
Jätteenpolton kuonan 
käyttömahdollisuudet – Case 
Fortum

Annika Sormunen / Commercial Manager, Ash&Slag Finland, 11.5.2021

Fortum Recycling & Waste



• Fortum Waste Solutions 

kuonankäsittely

• Kuonan koerakenne

– Koerakenne

– Käytetyt kuonatuotteet

– Tehdyt tutkimukset

– Tutkimustuloksia

• Lopuksi

2

Esityksen sisältö
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Fortum Waste Solutions kuonankäsittely

6 liikuteltavaa yksikköä

Kapasiteetti 600 kt/a

Oma jatkojalostus 

(1 kiinteä ja 2 liikuteltavaa laitosta)

Mineraalijakeet

Metallijakeet

Myynti jatkojalostajille

Kaatopaikkarakentaminen

Muu maarakentaminen
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Fortum Waste Solutions kuonankäsittely

6 liikuteltavaa yksikköä

Kapasiteetti 600 kt/a

Oma jatkojalostus 

(1 kiinteä ja 2 liikuteltavaa laitosta)

Mineraalijakeet

Metallijakeet

Myynti jatkojalostajille

Kaatopaikkarakentaminen

Muu maarakentaminen

max

20 %

>80%

TULEVAISUUDESSA



• Saada tietoa jalostettujen kuonatuotteiden

teknisistä ominaisuuksista isommassa

mittakaavassa todellisissa käyttöolosuhteissa

• Hankkia aineistoa myöhemmin haettavaa

Väyläviraston materiaalihyväksyntää varten
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Kuona koerakenne - tavoitteet



Kuonan koerakenne - yleistä
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• Kuulojantie, Hausjärvi

• Rakenteen kokonaispituus 100 m

• Perustuu alueelle tehtyyn 

katusuunnitelmaan

• MARA-asetuksen mukainen 

ilmoitusmenettely

• Hankkeen osapuolet

– Rakennuttaja: Fortum

– Urakoitsija: Fortum

– Suunnittelija: Ramboll



Kuonan koerakenne
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1000 mm

Kuonarakenne 1 Kuonarakenne 2 Referenssirakenne

Kuona #0/2 Kuona #0/16 Hk #0/20

Sr #0/100Kuona #0/32Kuona #0/32

KaM #0/32 KaM #0/32 KaM #0/32

AB 16 (<5%) AB 16 (<5%) AB 16 (<5%)

300 mm

400 mm

250 mm

50 mm



Kuonan koerakenne –
käytetyt tuotteet

• Kolme CE-merkittyä kuonatuotetta, jotka 

jalostettu laitteistosta syntyvistä kuonan 

mineraalijakeista
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Kuonan koerakenne – tehdyt tutkimukset
L

a
b

o
ra

to
ri
o • Rakeisuus

• Proctor&ICT

• Ympäristökelpoisuus

• Vesipitoisuus

• Kiintotiheys

• Lämmönjohtavuus

• Vedenläpäisevyys

• Kapillaarinen 
vedenimeytymiskorkeus

• Kolmiaksiaalikokeet

• Routanousukoe

• Ja paljon muuta…
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a • Koetiivistys → Loadman
+ rakeisuudet

• Troxler + vesipitoisuus 
laboratoriossa

• Levykuormituskokeet + 
kerrospaksuudet
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n • Asfaltin päältä raskas 
pudotuspainolaite

• Lämpötila-anturit

• Hienonemissäkit

• Routanousu ja 
vaurioinventointi
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Kuonan koerakenne – tutkimustuloksia
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• Materiaalien lämmönjohtavuus (0,66-0,9 W/mK) selvästi 

alhaisempi kuin luonnonkiviaineksilla (1,3-2,2 W/mK)

• Vedenläpäisevyys samaa luokkaa kuin karkealla hiedalla

• Segregaatiopotentiaalin (SP) perusteella materiaali jonkin verran 

routivaa

• Vesi jatkaa kapillaarisesti nousuaan kauemmin kuin mitä 

luonnonkiviaineksilla

Kuonatuotteiden routivuudesta ei voi tehdä 

johtopäätöksiä pelkkien laboratoriokokeiden 

perusteella



Kuonan koerakenne – tutkimustuloksia
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• Tiiviysastemittauksien perusteella 
suodatinkerroksessa päästiin pääosin InfraRYL:n 
mukaisiin vaatimuksiin, mutta jakavan ja 
kantavan kerroksen osalta tavoitteet eivät 
täyttyneet kaikissa mittauspisteissä

• Myös E2/E1 arvojen perusteella suodatinkerros 
ei näyttänyt tiivistyneen kunnolla. Toisaalta 
tasarakeisella materiaalilla E1 jää helposti 
matalaksi, jolloin myös suhdeluku kasvaa

Ratkaisuna voisi olla suodatinkerroksen 

tiivistäminen kahdessa osassa. Myös 

vesipitoisuuden säätö ennen materiaalin ajoa 

työmaalle on tärkeää

Troxler-mittauslaite soveltuu paremmin 

hienorakeiselle kuonalle ja karkeampien 

lajitteiden mittaukset tulisi tehdä 

levykuormituskokeella (kuten kiviaineksillakin)



Kuonan koerakenne – tutkimustuloksia
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• Kantavan kerroksen päältä vaatimukset 

kuonarakenteelle 100 MPa ja 

referenssirakenteelle 168 MPa

• Päällysteen päältä vaatimukset 

kuonarakenteelle 133 MPa ja 

referenssirakenteelle 208 Mpa (Huom! Asfaltin 

paksuus vain 50 mm)

Asetetut vaatimukset täyttyivät 

kuonarakenteessa ja referenssirakenteessa 

missä pohjamaa täyttösoraa (alituksia siellä 

missä pohjamaa savea) 

Päällysteen päältä tullaan tekemään 

mittauksia useamman vuoden ajan, jotta 

nähdään miten kantavuus kehittyy ajan 

mittaan



Kuonan koerakenne – tutkimustuloksia
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Referenssi

Kuonarakenne 1

Kuonarakenne 2

• Routa etenee hitaammin 

kuonarakenteissa, ja myös 

sulaminen eroaa 

luonnonkiviaineksella tehdyn 

rakenteen sulamiseen

Tulosten analysointi edelleen 

kesken, työn alla kandidaatin 

tutkinto Tampereen Yliopistolla



Kuonan koerakenne – tutkimustuloksia
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REFERENSSIRAKENNE
• Routanousu jonkin verran 

suurempaa 

referenssirakenteessa

Vaurioinventointi tehdään tällä 

viikolla, mutta nopeasti 

havainnoituna ei mitään 

merkittäviä halkeamia tms. 

ensimmäisen talven jälkeen 

havaittavissa

Huom! Tässä pohjamaan 

laatu selvästi erilainen 

kuonarakenteisiin 

verrattuna, joten tämä tulos 

ei ole vertailukelpoinen



• Jätteenpolton pohjakuonasta jalostetut 

kuonatuotteet soveltuvat hyvin alempiin 

rakennekerroksiin

• Ensimmäinen koerakenne laatuaan, jossa 

materiaalin routivuusominaisuuksia on tutkittu 

näin kattavasti isossa mittakaavassa

• Kuonalla selvästi parempi lämmöneristävyys 

luonnonkiviainekseen verrattuna

• Työn alla toinen koehanke Riihimäki – Hikiä 

kevyen liikenteen väylällä → tavoitteena hakea 

materiaaleille Väylän materiaalihyväksyntää

• Lisätietoa: Anniina Söderholm, 2020: 
https://www.theseus.fi/handle/10024/349589
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Lopuksi

https://www.theseus.fi/handle/10024/349589


Kiitos!
Annika Sormunen 

Commercial Manager, Ash&Slag Finland

+358 44 331 8877

annika.sormunen@fortum.com


