla  12).  Murskauksen  aikana 
hienoaineksen erotteluun voidaan vaikuttaa seulakoon  ja  -verkkojen valin-
nalla. Valinnat riippuvat lähtömateriaalin ominaisuuksista  ja  lopputuotteelle 

 asetetuista vaatimuksista. Seulastojen tulee olla tarpeeksi tehokkaat suh-
teessa murskaimiin  ja  erotettavan hienoaineksen  määrään. Erotusseulan 
paikka oli tässä laitoskokoonpanossa murskausvaiheen jälkeen, jolloin  hie

-noaines  on  helpoimmin erotettavissa. 

Ratkaisevaa lopputuotteen kelpoisuudelle  ja  tasalaatuisuudelle  on  lähtöma-
teriaalin  laatu  ja  ennen muuta laadun vaihtelut.  Jos  laatu rintauksessa vaih-
telee niin paljon, että  se  päivittäin vaikuttaa laitoskokoonpanoon  tai  seulajär-
jestelyihin,  on  laitoksen ohjaustoimenpitein vaikea saavuttaa vaaditun käy-
rän mukaista lopputuotetta. Myös tuotantoteho laskee  ja  lopputuotteen  hin-
takilpailukyky heikkenee. Mikäli lopputuote ei kaikilta osin täytä laatuvaati-
muksia, vaan esiintyy päivittäistä laadun vaihtelua  ja  hajontaa, voidaan  lop

-putuotteen  laatua vielä parantaa oikealla varastointimenettelyllä. Varastoka
-sa  ajetaan useampaan kerrokseen, josta oikealla kuormausmenettelyllä  ko-

ko  varastokasan rintaus  hyväksikäyttäen materiaali kuormattaessa  ja  koh-
teeseen levitettäessä homogenoituu. 
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4.1  Murskauskelpoisen moreenin laatuvaatimuksista  

Tutkimuksen mukaan  sitomattomiin päällysrakenteisiin murskattavan moree-
nm  laatuvaatimukset ovat pääosin kohdallaan.  Kivisyydeltään moreenin  tu-
lee olla yli  25  %  ja  hienoainesmäärältään  alle  13  %,  jotta  murskaus  olisi ta-
loudellisesti  suoritettavissa. Kosteuspitoisuuden  tulee olla  alle  6  %. Hienoai-
nesmäärän  vähäinen kasvu  on  hoidettavissa  seularatkaisujen  avulla, mutta 

 erottelu  nostaa  murskattavan  tuotteen hintaa.  Lähtömateriaalin kivisyysvaa-
timus  on  hienoainespitoisuutta  tärkeämpi. Mitä  kivisempää lähtömateriaali 

 on  sitä korkeampi myöskin  hienoainespitoisuus  voi olla.  

4.2  Toimenpiteet murskausvaiheessa  

H  ienoaineksen erottelu  onnistuu käytettävissä olevin  laitoskokoonpainoin  ja 
 tunnetuin  seularatkaisuin. Erotusseulan  paikka  kaksivaihemurskauksessa  on 

 jälkimmäisen  murskaimen  takana.  Tankoseulaa  on  käytetty  syöttimen  väl- 
pan  alla.  

Molemmilla  murskauksessa käytetyillä seuloilla #  6 x 20 mm  ja  #  20 mm hie
-noaineksen erottelu vaadittuun MrM  0  -  55  mm:n  rakeisuuskäyrään  on  mah-

dollista.  Seulojen tukkeutumista  ei tapandu olosuhteissa, joissa materiaalin 
 kosteuspitoisuus  pysyy  alle  6  %  ja  murskataan  kesäolosuhteissa. 

Erotteen  määrän kasvaessa  murskattavan  tuotteen  saanto  pienenee  ja  hin-
takilpailukyky laskee.  Karkeana  arviona  erotteen  määrälle  voitanee  pitää 
noin  30 %:n  rajaa, jolloin  hintaetu  vastaavan  kalliomurskeen  valmistamiseen 
olisi menetetty.  

Murskauksen  aikana ei  tullut  esille tavanomaisesta poikkeavia  hienoainek
-sen  erottelumenetelmiä  tai  teknisesti uusia ratkaisuja, joilla  erottelun  onnis-

tumiseen  tai  taloudellisuuteen olisi pyritty vaikuttamaan.  Haastatelluilla 
murskausurakoitsijoilla  oli käsitys, että  moreenimurskauksen suoritusajan

-kohta  on  kesä-elokuulia,  jolloin sademäärät jäävät vähäisiksi.  Talvimurs-
kausta  ei  jäätymis-  ja  seulojen tukkeutumisongelman  vuoksi pidetty 
mielekkäänä.  

Lopputuotteen  laatua seurataan  työvuoroittain.  Ruotsalaiset  suosittavat  kol-
mea näytettä  työvuoroa  kohti. Kokenut  murskauslaitoksen  ohjaaja voi  ana

-lyysitulosten  perusteella säätää asetukset  vaaditun lopputuotteen  saami-
seksi.  

4.3  Tulosten hyödynnettävyys 

Sitomattoman  jakavan  tai  kantavan kerroksen tekeminen sora-  tai  kallio
-murskeista  on  tavanomainen ratkaisu tämän päivän  tienrakentamisessa  tai 

 parantamisessa.  Soramurskeiden  osuus  on  kuitenkin jäänyt  tai  jäämässä 
yhä vähäisemmäksi niihin kohdistuneiden säästä-  ja  suojelutoimenpiteiden 

 sekä  pidentyneiden kuljetusmatkojen  vuoksi.  Kalliomurskeiden  käyttö  on 
 vastaavasti lisääntynyt, samoin  on  lisääntynyt materiaalien kierrätys  ja  uu-

siokäyttö stabilointimenetelmien  yleistymisen myötä.  Moreenien  mekaaninen 
jalostaminen  on  hintakilpailusyistä  jäänyt vähemmälle.  
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Tutkimus osoittaa, että moreenin jalostaminen mekaanisin keinoin sitomatto-
maan rakenteeseen kelpaavaksi  on  teknisesti täysin mandollista.  Mo-
reenimurskeen  valmistamisen hinnanmuodostukseen vaikuttavat päätekijät 
ovat, kun laitekokoonpanoa ei oteta huomioon: 

- moreeniesiintymän  laatu; kivisyyden tulee olla >  25 %  ja hienoainespi-
toisuuden  (0,074 mm)  korkeintaan  10.20 % 

- moreenin kosteuspitoisuus; kosteuspitoisuuden  tulee olla  alle  6 % 
- murskausajankohta;  sula ja  kuiva vuodenaika. 

Arvioitaessa moreenimurskeiden hintakilpailukykyä sora-  tai kalliomurskei-
sun  nähden voidaan karkeana ohjeena pitää nykyistä tuotanto-  ja hintatasoa, 

 jonka mukaan kalliomurskeiden  (0 - 55 m) slilohinta (13 - 15 mkit)  muodos-
tuu keskimäärin  koko  maassa seuraavasti: 

- irtiotto  noin  6 - 7 mklt 
- murskaus  noin  7 - 8 mklt. 

Moreenimurskeen siilohintana  suotuisissa olosuhteissa, jolloin hienoainek
-sen erotteluun  ei tarvitse panostaa, voidaan pitää murskauksen hintaa  7 - 8 

 mk/t. Hienoaineksen erottelun  vaikutusta kustannuksiln voidaan kokemuspe-
räisesti arvioida suoraan tuotantotehon laskun aiheuttamana lisähintana.  Jos 

 tehon  lasku  on  esimerkiksi  30 %, on  sen  hintaa lisäävä vaikutus noin  2 - 2,5 
mklt. 

Materiaaliesiintymän  käyttöä harkittaessa ratkaisevan tekijän tuotantokus-
tannusten ohella muodostaa materiaalin kuljetuskustannus rakennuskohtee

-seen.  Kuljetuskustannuksia voidaan arvioidaan esimerkiksi Kuorma-  ja  pa-
kettiautojen kuljetusmaksut tielaitoksen omajohtoisissa  töissä -ohjejulkaisun 

 /14/  avulla.  Sen  mukaan kuljetus esimerkiksi  5  km:n etäisyydelle maksaa 
noin  6 mkltja 10  km:n etäisyydelle noin  9  mk/t. Isommissa kuljetusurakoissa 
hinnan  voi tarkistaa tarjouksen perusteella. Suunnittelijan tehtäväksi  jää  ver-
tailla saatavilla olevien materiaalivaihtoehtojen todelliset tuotanto-  ja  kulje-
tushinnat rakennuskohteeseen  ja  valita kokonaiskustannuksiltaan edullisin 
materiaalivaihtoehto. 
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LIITTEET  

1  Kyselylomake  

2.  Yhteenveto kyselyn tuloksista  



Moreenien hyötykäytön  edistäminen  murskausteknisin  keinoin 

 LuTE  1  

Geokeskus/Oulun kehitysyksikkö 

TPPT/Materiaalien  ja  rakenteiden valmistus  

KYSELYLOMAKE  

Piiri...................................... 

Yhdyshenkilö 	............................... Puh 	...................... Fax  

Kokemukset  moreenin  käytöstä 

Onko piirissäsi murskattu  tai  jalostettu moreenia sitomattomaan jakavaan 
/kantavaan kerrokseen käytettäväksi 

Ei ( ) 	 Kyllä  

Onko murskauksen yhteydessä suoritettu erityisiä toimenpiteitä hienoainek
-sen  erottelemiseksi  

Ei ( ) 	 Kyllä 	( ) 

Murskaus  on  suoritettu omana työnä ( ) urakalla  ( 

Kokemukset moreenin jalostamisesta ja/tai hienoalneksen erottelusta. Oliko 
ongelmia, millaisia? Käytettiinkö joitakin 'keinoja' erottelun onnistumiseksi, 
millaisia? Mitä kehittämistarpeita  tai  ehdotuksia kokeilut toivat mieleenne? 
(Vastaus vapaamuotoisesti  alle  tai  erilliselle paperille). 

Tarpeet  moreeniesiintymien  hyödyntämiseksi 

Mikä  on  (kuvaa lyhyesti) tiepiirin tilanne sitomattoman jakavan/kantavan ker-
roksen materiaalien saamiseksi  ja  onko tarvetta ryhtyä etsimään/käyttämään 

 m  oreeneja. 
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LUTE 1  

Moreenien  esiintyminen piirin alueella (kelpoisuus  jakavaan/kantavaan  
kerrokseen) 

Tutkitut hyödyntämiskelpoiset moreeniesiintymät (joko eritellen  tai  yhteensä) 

Esiintymien lukumäärä 	kpl. Arvioitu moreenimäärä yht. 	m3 .  

Arvio piirin alueella olevista muista hyödyntämiskelpoisista moreeniesiinty-
mistä 	 m 3 . 

Meneillä  tai  suunnitteilla olevat  murskaukset (jakavaan/kantavaan  ker-
rokseen) 

Piirissä  on  ( ),  piirissä ei ole ( ) käynnissä moreenin murskausta kevättal-
vella  1995?  

-  Käynnissä oleva  tai  kevättalvella  1995  suoritettava moreenin murskaus; ni-
mi, hanke, työmaanpäällikkö, murskausurakoitsija? 

-  Myöhemmin vuonnal995 alkavaksi suunniteltu moreenin murskaus; nimi, 
hanke, työmaanpäällikkö, murskausurakoitsija? 

Murskausurakoitsijoita,  joilla  on  kokemusta  moreenin murskauksesta  

Piirille urakoineita  tai  piirin tiedossa olevat urakoitsijat, joilla  on  kokemusta 
moreenin jalostamisesta sitomattoman jakavan/kantavan kerroksen  maten

-aaliksi?  Nimi  ja  yhteystiedot.  

Esityksiä  moreenin  käytön edistämiseksi  sitomattomassa  kerroksessa 

Tiedot antoi: Nimi: 
Puhelin: 

 Fax:  



TU  11  Materiaalien  ja  rakenteiden valmistus  
Moreenin jalostamista koskenut kysely  1995  

Yhteenveto saadusta palautteesta  19.4.1995  

Piiri,  mkk /yhdyshenkilö  

___________________________  

Onko  murskattu 
jakava -/kantavaan 

Hienoaineksen  
erottelua  

Tarpeet  moreenin 
hyödyntämiseksi 

Esiintymät  ja  niiden  
kelpoisuus 

Meneillä  tai  suunnitteilla  
olevat  murskaukset  

Urakoitsijoita  Esityksiä jakavan/ 
kantavan  kehittäm. 
Muita esityksiä  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei  Kyllä  Ei Tutkittu Ei  Kyllä  Ei 

U,  Petter Sandin  (hankkeet)  x x (x) x x x  Ei mainittu Ei  

T,  Veikko  Montola  x x (x) n. 10 x  Ei Ei  

H, 	Heikki Koski,  Taina Viitala  x x x x x  Ei mainittu Ei  

KaS,  Pekka Vallius  x x x 1  kpl  x  VeijKaukasalo  Ei  

KeS,  Heikki  Mäklin  x x x  monta Keuruu Lemminkäinen Ei onnistu talvella  

SK,  Pekka Turunen  x x x 3  kpl  x  Ei mainittu  Erottelu  ei onnistunut  
V,  Teuvo  Kasari  x x x  monta  x  Peruskallio 

 Olavi  Kontola  
Tutkittava 

0,  Vesa Kallio  x x x 2  kpl  x  Kehitettävä  

0,  YLIV mkk  Vesa Kallio  x x x 5  kpl  x  Välppätajittelija  OK 

0,  KAJ mkk  Risto Väänänen  x x x 5  kpl  x  
Vaala 

Karjalan  murske 
 Suun Sora 

 Terramare  

Ei 

L, 	Kari Hietala,  ym.  x x x x  Napapiirin kuljetus 
Lapin  Kuljetus 
Kone Kostamo  

Ei  

Andament,  Kauko Kallunki Lisätään  kiviainesta  

mm 

m 

0' 

0' 

a. 
(fl 

m  
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