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1. YLEISTÄ 
 
Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen on jatkuvasti kasvavaa liiketoimintaa, jolla 
pyritään saamaan sivuvirrat hyötykäyttöön sekä säästämään ns. neitseellisiä luon-
nonvaroja. Näitä ovat esimerkiksi hiekka- ja soraharjut, joita perinteisesti on käytetty 
maarakentamisen raaka-ainevaroina. Hiekka- ja soraharjuilla on hyvin tärkeä teh-
tävä; ne toimivat luonnon filttereinä ja suodattavat pohjavettä. Liiallinen hiekka- ja 
soraharjujen hyödyntäminen pahimmillaan saattaa johtaa alueellisiin pohjavesion-
gelmiin vedensaannin tyrehtyessä. Tämä asia on huomannut myös lupia myöntävä 
viranomainen ja uusien hiekka- ja soramonttujen luvittaminen onkin mennyt huo-
mattavasti tiukemmaksi. 

 

2. ECOLAN INFRA TR – RAKEISTETTU TUHKA  
 
Ecolan Oy:n valmistamaa Ecolan Oy on kehittänyt voimalaitosten sivuvirtana syntyvistä 
tuhkista teollisesti rakeistetun karkearakeisen Ecolan Infra® TR on materiaalin, jonka ra-
keisuutta voidaan säätää seulomalla. Ecolan Oy:n valmistamaa ja tuotteistamaa Ecolan 
Infra® TR tuhkaraetta voidaan käyttää korvaamaan täyttöja suodatinkerroksen luonnonki-
viainesta erilaisissa tie- ja kenttärakenteissa sekä putkijohtokaivannoissa.  
 
Ecolan Infra® TR on tasalaatuinen materiaali, joka ominaisuuksiltaan täyttää MARA-ase-
tuksen vaatimukset (VNa 843/2017 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentami-
sessa). Materiaali on noin puolet neitseellisiä kiviaineksia kevyempää (irtokuutiopaino 
1100 kg/m3) ja vastaa eristävyydeltään 2x hiekkaa. Ecolan Infra TR materiaali Ecolan 
Infra® TR tuhkarakeen valmistuksessa käytetään raaka-aineena suomalaisessa energiate-
ollisuudessa syntyvää lento- ja pohjatuhkaa. Raaka-aineena ei kuitenkaan hyödynnetä jät-
teenpoltosta syntyviä tuhkia. Ecolan jalostaa Infra® TR materiaalia Nokian ja Viitasaaren 
tuotantolaitoksilla, ja laitosten vuotuinen tuotantokapasiteetti on yhteensä noin 200 000 
tonnia. 
 
Rakeistettua tuhkaa  voidaan käyttää sellaisissa infrarakentamisen kohteissa, joissa mate-
riaalilta edellytetään hyvää lämmöneristyskykyä, routimattomuutta, keveyttä ja mekaanista 
kestävyyttä. Eristävänä ja kevyenä materiaalina Ecolan Infra® TR tuo säästöjä materiaalin 
kuljetuksissa ja perinteistä ohuempina kerroksina rakentamisessa. Tuotteen käsiteltävyys 
on hyvä rakentamisen kaikissa vaiheissa; kuljetuksessa, varastoinnissa ja rakentami-
sessa. Materiaalilla on toteutettu useita väylä- ja kenttäkohteita, joissa materiaali on ollut 
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suodatin- tai täyttökerroksen materiaalina, mutta sitä ei ole aiemmin käytetty varsinaisena 
kevennysrakenteen materiaalina, vaikka teknisesti kaikki edellytykset kevennysmateriaa-
liksi täyttyvät. Kevennysrakenteen pilotointi vie materiaalin tuotteistusprosessia merkittä-
västi eteenpäin. 
 
Tuotantoprosessissa pölymäinen tuhka saatetaan raemaiseen muotoon pyörivässä 
rakeistusrummussa. Rakeistamisessa hyödynnetään tuhkan omia lujittumisominaisuuksia, 
eikä prosessi vaadi paljon energiaa tai korkeita lämpötiloja. Tuhkan rakeistuksessa ei käy-
tetä puristavaa voimaa, joten rakeet säilyttävät alhaisen ominaispainonsa ja toimivat hyvin 
eristeinä. Rakeistuksen jälkeen tuhkarakeet ovat huokoisia, keveitä ja mekaanista rasi-
tusta kestäviä. Rakentaminen ei vaadi erikoiskalustoa tai työmenetelmiä, vaan voidaan to-
teuttaa perinteisesti. Materiaali ei ole myöskään altis sääolojen vaihtelulle. 

 
Ecolan Oy:n valmistamaa ja tuotteistamaa Ecolan Infra® TR tuhkaraetta voidaan 
käyttää korvaamaan täyttö- ja suodatinkerroksen luonnonkiviainesta erilaisissa tie-, 
katu- ja kenttärakenteissa, sekä putkijohtokaivannoissa. Ecolan Infra®TR on tasa-
laatuinen tuote, joka ominaisuuksiltaan täyttää MARA-asetuksen vaatimukset (VNa 
843/2017 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa). 
 
Ecolan Infra® TR tuhkaraetta on käytetty menestyksekkäästi vuodesta 2012 asti, ja 
se on kevytkiviainesstandardin SFS-EN 13055:2016 mukaisesti CE-merkitty. Tuot-
teen käytön ympäristövaikutuksista ja teknisistä ominaisuuksista on hyvin tietoa saa-
tavilla, ja tuhkarakeen käyttö määräytyy MARA-asetuksen mukaisesti. Rakeistetun 
tuhkan käyttömäärät kasvavat jatkuvasti, pelkästään vuonna 2021 erilaisiin MaRa-
kohteisiin on toimitettu noin 60 000 tonnia Infra TR:ää. Ennen maanrakennuskäyttöä 
akkreditoitu laboratorio analysoi materiaalinäytteet, jotta soveltuvuus rakennusmate-
riaaliksi voidaan varmistaa MARA-asetuksen mukaisesti. Perinteisestä jalostamatto-
masta tuhkasta tuhkarae eroaa pienemmän haitta-aineliukoisuuden, paremman kä-
siteltävyyden sekä säänkestävyyden osalta. Rakeistettu tuhka on hiekkaa kevyem-
pää kuljettaa ja se tiivistyy erinomaisesti, kun se on kipattu ja työkone levittää sitä. 
Tuhkarae ei myöskään sisällä mitään ylimääräisiä partikkeleita, koska se on rakeis-
tettu lähes pölymäisestä tuhkasta. Tämä tarkoittaa, että ajoneuvojen renkaat eivät 
puhkea työmaalla vierasesineiden takia. 
 
Tuhkarakeen käyttöä lisäämällä saadaan kasvatettua kiertotalouden uusiomateriaa-
lien osuutta infrarakentamisessa sekä edesauttaa voimalaitostuhkien hyödyntämistä 
jatkojalostettuna tuotteena perinteisen massiivirakenteisiin tehtävän ”suoran dump-
paamisen” tai kaatopaikkatäyttöjen sijaan.  
 
Tuhkarae on väriltään yleensä harmaata tai ruskeaa. Lentotuhka on savukaasuista erotet-
tava tuhkajae, joka on rakenteeltaan hienojakoista ja jauhemaista. Pohjatuhka on energi-
antuotannossa kattilan pohjalle kerääntyvä tai poistettavan leijupetimateriaalin mukana 
poistuva tuhkajae ja vastaa rakeisuudeltaan hiekkaa. Tuhka on hydraulisesti sitoutuvaa ja 
tuhkan lujittumista voidaan tarvittaessa lisätä ja nopeuttaa sideaineiden avulla.  
Ecolan Infra® TR materiaalissa hyödynnettävien raakatuhkien teknisiä ja kemiallisia omi-
naisuuksia seurataan jatkuvasti, jotta lopputuotteen tasalaatuisuus pystytään varmista-
maan. kaatopaikkatäyttöjen sijaan. Suomessa voimalaitosten polttoprosessien sivutuot-
teena syntyy tuhkaa vuosittain yhteensä noin 1,5 miljoona tonnia. Energiantuotannon polt-
toaineina on voitu käyttää kuorta, turvetta, purua, kokopuuhaketta, hakkuutähdettä, kanto-
haketta, peltobiomassaa tai näiden seosta. Polttoaineena voi olla myös kivihiili. Myös 
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polttomenetelmät ja tuhkien talteenoton menetelmät voivat vaihdella eri laitoksissa. Edellä 
mainituista syistä johtuen Ecolan Oy:n vastaanottamat tuhkat ovat ominaisuuksiltaan vaih-
televia.  Ecolan Oy:n vastaanottopalvelussa tehtävien raaka-aineanalyysien pohjalta tuh-
kat ohjataan lannoiteominaisuuksien perusteella joko metsälannoitteiden tai inframateriaa-
lien valmistukseen. Näin tuhkat saadaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti hyödyn-
nettyä mahdollisimman optimaalisesti. 
Ecolan Oy valmistaa Ecolan Infra® TR materiaalia Nokian ja Viitasaaren tuotantolaitoksis- 
saan. Tuotantoprosessissa pölymäinen tuhka saatetaan raemaiseen muotoon pyörivässä 
rakeistusrummussa. Rakeistamisessa hyödynnetään tuhkan omia lujittumisominaisuuk- 
sia. Tuhkan rakeistuksessa ei käytetä puristavaa voimaa, joten rakeet säilyttävät alhaisen 
ominaispainonsa ja toimivat hyvin eristeinä. Rakeistuksen jälkeen tuhkarakeet ovat huo- 
koisia, keveitä ja mekaanista rasitusta kestäviä.  
Tuhkan rakeistusprosessilla pystytään merkittävästi vähentämään tuhkan pölyämistä ja 
tuhkan sisältämien raskasmetallien liukenemista. Ecolan Infra® TR valmistetaan tuotan- 
nossa rakeisuusalueelle 0…40mm, ja seulomalla voidaan vaikuttaa rakeisuuskäyrään. 
Val- mistusprosessin jälkeen lujittuminen jatkuu, ja materiaalia varastoidaan tuotantolaitok- 
sella vähintään kolmen kuukauden ajan lujittumisen varmistamiseksi. Jalostusprosessissa 
tuhka ikääntyy, mikä vähentää edelleen haitta-aineiden liukenemista.  

 
Infra® TR materiaali on tasalaatuista ja alittaa selvästi MARA-asetuksessa (VNa 843/2017 
asetetut päällystetyn rakenteen raja-arvot tie- ja kenttärakenteissa. MARA-asetuksessa 
määriteltyjä haitta-ainepitoisuuksia seurataan Ecolan Oy:n toimesta säännöllisesti 5000 
tonnin välein MARA-asetuksen mukaisesti. Analyysimenetelmänä käytetään standardoitua 
kaksivaiheista ravistelutestiä (SFS-EN 12457-3).  
Ecolan Oy:llä on toiminnalleen ympäristölupa, sekä oma laadunhallintajärjestelmä, jonka 
mukaisesti tuotanto ja laadunvarmistus toteutetaan. Laadunhallintajärjestelmää kuvaava 
laatukäsikirja liitetään osaksi MARA-ilmoitusta. Käsikirja on saatavissa Ecolanin edusta- 
jalta erikseen pyydettäessä. Materiaali on CE-merkitty standardin SFS-EN 13055:2016 
(Lightweight aggregates) mukaisesti. Standardin EN-113055:2016 soveltamisalaan kuu- 
luvat energiantuotannon sivuvirroista jalostetut uusiokiviainekset, joilla on käyttöhistoria 
Suomessa, ja jotka täyttävät tekniset ja ympäristökelpoisuusvaatimukset kohteessa.  
Ecolan Oy teettää liukoisuustestit akkreditoiduissa laboratorioissa ja toimittaa analyysitu- 
lokset materiaalin hyödyntäjälle ennen MARA-ilmoituksen jättämistä. Kuva 1 esittää ma- 
teriaalin keskiarvoiset liukoisuudet* ja niiden suhteen asetuksen raja-arvoihin eri raken- 
teissa.  
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Rakeisuus  
Ecolan Infra® TR valmistetaan rakeisuusalueille 0…40 mm. Geoteknisen maalajiluokituk-
sen mukaisesti se vastaa maalajiltaan soraa (Sr) ja materiaali on routimatonta. Raemuo-
doltaan tuhkarakeet ovat pyöristyneitä. Infra® TR:n tyypillinen rakeisuuskäyrä on kuvassa 
2 esitetyn mukainen. Rakeisuuskäyrä on määritetty kuivaseulonnalla standardin SFS-EN 
933-1 mukaisesti. Hienoaineksen määrä (< 0,06 mm) on < 3 % ja keskimääräinen raekoko 
d50 on 8…12 mm. Materiaali on rakeisuudeltaan jonkin verran InfraRYL 2017:ssä (21110 
Suodatinkerrokset) määriteltyä suodatinkerroksen materiaalin rakeisuutta karkeampaa. 
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Tilavuuspaino ja vesipitoisuus  
Infra® TR:n toimitusvesipitoisuus on 40 % (kuivasta massasta laskettuna). Irtomateriaalin 
tiheys on noin 1100 kg/m3 ja kuivatilavuuspaino noin 11 kN/m3 itd. Rakenteeseen tiiviste- 
tyn Infra® TR:n tilavuuspaino vaihtelee tiivistämisen määrästä riippuen 13…14 kN/m3.  
Vedenläpäisevyys ja kapillaarinen nousukorkeus  
Infra® TR materiaalin kapillaarinen nousukorkeus on noin 35 cm. Tuotetta ei ole suositel- 
tavaa sijoittaa kohteisiin, jossa se joutuu pitkäaikaisesti pinta- tai pohjaveden pinnan ala- 
puolelle. Tällöin materiaalin vesipitoisuus voi kasvaa 0,5 m paksuudelta lukuarvoon noin 
50 %. Korkea vesipitoisuus pienentää yleensä hieman rakeiden lujuutta, joten rakenteen 
kui- vatus on perusteltua myös pitkäaikaisen kuormituskestävyyden kannalta etenkin ras-
kaan kuormituksen alaisissa kohteissa. Koerakenteissa ei kuitenkaan ole havaittu merkit-
tävää materiaalin hajoamista jäätymisen ja sulamisen seurauksena. Infra® TR:n vedenlä-
päisevyys on noin 2,5 x 10-4 m/s ja vastaa karkean hiekan tai soran vedenläpäisevyyttä. 
Kapillaarisen nousukorkeuden perusteella Infra® TR on routimaton materiaali.  
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Lämmönjohtavuus ja vastaavuuskerroin  
Infra® TR on huokoinen materiaali, jonka vuoksi sen lämmönjohtavuus on luonnon maa- 
materiaaleja pienempi. Materiaalin lämmönjohtavuus riippuu vesipitoisuudesta siten, että 
normaalikäyttötilassa se on sulana 0,5 W/Km ja jäätyneenä 0,6 W/Km. Kuivissa olosuh- 
teissa lämmönjohtavuus on pienempi ja märissä olosuhteissa vastaavasti suurempi (tau- 
lukko 1). Laboratoriomittauksin saatujen lämmönjohtavuusarvojen todenmukaisuus on var-
mennettu mittaamalla roudan syvyys myös koerakenteissa. Korkea vesipitoisuus on huo-
mioitu routamitoituksissa. 
 

 
Liikenneviraston ohjeiden mukainen routamitoitus perustuu laskennalliseen routanou- 
suun, jossa materiaalin lämpöteknisiä ominaisuuksia kuvataan vastaavuuskertoimella eris- 
tävyyden kannalta ja routivuutta routaturpoamalla. Hiekan vastaavuuskerroin eristävyy- 
den kannalta on 1,0 ja muita materiaaleja verrataan hiekkaan. Laboratoriokokeissa mitat- 
tujen lämmönjohtavuuksien ja korkean lämpökapasiteetin perusteella Infra® TR:n vastaa- 
vuuskertoimeksi määritettiin 2.  
Infra® TR:n routimiskerroin eli segregaatiopotentiaali SP on 0 mm2/Kh. Materiaali luokitel- 
laan routimattomaksi, kun routimiskerroin on pienempi kuin 0,5 mm2/Kh, eli Infra® TR on 
routimaton materiaali.  
 
Korkea pH ja korroosio  
Tuhkan pH on noin 12, joten materiaali on vahvasti emäksinen. Lentotuhkista jalostettu- 
jen materiaalien teknistä käyttöä voi rajoittaa jossakin määrin sen aiheuttama korroo- 
sioriski, jonka voimakkuus vaihtelee eri materiaaleilla. Korroosio on merkityksetöntä ha- 
ponkestävien terästen, betonin ja useimpien muovien yhteydessä. Sen sijaan valurauta, 
ruostumaton teräs ja alumiini syöpyvät ollessaan kontaktissa tuhkaan.  
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Tiivistettävyys ja kantavuus  
Infra® TR tiivistetään rakenteeseen toimituskosteudessa, joka on yleensä noin 40 %. Vesi- 
pitoisuuden vaihteluväli on käytännössä rakennuskohteessa noin ± 3 % -yksikköä. Materi- 
aalin tiivistymiskerroin on noin 0,8. Materiaalin tiivistettävyyttä määritettäessä ei suositella 
tehtäväksi Proctor –koetta, koska tiivistämistapa voi aiheuttaa rakeiden hienontumista. Tii- 
vistymistä kuvaa paremmin rakenteesta levykuormituskokeella tai pudotuspainolaitteella 
muodonmuutosmoduuli, joka mitataan tiivistämisen jälkeen.  
Infra® TR:n kantavuusominaisuudet vastaavat hyvin suodatinkerrokselta vaadittavia 
kanta- vuuksia. Materiaali voidaan tiivistää tavanomaisilla työmenetelmillä ja työmäärillä. 
Kanta- vuuden (E2 –moduuli) mitoitusarvona voidaan käyttää 65…75 MPa:a tiivistettynä 
esim. 7 tn kaksivalssijyrällä. Ylityskertojen määräksi suositellaan 6...8 ylityskertaa. Mikäli 
pohja- maan kantavuus on heikko eikä tiivistämistä voida suorittaa riittävästi tulee Infra® 
TR ker- roksen mitoituskantavuus arvioida tai määrittää erikseen. 
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3. OSALLISTUVAT YRITYKSET 
 

3.1 BUSINESS TAMPERE 

Tampereen kaupunkiseutu on kahdeksan kunnan – Kangasala, Lempäälä, Nokia, Ori-

vesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi – muodostama Suomen toiseksi suurin ta-

lousalue ja kasvukeskus. 

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere edistää in-

vestointeja ja luo houkuttelevan ympäristön kestävälle liiketoiminnalle. Business Tam-

pere saattaa yrityksiä yhteen sekä mahdollistaa liiketoimintaa vauhdittavia kohtaamisia 

eri alojen yritys- ja innovaatioekosysteemeissä. Tavoitteenamme on edistää ja tukea 

kaupunkiseutumme yritysten ja kuntien ilmastotyötä ja -tavoitteita kohti hiilineutraalia 

Tampereen seutua 2030. Edistämme toimintamme ja toimenpiteidemme kautta teolli-

suuden uudistumista ja digitalisaatiota sekä vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen kehit-

tämistä. Panostamme toimialariippumattomasti yritysten ilmastotyön tukemiseen sekä 

kannustamme yrityksiä ja yhteisöjä mukaan Tampereen seudun ilmastokumppanuus-

toimintaan.  

3.2 ECOLAN OY (nykyään Yara ECO Oy) 

 
Kuva 3. Näkymä Ecolan Oy:n Nokian tuotantolaitokselta. Etualalla seulottua Infra TR:ää. 
 

 
Ecolan Oy:n Nokian tuotantolaitos sijaitsee ECO3-alueella Porintien vieressä. 
Alueella on merkittävä keskittymä kiertotalouden yrityksiä. Ecolan Oy:n toiminta 
on teollisen mittakaavan toimintaa. Laitoksella käsitellään ja jalostetaan teollisuu-
den sivuvirtoja, jotka tällä hetkellä ovat lähinnä energialaitosten lento- ja 
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pohjatuhkia. Nämä sivuvirrat soveltuvat erinomaisesti sekä lannoitteiksi että inf-
rarakentamisen materiaaleiksi. Saapuvat tuhkat analysoidaan ja varastoidaan sii-
loihin. Eri tyyppiset tuhkat laitetaan omiin siiloihinsa. Tämän jälkeen tuhka siirre-
tään siilosta rakeistusyksikköön, jossa tuhkaa pyöritetään isossa rummussa, sa-
malla lisätään hienojakoista tuhkaa, vettä ja hieman lämpöä. Tämä käynnistää 
tuhkassa ns. hydraulisen prosessin ja se alkaa muodostamaan rummussa vie-
riessään isompia rakeita (lumipalloefekti). Seuraavaksi rakeistettu tuhka menee 
toiseen rumpuun, joka lämmittää rakeita vielä hieman lisää. Tämän jälkeen rakeet 
menevät hallissa olevaan välivarastoon. Noin vuorokauden kuluttua rakeet siirre-
tään ulos aumaan, jossa nittä vanhennetaan noin 3…4 kuukautta. Tämän jälkeen 
rakeet seulotaan haluttuun jakautumaan ja myydään asiakkaille. Maarakentami-
sessa käytettävästä Infra TR:stä otetaan ns. MaRa-analyysit 5000 tonnin välein. 

 

 
Kuva 4. Seulottua Infra TR raetta kasataan lastauspaikalle toimituksia odottamaan. 
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Kuva 5. Seulottua Infra TR:ää  

 
3.3 TARASTEN KIERTOTALOUSALUE OY 
 

 
Kuva 6. Tarasten Kiertotalousalueen sijainti. 
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Voimakkaasti lisääntyvä kiertotalous avaa uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan. Ta-
rasten Kiertotalousalue vastaa tähän tarpeeseen mahdollistamalla eri materiaalien vas-
taanoton, varastoinnin ja käsittelyn alueellaan laitosmaisesti tai kenttätoimintona. Alu-
een katujen, tonttien ja suojarakenteiden rakentamisessa hyödynnetään merkittävä 
määrä kiertotalousmateriaaleja, samoin alueella hyödynnetään materiaalipankkimallia 
jo esirakentamisesta lähtien. Alue on profiloitunut raskaan ympäristölupaprosessin ja 
YVA:n vaativiin toimintoihin alueen Tampereen puoleiselle alueelle sijoittuneiden toi-
mintojen myötä. 

Alueen ideaalinen sijainti ja hyvä saavutettavuus mahdollistaa tehokkaan ja toimivan 
logistiikan. Logistiikan toimijoita ajatellen alueella on osoitettu tontti raskaan liikenteen 
huoltoa-asemalle, palveluille sekä pysäköinnille. 

Tarasten Kiertotalousalueelle tulee sijoittumaan yrityksiä joidenka liiketoiminta sopii ko-
konaissynergian näkökulmasta alueelle. Alueelta on mahdollista joko vuokrata tai os-
taa omiin toimintoihin soveltuva tontti. 

Kiertotalouden merkitys liiketoiminalle kasvaa jatkuvasti, ei pelkästään materiaalien te-
hokkaassa käytössä ja sivuvirtojen kierrättämisessä vaan myös yritysten toiminta- ja 
palvelumalleissa. Kokonaisuus on aina enemmän kuin osiensa summa; eri toimijoiden 
väliset ekosysteemit luovat mahdollisuuden synergiahyötyjen tuomiin merkittäviin toi-
minnallisiin ja taloudellisiin etuihin. 

Yhdyskuntarakenteet kasvukeskuksissa tiivistyvät tuoden omat haasteensa jätehuol-
lolle, jätettä syntyy Pirkanmaan kasvualueella entistä enemmän ja tarvitaan alue- ja 
palvelukokonaisuuksia joilla materiaalien vastaanotto, välivarastointi ja käsittely voi-
daan hoitaa turvallisesti, tehokkaasti ja vastuullisesti. 
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Kuva 7. Havainnekuva alueen kehityksestä. 
 

Tarasten Kiertotalousalue vastaa tähän tarpeeseen mahdollistamalla eri materiaalien 
vastaanoton, varastoinnin ja käsittelyn alueellaan laitosmaisesti tai kenttätoimintona. 
Alueen katujen, tonttien ja suojarakenteiden rakentamisessa hyödynnetään merkittävä 
määrä kiertotalousmateriaaleja, samoin alueella hyödynnetään materiaalipankkimallia 
jo esirakentamisesta lähtien. Alue on profiloitunut raskaan ympäristölupaprosessin ja 
YVA:n vaativiin toimintoihin alueen Tampereen puoleiselle alueelle sijoittuneiden toi-
mintojen myötä. 

Alueen ideaalinen sijainti ja hyvä saavutettavuus mahdollistaa tehokkaan ja toimivan 
logistiikan. Logistiikan toimijoita ajatellen alueella on osoitettu tontti raskaan liikenteen 
huoltoa-asemalle, palveluille sekä pysäköinnille. 

Tarasten Kiertotalousalueelle tulee sijoittumaan yrityksiä joidenka liiketoiminta sopii ko-
konaissynergian näkökulmasta alueelle. Alueelta on mahdollista joko vuokrata tai os-
taa omiin toimintoihin soveltuva tontti. 

4. KOKEILUPALVEHANKINTA 
 

Tämän hankintasopimuksen taustalla on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja ke-

hitysyhtiö Business Tampere Oy:n 6Aika ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvo-

ketjut hankkeeseen liittyvä tarjouskilpailu. Business Tampere Oy:n hankintapäätöksen 
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16.6.2020 mukaisesti hankintasopimus tehdään Ecolan Oy:n (0981104-5) kanssa. Kil-

pailutuksen tuloksena Ecolan valittiin toteuttamaan Tarasteen alueella kokeilupalvelu-

hankinta "Kevennystäyttöjen rakentaminen kiertotalousmateriaaleista". 

Ratkaisuehdotuksessaan Ecolan Oy tarjosi kevennysrakennemateriaaliratkaisuksi 
1000 tn Infra TR materiaalia Nokian tuotantolaitokselta kohteelle ajettuna sekä keven-
nysrakenteen suunnittelun/mitoituksen. Kevennysrakenteiden toteuttaminen jäi tilaa-
jan/koealueen omistajan vastuulle, mutta Ecolanin tarjoama ratkaisu sisälsi mallimitoi-
tuksen kevennysrakenteeksi sekä 1000 tn materiaalia rakentamisen testausta varten. 
Materiaali toimitettiin  Ecolan Oy:n Nokian tuotantolaitokselta Tarastejärven kohteelle, 
mikä tarjosi mahdollisuuden pilotoida kahden kiertotalousalueen välisen ekosysteemin 
kautta saavutettavia synergiaetuja. 
 
Alustava aikataulu siirtyi huomattavasti koronapandemian vuoksi. Kevennystäyttö teh-
tiin vasta heinä – elokuussa 2021. Koska rakeistettu tuhka on huomattavasti hiekkaa ja 
soraa kevyempää, niin materiaalin ajossa käytettiin yhdistelmiä, joihin mahtui kyytiin 
noin 50 m3 kerralla. Käytännössä 1000 tn materiaalinajo vaati noin parikymmentä 
kuormaa. 
 

5. KEVENNYSTÄYTTÖ – TÄYTTÖJEN RAKENTAMINEN KIERTOTALOUS-

MATERIAALEISTA 
 
Kiertotalousmateriaalien joukossa on useita väylä- ja kenttärakentamisessa kevennys-

täyttöihin sellaisenaan tai käsiteltynä soveltuvia materiaaleja, näistä yksi esimerkki on 

rengaskumi.  

Tavoitteena kokeilupalveluhankinnassa oli löytää käyttökelpoisia ratkaisuja joko talous-

alueella muodostuvista tai kokonaistaloudellisesti edullisen kuljetusetäisyyden päästä 

saatavista materiaaleista edellä mainittuun käyttötarkoitukseen.  

Kokeilupalveluhankintaa oli määritelty käytettävien materiaalien osalta siten, että mate-

riaalit voidaan käsitellä käyttökuntoon joko niiden lähtö/syntymispäässä tai insitu työnä 

suoraan käyttökohteella.  

Esitettävien ratkaisujen oli määritelty olla tulemaan toteutettavissa alalla yleisesti käy-

tettävissä olevalla laitekannalla, työmenetelmien tulee olla toteutettavissa materiaalien 

käsittelyssä ilman tarvetta merkittävään laitekehitykseen tai laitteiden modifiointiin.  

Ratkaisujen löytäminen edellytti käytettävän laitekannan (ts maanrakennuskaluston) 

hyvää tuntemusta. Esitettyjen ratkaisujen tuli olla skaalattavissa eritasoisille käsittely-

volyymeille ja käsittelyssä käytettävän laitekapasiteetin ollessa mobiilia ja edullista siir-

tää verrattain pieniä volyymejä varten. Myös materiaalien varastointiin tuli esittää kus-

tannustehokas ratkaisu. 

Ecolan Oy valikoitui kokeilupalveluhankinnassa toimittajaksi rakeistetun tuhkan käyttö-

vaihtoehdollaan. Ecolanin materiaalin valmistus sijaitsee Nokialla ollen siten 
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mielekkään kuljetusetäisyyden päässä Tarasten hankealueesta sekä merkittävästä 

osaa kaupunkikeskusta ja potentiaalisia käyttökohteista. 

Kokeilukohteeksi määriteltiin Tarasten Kiertotalousalueen korttelissa 8203 sijaitseva 2 

500 m2 määräala, jonka suunniteltu käyttötarkoitus on tontin kulkuväylä osana liittymä-

aluetta.  

 

Kuva 8. Tuhkarae kevennystäytössä. 

Kokeilussa haluttiin todeta miten valittu materiaali toimii rakenteessa raskaan kuormi-

tuksen alla alueella, jossa rakennettavuus on heikohko, motivaattorina kokeilussa on 

siirrettävän maa-ainesmäärän minimointi.  

Kohteen alueella oli noin 1,8 m paksuisen turvekerroksen alla enimmillään 4,5 m sy-

vyyteen ulottuva savikerros, joka rajautuu alapinnastaan moreeniin/tiiviiseen maaker-

rokseen. Kohteelle suunniteltiin tehtäväksi toimenpiteeksi pintamaan sekä osan turve-

kerrosta poistaminen noin 1 m paksuudelta, kaivualustan peittäminen N3 suodatinkan-

kaalla ja täyttäminen noin 1,2 m paksuudelta rakeistetulla tuhkalla (korvaamaan jakava 

kerros).  

Kantavan kerroksen materiaaliksi valittiin MARA-betoni jonka kerrospaksuus oli 0,3 m. 
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Täyttö tehtiin päätypengerryksenä, materiaalin kuljetusajoneuvojen liikennöidessä suo-

raan esitasoitetun rakeistetun tuhkan päällä. Työteknisesti toimintatapa oli ongelmaton, 

ja materiaali oli helposti tiivistettävissä.  

Tuhkatäyttöä oli mahdollista hyödyntää väliaikaisessa materiaalien läjityksessä ennen 

kantavan kerroksen rakentamista. 

Kohteen päällä on kokeilun jälkeisinä kuukausina erittäin raskas kuormitus alueen 

maa-ainesten vastaanottoliikenteen kulkiessa osin toteutetun täyttöalueen päältä. Koh-

teen painumista seurataan määrävälein toteuttavilla korkeusasemamittauksilla sekä sil-

mämääräisesti arvioiden. 

 

 

Kuva 9. Koetäyttöalue tasattuna valmiina jatkotoimille. 
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6. HANKKEEN ARVIOINTI 
 

Koska kokeilu oli kooltaan varsin pieni, niin siihen ei liitetty ulkopuolisen tahon seuran-

toja. Myös kustannusten kurissa pitäminen oli oleellista. Seurantaa tehdään silmämää-

räisesti sekä määrävälein toteutettavilla korkeusasemamittauksilla. Hankkeen aikana 

voitiin todeta seuraavat edut materiaalin käytöstä: 

6.1 Tuhkarakeen keveys 
 
Rakeistettu tuhka eli Infra TR painaa noin 1,1 tn per irtokuutio. Se on selkeästi kevy-
empää kuin murske (1,7 tn per irtokuutio) sekä täytehiekka (1,5 tn per irtokuutio). Ke-
veytensä ansiosta rakeistetulla tuhkalla voidaan tehdä juuri tämän hankkeen mukaisia 
kevennystäyttöjä. Jos halutaan vielä huomattavasti kevyempiä materiaaleja, niin sitten 
vaihtoehtona on esimerkiksi vaahtolasi. 
 

 6.2 Enemmän kuutioita – vähemmän ajokertoja 
 

Maarakentamisessa ei varsinaisesti tarvita tonneja, vaan kuutioita. Massat muunne-

taan perinteisesti tonneiksi, koska maamateriaalit myydään tonneina. Jos tarkastellaan 

tämän kohteen määriä, niin tuo 1000 tonnia on noin 910 irtokuutiota. Kun yhdistelmään 

mahtui noin 50 m3, niin kuormia ajettiin noin 18 kappaletta. Jos verrataan hiekkaan, 

niin tyypillisesti yhdistelmään menee noin 35 m3. Eli jos olisi ajettu hiekkaa, niin kuor-

mia olisi tullut noin 26 kappaletta eli noin 45 % enemmän. Koska yhdistelmien paino on 

suunnilleen sama, niin tämä vähentää samassa suhteessa polttoaineen kulutusta sekä 

tietenkin myös päästöjä. 

6.3 Materiaalin käsiteltävyys 

Koska rakeistettu tuhka valmistetaan käytännössä lentotuhkasta, se ei sisällä mitään 

leikkaavia partikkeleita. Tämä tarkoittaa, että ajoneuvojen renkaat pysyvät hyvin eh-

jänä työmailla. Infra TR:n raejakautuma on luokkaa 0…45 mm, joten nollajae sitoo 

raepatjan tehokkaasti. Tämän huomaa työmaalla siitä, että kaivinkoneen (telakone) on 

helppo nousta kasan päälle ja aloittaa levittäminen. Kun kasa on levitetty, niin muuta-

man kerran teloilla päältä ajon jälkeen uusi pinta kantaa jo yhdistelmää. Käytännössä 

tuhkapatja kovettuu työmaalla kivikovaksi ja erittäin kantavaksi jo muutamassa päi-

vässä. Lisäksi tuhka jatkaa lujittumistaan vielä seuraavien vuosien ajan, kuten sen omi-

naisuuksiin kuuluu. 

6.4 Rakeistaminen lähes poistaa pölyämisen 

Usein tuhkasta puhuttaessa ensimmäinen mielikuva on, että se pölyää julmetusti ja 

koko lähiseutu on harmaana. On totta, että esimerkiksi energialaitokselta saapuvaa 

tuhkaa ei voi tuoda avolavalla ja se on varastoitava siiloihin. Tilanne muuttuu oleelli-

sesti, kun tuhka rakeistetaan; rakeistus leikkaa pölyämisen lähes kokonaan. Tuhkaa 

voidaan kuljettaa työmaille avokuljetuksina ilman peittämistä. Jos on oikein kuuma ja 
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kuiva kesä, kuten kesä – heinäkuu 2021, niin tuolloin rakeistettuakin tuhkaa pitää kas-

tella. Kastelu tarkoittaa kasan ulkopinnan kastelua, kasan sisältä rae on edelleen kos-

teaa, koska rakeistusprosessissa käytetään runsaasti vettä (yleensä pihan valuma-

vettä). Yleensä tuhka peitetään työmaalla varsin pian, koska sen tyypillisin käyttö on 

suodatinkerroksessa, osittain myös jakavassa kerroksessa. Tuolloin se ei ehdi kuivu-

maan päiväkausia hellejakson aikana. Muutenhan Suomessa ei voi sanoa, että liika 

lämpö tai kuivuus olisi merkittävä ongelma. 

6.5 Uusiomateriaalit – joustava osa infrarakentamista 

Kun puhutaan kiertotalouden materiaaleista tai uusiomateriaaleista, niin tavoitteenahan 

ei ole korvata kaikkia ns. neitseellisiä materiaaleja, vaan pikemminkin täydentää palet-

tia ja tuoda perinteiseen maarakentamiseen kierrätysaspektia. Suomessa syntyy tuh-

kaa noin 1,5 miljoonaa tonnia ja sen määrä maarakentamisessa käytettyihin massoihin 

on häviävän pieni. Lisäksi melko iso osa tuhkista menee myös lannoitteiksi, joten varsi-

naista uhkaa ei tuhkasta ole. Järkevää se on, koska jos teollisuuden sivuvirrasta saa-

daan käyttökelpoista materiaalia maarakentamiseen, niin kaikki voittavat. Tuhka on jo 

kauan käytetty materiaali, eikä monien tutkimustenkaan jälkeen sen ole todettu aiheut-

tavan ympäristöhaittoja. Yhdessä vastuullisen toiminnan ja MaRa-asetuksen kanssa 

varmistetaan hyvä elinympäristö jatkossakin. 

6.6 Uusiomateriaalit ovat edullisia 

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä; infrarakentamiseen käytettävät uusiomateriaalit 

ovat edullisia. Olipa sitten kyse rakeistetusta tuhkasta, rengasmateriaalista, murska-

tusta betonista – niiden hinta sopii varmasti joka projektiin. Toki pitää ottaa huomioon 

etäisyys; koska itse materiaali on halpaa, niin rahti nostaa sen hintaa äkkiä. Toki pitää 

muistaa, että myös ns. neitseellisten materiaalien saatavuus heikkenee koko ajan. 

Enää ei joka työmaan vieressä ole hiekkamonttua, vaan hiekkakin on tuotava kauem-

paa. Ainakin kannattaa miettiä vaihtoehtoja – fiksu infrarakentaja saattaa viedä voiton 

tarjouskisassa sopivilla materiaalivalinnoilla. 

 


