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1. TIIVISTELMÄ 
 
Ecolan Oy:n valmistamalla ja tuotteistamalla Ecolan® Infrastabi -sideaineella toteutet-
tiin Nokian kaupungin osoittamalla tiekohteella tierakenteen kantavan rakenteen ker-
rosstabilointi elokuussa 2019. Ecolanin tilaamana stabilointityön toteuttajana toimi 
NCC Industry, joka toteuttaa kerrosstabilointeja perinteisesti bitumisideaineella. 
 
Kokeilupalveluhankinnan lopputuloksena voidaan todeta, että Ecolan® Infrastabi-side-
aine soveltuu erinomaisesti maa- ja kerrosstabilointiin korvaamaan perinteisiä sideai-
neita, kuten sementtiä tai bitumia. Uusiosideaineella tehty stabilointityö on helposti 
skaalattavissa ja monistettavissa ympäri Suomen, koska laitteistot ja stabilointityöme-
netelmät ovat laajalti käytössä perinteisillä stabilointiaineilla. Resurssitehokkaammille 
sideainevaihtoehdoille on selvästi kysyntää. Ecolan Oy pystyi pilotin perusteella säätä-
mään tuotantoprosessiaan tehokkaammaksi, ja tuotantoa on mahdollista kasvattaa ly-
hyellä aikavälillä merkittävästi.  
 
Keskeisiä oppeja pilotissa oli, että sideaine tulee kuljettaa kohteelle kuivana, sillä kos-
tutettu sideaine jättää työstöajan liian lyhyeksi. Myös levityslaitteistoa pitää kehittää 
kuivan sideaineen levittämiseksi käyttäjäystävällisesti. Stabilointityö onnistui kuitenkin 
odotetusti, ja kevyen liikenteen väylä oli jalkakulkijoiden käytettävissä heti stabilointi-
työtä seuraavana päivänä. West Coast Road Mastersin toteuttamien pudotuspainolai-
temittausten perusteella voitiin todeta, että Ecolan® Infrastabi -sideaineella tehty ker-
rosstabilointi paransi jo viikon lujittumisajan jälkeen tien kantavuutta merkittävästi.      
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2. HANKKEEN TAUSTA  
Ecolan Oy on kehittänyt vuodesta 2018 alkaen teollisuuden sivuvirtatuhkista uusiosi-
deaineita, joilla voidaan korvata perinteisiä sideaineita, kuten sementtiä tai bitumia, 
erilaisissa stabilointikohteissa, joissa tarkoituksena on parantaa heikosti kantavan maa-
pohjan tai tierakenteen kantavuutta. Ecolan® Infrastabi uusiosideaineet ovat raaka-ai-
neiden ja tuotantoprosessinsa ansiosta erittäin vähähiilisiä verrattuna CO2-intensiivi-
seen sementtiin.  Lisäksi sideaineiden hyödyntäminen maamassojen lujittamisessa pie-
nentävät infrarakentamisen ympäristökuormitusta maaleikkausten ja läjitystarpeen 
vähentyessä. Samalla voidaan vähentää jätteen määrää hyödyntämällä sideaineessa 
tuhkaa, joka on vielä varsin alihyödynnetty materiaali. Kiertotalouden periaatteet to-
teutuvat siis monella paitsi tapaa sideaineportfoliossa, myös koko toimintoketjussa 
 
Tierakenteiden, kuten kantavan kerroksen ja päällysteen, elinkaarta voidaan piden-
tää tierakenteen stabiloinnilla. Laboratoriotestauksissa Ecolan® Infrastabi sideaineella 
saadut tulokset ovat olleet erittäin hyviä, ja parhaimmillaan neitseelliset raaka-aineet 
on pystytty korvaamaan 100% uusiomateriaaleilla. Lupaavien laboratoriotulosten jäl-
keen Ecolan Oy haki koetoimintalupaa sideaineiden koeluonteiseen valmistamiseen 
Nokian tuotantolaitoksella, ja lähti kartoittamaan ensimmäistä täyden mittakaavan 
koekohdetta. 
 
Kokeilupalveluhankinnan kautta mahdollistui ensimmäinen käytännön mittakaavassa 
toteutettu stabilointipilotti Ecolan® Infrastabi -sideaineella. Ensimmäinen täyden mit-
takaavan pilotti on merkittävä askel uusiomateriaalipohjaisen sideaineen kaupallista-
misessa, ja uusien vaihtoehtoisten sideaineiden markkinoille saattamisessa. 

 
Uusiosideaineiden hyödyntämisen yleistymisessä on keskeistä, että sideainetta pysty-
tään levittämään ja työstämään perinteisesti stabilointityössä käytettävien laitteiden 
ja työmenetelmien avulla. Jos uusia asioita tai kalliita investointeja on liikaa, kynnys 
uusiosideaineen käyttöön nousee liian korkeaksi. Ecolan Oy:n ratkaisuehdotuksessa 
stabilointi suunniteltiin toteutettavaksi jo olemassa olevia laitteita ja tavanomaisia sta-
bilointimenetelmiä hyödyntäen. Uutuusarvo ja innovatiivisuus muodostui uuden ym-
päristöystävällisen sideaineen ja perinteisten työmenetelmien yhdistämisestä.  
 
Ecolan Oy etsi stabilointityötä tekevien toimijoiden joukosta yhteistyökumppania, 
jonka kanssa sideaineen levitystä ja työstämistä voitiin pilotoida toimijan olemassa ole-
valla laitteistolla. Ecolan Oy osti stabilointiyön suorittamisen ja siihen liittyvän asian-
tuntijatyön yhteistyökumppaniksi valitulta NCC Industryltä. Kokeilupalveluhankinnan 
aikana NCC Industry etsi yhdessä Ecolan Oy:n kanssa optimaalisimmat tavat toteuttaa 
stabilointityö uusiosideaineella.  
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3. KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN KANTAVAN RAKENTEEN PA-
RANTAMINEN  

 

 Hankkeen tilaaja: Business Tampere 
 Pääurakoitsija: Ecolan Oy  
 Aliurakoitsija: NCC Industry Oy 
 Uusiosideaineen materiaalitoimittaja: Ecolan Oy  
 Kohteen haltija: Nokian Kaupunki 
 Mitoitus: NCC Industry ja Ecolan Oy 

 
3.1 PILOTTIKOHDE 
 
Parannettu tiekohde on kevyen liikenteen väylä Puroraitti Nokian kaupungin alueella. Kohde on 
merkitty karttaan punaisella. Kyseessä on vilkkaasti käytetty reitti, jonka kunto ennen paranta-
mista oli heikko. Parannettavan väylän pituus oli yhteensä noin 210 metriä ja leveys 3 metriä. 
Stabiloitavaa pinta-alaa kohteella oli näin ollen noin 630m2. Kevyen liikenteen väylä oli päällys-
tetty osittain sirotepintauksella ja osittain jyräasfalttipäällysteellä. Aiemmin avatuissa kohdissa 
paikattu asfaltilla tai jätetty ilman päällystettä. Runkoaineena oli pääosin soramoreenia sekä 
pienellä matkalla tien toisessa päässä kalliomursketta (0-32). Väylään kuului myös alikulkutun-
neli, joka jätettiin hyvän kuntonsa vuoksi käsittelemättä. 
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Kuvia lähtötilanteesta kohteella huhtikuussa 2019.  

 

KUVA 1. Päällysteessä oli merkittäviä vaurioita 

 

    KUVA 2 Osassa tietä päällystettä ei ollut enää lainkaan aiemmista kaivutöistä johtuen. 
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KUVA 3. Pinnassa näkyy merkittävää pohjasta johtuvaa epätasaisuutta. 

 

3.2 VALMISTELEVAT TYÖT 
 

Runkomateriaalinäytteet ja esitestaus 

Kesällä 2019 tiestä otettiin runkonäytteitä lapioimalla kolme ämpärillistä runkoaineita tien eri 
kohdista. Näytteistä voitiin suorittaa stabiloitavuustestaus, jonka pohjalta voitiin määritellä 
sideaineen käyttömäärä sekä mahdollinen tarve karkean runkoaineen lisäykselle. Aiempien la-
boratoriotestien perusteella voitiin olettaa, että sideaineen käyttömäärä on noin 30-50 kg/m3. 
Yleisesti hydraulisesti sitoutuvien sideaineiden ohjeena pidetään esitestauksessa 3-8MPa 7vrk 
ja 5-12MPa lujuutta 28vrk iässä1. Esitestauksessa 7vrk lujuus saavutettiin 12% sideainemäärällä 
(7vrk 4MPa ja 28vrk 13MPa), mutta 28vrk lujuus saavutettiin jo 7% kuiva-ainesuhteessa (7vrk 
2MPa ja 28vrk 6MPa). Ecolanin kerrosstabilointi sideaineella on hitaampi alkulujuuden kehityk-
sestä verrattuna yleisesti stabiloinnissa käytettyyn sementtiin. Laboratoriotesteissä lujuuden-
määrityksessä käytettiin 7-8,5% vesi-kuiva-ainesuhdetta. 
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Ramboll Finlandilla teetetyn rakeisuuskäyrän perusteella todettiin, ettei välitöntä tarvetta 
karkean runkoaineen lisäämiselle ole, koska kevyen liikenteen väylän kantavuusvaatimukset 
täyttyvät ilman murskekerroksen lisäämistä. Samalla todettiin, että runkoaineen vaihtelu so-
ramoreenin ja aiemmin tehdyn kaivannon kalliomurskekerroksen välillä tarjoaa vertailutietoa 
erilaisista runkoaineista. Laboratorio-oloissa tehty rakeisuustestaus on aina kuitenkin viitteel-
linen, sillä esimerkiksi vanhan päällysteen murskaamisen vaikutusta karkean aineksen lisäänty-
miseen ei voitu ennalta määrittää. 

 

Kuva 4.Ramboll Oy:n tekemä rakeisuuskäyrä Puroraitin runkonäytteestä (soramoreeni) 

Runkoaineksena oli hiekkamoreenia, joka pääasiallisesti muodostui karkeasta hiekasta. 
Joukossa oli kuitenkin jonkin verran isoja, yli 60mm halkaisijaltaan olevia pyöreämuotoisia kiviä. 
Viimeisellä noin 20 metrin matkalla runkoaineena oli kalliomursketta (paaluvälit 240 ja 260). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Kuvat 5 ja 6. Soramoreeni runkoaineena/Kalliomurske (0-32) runkoaineena 
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Palteen poisto ja johto/kaapelinäyttö 

Oli oletettavaa, että tierakenteessa kulkee johtoja ja kaapeleita. Ennen stabilointityötä oli tär-
keää varmistua kaapeleiden sijainnista ja asennussyvyydestä. Kohteelle tilattiin kaapeli- ja joh-
tonäyttö, jonka tuloksena saatiin tietää kaapelien sijainti. Katuvalopylväiden kaapelointien si-
jainnit selvitettiin Nokian kaupungin toimesta.  

Samaan aikaan toteutettiin palteen poisto, jonka yhteydessä paljastui muutamia aiemmin pii-
lossa olleita kaivonkansia. Nämä merkittiin tiehen, jotta ne voitiin huomioida stabilointityön 
edetessä. Nokian kaupunki vastasi palteen poistosta. 

 

 

Kuva 7. Tien palteet poistettiin ennen stabilointityön aloittamista. 
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Kuva 8. Tiehen merkitty rakenteessa sijaitsevan rummun paikka. 

3.3 SIDEAINEEN TUOTANTO 
Ecolan Oy:n Infrastabi sideaineessa hyödynnetään perinteisesti jätteeksi miellettyjä materiaa-
leja arvokkaana raaka-aineena, ja näin saadaan tuotteita, jotka ovat sekä ympäristövaikutuksil-
taan että hinnaltaan perinteisiä sideainemateriaaleja edullisempia. Sideaineet valmiste-
taan Ecolan Oy:n Nokian tuotantolaitoksella.    
 
Tuotantoprosessissa tuhka syötetään säiliöautosta tuhkan vastaanottoon tarkoitettuun varas-
tosiiloon tai vaihtoehtoisesti suoraan raaka-ainesiiloon. Varastosiilosta tuhka siirretään teräs-
putkea pitkin pneumaattisesti tuotantotilassa sijaitsevaan pölynsuodattimella varustettuun 
raaka-ainesiiloon. Raaka-ainesiilosta tuhka syötetään putkea pitkin syötinruuville, jolle myös li-
säaineet syötetään erillisistä lisäainesiiloista. Materiaaliseos syötetään tämän jälkeen pölysyk-
lonilla varustettuun jauhimeen, jossa sideaineseos sekoittuu ja jauhattuu. Siirtoruuvi kuljettaa 
materiaalin edelleen pneumalähettimelle, joka siirtää valmiin tuotteen lastaus- tai varastosii-
loon. 
 
Sideaine sisältää pääsääntöisesti voimalaitostuhkaa, sementtiä sekä muita lisäaineita. Sideaine 
valmistetaan aina kohdekohtaisesti, jotta sen toimivuus kohteessa voidaan varmistaa. Sideai-
neiden kehitystä on tehty yhteistyössä alan toimijoiden kanssa (esim. Renotech, Ramboll, Aalto 
yliopisto). Sideainetta valmistettiin Puroraitin pilottia varten yhteensä noin 40 tn.   Sideainelevi-
tyksen helpottamiseksi ja pölynhallintaa varten kuiva sideaine kostutettiin noin 11% kosteuteen 
tuotantolaitoksella. 
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3.4 MATERIAALIN KULJETUS KOHTEELLE 
 

Materiaali kuljetettiin kohteelle puoliperävaunulla. Kuljetus voitiin poikkeuksellisesti tehdä ta-
vanomaisella kuorma-autolla kuormaa peittämättä, sillä matka tuotantolaitokselta kohteelle oli 
lyhyt, vain kolme kilometriä. Kostutettu sideaine ei myöskään pölise. Kuivan sideaineen kulje-
tuksissa tulee kuitenkin aina käyttää bulk-autoa.  
 

 

KUVA 9. Sideaine tuotiin kohteelle ns. puolikkaalla kuorma-autolla. 

3.5 STABILOINTITYÖN TOTEUTUS 
 
Stabilointi on ympäristön kannalta paras vaihtoehto tierakenteen parantamisessa, koska siinä 
kierrätetään vanha tierakenne yleensä sataprosenttisesti ja uutta materiaalia tarvitaan vain vä-
hän. Lisättävä materiaali voi olla myös teollisuuden sivutuotetta. Stabilointimenetelmillä voi-
daan säästää luonnon sora-alueita ja ottaa hyötykäyttöön heikompilaatuista kiviainesta. Stabi-
lointimenetelmä soveltuu kohteisiin, joissa päällyste on huonokuntoinen ja käyttöikänsä päässä. 
Stabiloimalla voidaan lisätä kantavuutta, mutta toisaalta myös sallia tierakenteen joustoa, kuten 
routaa, valitsemalla puolijoustava sideaine (komposiittistabilointi bitumilla ja mm. sementillä) 
tai sekoittamalla sideaineseokseen eri tavoin käyttäytyviä tuhkaseosaineita. Tuhkarakenteen 
hyvä ominaisuus on myös itsensä korjaaminen – routinut rakenne alkaa sitoutua uudelleen kos-
tutettuna. 
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Stabilointityön toteuttamisessa keskeistä oli perinteisten stabilointilaitteistojen ja menetelmien 
hyödyntäminen uuden innovatiivisen sideaineen pilotoinnissa. Tätä varten Ecolan Oy:n edusta-
jat kävivät tutustumassa stabilointityön toteutukseen jo kesällä 2018. Stabilointityön toteutta-
jana Puroraitin kohteella toimi NCC Industry, jolla on pitkä historia kerrosstabilointien toteutta-
jana. Kerrosstabilointi sovittiin toteutettavaksi NCC:n kaupallisten toteutuskohteiden välissä, 
jolloin logistiikka saatiin mahdollisimman tehokkaaksi.  
 
Stabilointityön toteuttaminen voidaan lyhyesti kuvata alla olevien vaiheiden mukaisesti (Lahti-
nen et al. 2012): 
 
(1) Stabilointityössä tielle tehdään esijyrsintä, jossa vanha päällyste rikotaan. (Kuvat 11-14). 
Paksu asfaltti (>100 mm) on tarvittaessa ohennettava kylmäjyrsimellä.   
(2) Tie kastellaan etukäteen ja sideaine levitetään esijyrsityn tien pintaan. (Kuvat 15-20) 
(3) Sekoitusjyrsin sekoittaa sideaineen tierunkoon, jonka jälkeen tierunko suljetaan ja tiiviste-
tään jyrällä. (Kuvat 21 ja 22) 
 (4) Tien runko höylätään muotoonsa, ja tämän jälkeen se voidaan päällystää. (Kuvat 23-25) 
  

 
 
 KUVA 10. Puroraitin stabilointityö toteutettiin pääpiirteittäin yllä kuvatun mukaisesti. 
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Stabiloinnin työvaiheet Puroraitilla dokumentoituna 

 

KUVA 11. Esijyrsintä toteutettiin sekoitusjyrsimellä.  Sekoitusjyrsin pystyi murskaamaan 
ohuen päällysteen runkoaineeksi, eikä erillistä kylmäjyrsintää tarvittu. 
 

 

KUVA 12. Esijyrsintä tehtiin kohteelle samana aamuna ennen sideaineen levittämistä. 
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KUVA 13.  Esijyrsityn tierungon seassa näkyy paksumman asfalttipäällysteen murskaudutta esi-
jyrsinnässä karkeampia paloja. Esijyrsitty tierungon materiaali käsitellään uudelleen sekoitus-
jyrsinnässä. Vanhan tierungon materiaali sekä uusi sideaine sekoittuvat, ja materiaaliseos ho-
mogenisoituu toiseen kertaan. 
 

 
KUVA 14. Esijyrsitty runko on valmis kastelua varten. 
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KUVA 15. Esijyrsittyä tierunkoa kasteltiin maltillisesti, koska sideaine levitettiin kostutettuna.  
Runsaampi rungon kastelu olisi kuitenkin ollut tarpeen.   
 

 
KUVA 16. Pinnan tasaamiseksi tie jyrättiin kevyesti jo kastelun jälkeen. 
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KUVA 17. Sideaineen levitys tapahtui asfaltinlevittimellä. Sideaine kipattiin suoraan kuorma-
autosta asfaltinlevittimeen. 
 

 
KUVA 18.  Sideaine asfaltinlevittimessä 
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KUVA 19. Sideaine levitettynä tierungon pintaan noin 3 cm paksuisena kerroksena. 
 

 
KUVA 20. Sideaineen levityspaksuutta ja painoa per neliömetri tarkkailtiin levityksen eri vai-
heissa. Mitattu sideainemäärä vaihteli 8-40kg/m2, keskimäärin käytettiin 28 kg neliöllä. Mit-
tauksissa oli vaihtelua jyrsityn tien epätasaisuuden vuoksi. Tien keskellä sideainemäärä jäi hie-
man alemmaksi kuin reunoilla johtuen tien kallistuksesta. 
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KUVA 21.  Sekoitusjyrsin sekoitti sideaineen ja esijyrsityn runkoaineen. Tien leveyden vuoksi 
stabilointi tehtiin kahteen suuntaan. 
 

 
 KUVA 22. Molempiin suuntiin sekoitusjyrsitty Puroraitti. 
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KUVA 23.  Sekoitusjyrsimen perässä liikkui höylä, joka muotoili tietä oikeaan muotoonsa. 
Sekoitetusta kantavasta kerroksesta otettiin näyte ennen viimeistä jyräämistä ja mitattiin tästä 
kosteus.  
 

 
KUVA 24. Koska toteutuspäivälle odotettu rankkasade ei tullutkaan, päätettiin tierunkoa 
kastella lisää ennen jyräystä, jotta sitoutumisen tehokas alku voitiin varmistaa. Kosteus oli 
esitestauksia matalampi (5-6%), joten tietä kasteltiin lisää. Lopullinen kosteus jäi kuitenkin 
laskennallisesti matalammaksi, kuin suunniteltu kosteus.  
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KUVA 25.Kastelun ja höyläyksen jälkeen tierunkoa jyrättiin. 
 

 
KUVA 26. Jyrätty pinta, joka jätettiin lujittumaan. 
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KUVA 27.  Toisessa päässä Puroraittia runkoaineessa olleet isot kivet nousivat höylän terien 
mukana, ja pintaa ei paikoin saatu täysin tasaiseksi, koska muotoiluaika jäi hieman lyhyeksi. 
Haasteena kohteella olivat myös kaivot, joiden kohdat jouduttiin rikkomaan ja sekoittamaan 
vain höylän terällä. 
 

 
KUVA 28.  Tiivistämätön näyte kerrosstabiloidusta tierungosta oli lujittunut kovaksi 
 ”kiekoksi” viikon kuluessa kohteen valmistumisesta. 
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KUVA 30.  Puroraitti oli heti seuraavana päivänä jalankulkijoiden käytettävissä, ja odotti uutta 
asfalttia noin kaksi viikkoa.  Tuhkasideaineella tehty stabilointi ei vaadi päällystämistä heti.  
 
 
3.6  SIDEAINEEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS JA LUPAMENETTELY 

 
Materiaalin käyttöä koskeva lupamenettely on tällä hetkellä koetoimintaluvan tai (kun-
takohtaisen) ympäristöluvan alaista. Rakenteeseen sijoitetun materiaalin pienen määrän 
vuoksi kohteessa tehtiin Nokian kaupungin ympäristöviranomaisille ilmoitus jätteen 
hyödyntämisestä maaperässä. Sideaineen ympäristökelpoisuutta arvioitiiin MARA-aset-
uksen mukaisten liukoisuusraja-arvojen mukaisesti, jotka ovat  myös vielä vahvista-
mattoman MASA-asetuksen luonnosesityksen pohjana stabiloidun maaperän 
ympäristökelpoisuudelle. Vertailutaulukko osoittaa, että sideaineesta liukenevien haitta-
aineiden määrä on erittäin vähäinen. 
 

 
 

 Kohde
Runkoaine

As Arseeni mg/kg ka <0,05 0,05 2 mg/kg ka
Ba Barium mg/kg ka 3,6 10 100 mg/kg ka
Cd Kadmium mg/kg ka <0,02 <0,02 0,06 mg/kg ka
Cr Kromi mg/kg ka 1,2 0,18 10 mg/kg ka
Cu Kupari mg/kg ka <0,05 0,05 10 mg/kg ka
Hg Elohopea mg/kg ka <0,005 <0,005 0,03mg/kg ka
Mo Molybdeeni mg/kg ka 1,8 0,51 6mg/kg ka
Ni Nikkeli mg/kg ka 0,05 0,08 2mg/kg ka
Pb Lyijy mg/kg ka <0,05 <0,05 2 mg/kg ka
Sb Antimoni mg/kg ka <0,03 <0,03 0,7 mg/kg ka
Se Seleeni mg/kg ka 0,11 <0,05 1 mg/kg ka
V Vandaiini mg/kg ka 0,05 <0,05 3 mg/kg ka
Zn Sinkki mg/kg ka 0,1 0,16 15 mg/kg ka
F- Fluoridi mg/kg ka 6,6 7,1 150 mg/kg ka
Cl Kloridi mg/kg ka 560 78 11000 mg/kg ka
SO4 Sulfaatti mg/kg ka 18000 2600 18000 mg/kg ka
DOC Liuennut orgaaninen hiili mg/kg ka 13 25 500 mg/kg ka

Puroraitti

Reagoinut 
Infrastabi

MARA-asetuksen mukainen 
päällystetty väylä/ MASA-asetuksen 

luonnoksen raja-arvo
LS/10Haitta-aine Reagoimaton 

Infrastabi 

soramoreeni ja kalliomurske
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4. VALMIIN RAKENTEEN LAADUNTARKKAILU 
 
Kantavuusmittaukset 

Kantavuudet mitattiin 17.8.2019 (rakenne lujittunut 7 vuorokautta) pudotuspainolaitteella 
(Kuab FVD-50), ja mittaukset suoritti West Coast Roadmasters Oy. Pudotuspainolaitemenetelmä 
soveltui koerakenteen kantavuuden mittaamiseen erityisesti siksi, että se on menetelmänä le-
vykuormituskoetta huomattavasti nopeampi toteuttaa, ja aiheutti näin vähemmän haittaa ke-
vyen liikenteen väylän liikenteelle. Kantavuus mitattiin 20 metrin välein stabiloidun rakenteen 
päältä. Mittauspäivänä lämpötila oli +17°C, 

KUVA 31. Kantavuusmittaukset toteutettiin pudotuspainolaitteella. 

 

KUVA 32. Kantavuusmittausten tulokset.  

 



 

   
   
E ECOLAN.FI                                                        24 

Jenni Nurmi 
Mikko Räisänen 

Heikoimman kantavuuden antanut mittaus oli paalulla 200, joka sijaitsi alikulussa, johon sekoi-
tusjyrsin ei mahtunut, eikä kohtaa siis stabiloitu. Voidaan todeta, että stabiloidulla tieosuudella 
saatiin lähes tuplattua kantavuus verrattuna stabiloimattomaan osuuteen. PL 200 mitattiin si-
rotepintauksen päältä. PL 260, jossa runkoaineena oli kalliomurske, tuotti keskimääräistä kor-
keamman kantavuustuloksen. Korkeimmat kantavuustulokset olivat paaluilla 60 ja 160 on koh-
dista, joissa sideaineen määrä oli suurempi, Paalulla 60 ensimmäisessä kippauksessa tapahtu-
neen virheen vuoksi ja paalulla 160, kun sideainekerrosta paksunnettiin tarkoituksellisesti. Esi-
meriksi paalulla 160 sideainetta on noin 1,5-kertaisesti 28 kg keskimääräiseen käyttömäärän, eli 
noin 40 kg/m2. 

5. TOTEUTUKSEN KUSTANNUKSET JA KUSTANNUSVERTAILU 
PERINTEISIIN RATKAISUIHIN 

 

Kokeilupalveluhankinnan kustannukset on eritelty alla olevaan taulukkoon.  Koska kyseessä oli 
pieni stabilointikohde, sekoitusjyrsimen siirron kustannukset nostavat stabilointityön neliöhin-
taa merkittävästi. Alustavassa arviossa 2000m2 kohteella neliöhinta olisi noin 7,3€, ja suurilla 
kohteilla voidaan päästä jopa 4€/m2 kustannukseen stabilointityön osalta. 

 Sideaineen hinta oli kohteen toteutuksessa noin 1,8€/m2 ja sideaineen kuljetuksen osuus noin 
1€/m2.  Bitumiemulsion hinta on noin 4€/m2, ja sementin hinta 3€/m2 (ei pitkäaikaiskestävyyttä), 
joten sideaine on hinnaltaan kilpailukykyinen perinteisiin sideaineisiin verrattuna.  

Stabilointityön kokonaiskustannus vaihtelee kuitenkin aina kohdekohtaisesti, joten esitettyjä 
hintaesimerkkejä ei voida yleistää. Menetelmän soveltuvuuteen ja hinnan muodostumiseen vai-
kuttavat mm. kohteen sijainti, päällystepaksuus, kaivojen lukumäärä, kaapelit, myöhempi kai-
vettavuus, ja sideaineiden saatavuus, joiden perusteella hinta muodostuu. 

Ratkaisuesityksessä arvioitu kustannus oli 20 000 e. Toteutuskustannusten (alv 24%) ollessa 
18 872€ voidaan todeta, että budjetti alittui hieman. Tämä johtui siitä, että kohteella ei tehty 
ojan perkauksia, mutta toisaalta kohteen neliömäärä ja arvioitua pienemmäksi.  

 

 

Stabiloitavat neliömetrit: 630
Käyttömäärä/m2 30
Kululaji Kpl yksikkö a hinta hinta alv 0% €/m2 (alv 0%)
Esitestaustutkimukset 1 kpl 1290 1 290 2,05
Sideaine 18,9 tn 60 1 134 1,80
Sideaineen kuljetus kohteelle 1 kpl 641 641 1,02
Stabilointityö 630 m2 16,86 10 624 16,86
Kasteluauto 1 kpl 640 640 1,02
Kantavuusmittaus 1 kpl 500 500 0,79
MARA-analyysi 1 kpl 390 390 0,62

TOTAL 15 219 24,16
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6. KOKEILUPALVELUHANKINNAN TULOKSET 
 

Toteutetulla pilottihankkeella voidaan merkittävästi edistää uusiomateriaalien hyödyntämistä 
infrarakentamisessa ja jakaa tietoa tuotteen käytettävyydestä. Toimijat saivat kokemusperäistä 
tietoa uusiomateriaalin käytöstä, ja saatu tieto ja ymmärrys antavat valmiuksia toteuttaa seu-
raavia kiertotaloutta edistäviä hankkeita Pirkanmaan alueella sekä laajemmin Suomessa. 

Hankkeen suurimpana hyötynä voidaan nähdä tekninen vertailutieto siitä, millaisia etuja jalos-
tetulla tuhkasideaineella on perinteisesti käytettyihin sideaineisiin, ja miten sideaine soveltuu 
olemassa oleviin laitteisiin ja työmenetelmiin. Kaikki data ja pilottirakenteesta sekä toteutuk-
sesta saatu tieto on vapaasti yhteistyökumppaneiden käytössä. Sideaineen tekninen toimivuus 
ja perinteisiä materiaaleja edullisempi hinta tekevät materiaalista erittäin kilpailukykyisen vaih-
toehdon. Tämä osaltaan kannustaa stabilointiurakoitsijoita tuhkapohjaisen sideaineen laajem-
paan käyttöön, ja näin voidaan tehostaa tuhkien hyödyntämistä perinteisen dumppaamisen si-
jaan.  

Hanke antaa arvokasta tietoa teollisuuden sivuvirtojen tuotteistamiseen liittyvistä prosesseista, 
ja pyrkii edistämään sitä, infrarakentamisessa sideaineita käyttävät toimijat näkevät sivuvirta-
pohjaisen sideaineen käytössä potentiaalia myös omassa liiketoiminnassaan. Todennettu kol-
mansien osapuolten mittaama tieto siitä, miten sideaine käyttäytyy työstettäessä ja rakenteessa 
suhteessa neitseellisiin luonnonmateriaaleihin edistää uusiomateriaalien tunnettuutta ja käyt-
töä, ja tuhkien hyödyntämistä laajemmin maanrakentamisen toimijoiden keskuudessa. Pilotti-
rakenteen pitkäaikaiskestävyyttä ja kantavuuden kehittymistä on mahdollista seurata, ja kiin-
nostuneille voidaan järjestää esimerkiksi seuranta/tutustumiskäyntejä, jossa kohteen toimi-
vuutta voidaan arvioida paikan päällä. 

Hanke tuotti tietoa julkiselle tilaajaosapuolelle uusiomateriaalien käyttöön liittyvistä seikoista ja 
prosesseista. Muille toimijoille tämä hanke antaa tietoa siitä, millaisten teknisten vaatimusten 
tulee toteutua, jotta uusiomateriaalista voidaan tehdä hyväksyttävä tuote, ja millaisia osia tuot-
teistamisprosessissa on. Materiaalitoimittajana Ecolan sitoutuu edistämään alueellista kiertota-
loutta rakentamisessa, ja osaltaan tuo tietoa ja osaamistaan muiden toimijoiden käyttöön. Hyö-
tykäytön edistämisen näkökulmasta näemme suurimman hyödyn tulevan urakoitsijayhteistyön 
kautta, jonka perusteella voidaan todeta, että lähtökohtaisesti sideaine soveltuu kenttä- ja väy-
lärakenteiden stabilointiin korvaamaan perinteisiä sideaineita. 

Toimijat, jotka ovat keskeisessä osassa infra-rakentamisen materiaalivalintoja tehtäessä, saavat 
käytännön tietoa uudesta vaihtoehtoisesta materiaalista, ja voivat vertailla materiaalin toimi-
vuutta perinteisiin sideaineisiin verrattuna. Tämä avaa markkinoita myös muille uusiomateriaa-
lien toimittajille, kun uusiomateriaalien hyödyntämiseen liittyviä epäilyksiä saadaan hälvennet-
tyä.  
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