
          VTT JULKAISUJA - PUBLIKATIONER 809

KIVIHIILIVOIMALOIDEN
RIKINPOISTOTUOTTEIDEN JA LENTOTUHKAN

HYÖTYKÄYTTÖ
MAANRAKENTAMISESSA

 Mäkelä Esa, Wahlström Margareta ja Mroueh Ulla-Maija
VTT Kemiantekniikka

Keppo Martti ja Rämö Pia
Lohja Rudus Oy Ab Ympäristöteknologia

VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS
ESPOO 1995



ISBN 951-38-4518-4
ISSN 1235-0613
Copyright ©  Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) 1995

JULKAISIJA – UTGIVARE – PUBLISHER

Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT), Vuorimiehentie 5, PL 42, 02151 ESPOO
puh. vaihde (90) 4561, telekopio 456 4374, teleksi 125 175 vttin sf

Statens tekniska forskningscentral (VTT), Bergsmansvägen 5, PB 42, 02151 ESBO
tel. växel (90) 4561, telefax 456 4374, telex 125 175 vttin sf

Technical Research Centre of Finland (VTT), Vuorimiehentie 5, P.O.Box 42, FIN–02151 ESPOO, Finland
phone internat. + 358 0 4561, telefax + 358 0 456 4374, telex 125 175 vttin sf

VTT OFFSETPAINO, ESPOO 1995



3

Mäkelä, Esa, Wahlström, Margareta, Mroueh, Ulla-Maija, Keppo, Martti & Rämö Pia. Kivihiili-

voimaloiden rikinpoistotuotteiden ja lentotuhkan hyötykäyttö maanrakentamisessa [Utilisation of

coal combustion residues in earthworks]. Espoo 1995, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT

Julkaisuja - Publikationer 809. 78 s. + liit. 8 s.

UCD 662.66:624.1:621.311
Keywords electric power plants, coal, fly ash, flue gases, desulfurization, earthwork, utilizati-

on, substitutes, combustion, residues

TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää puolikuivaa rikinpoistomenetelmää käyttävien ki-
vihiilivoimaloiden lentotuhkasta ja rikinpoistotuotteesta rakennusteknisesti toimivia
materiaaleja, joilla voidaan ympäristön kannalta hyväksyttävästi korvata kiviaineksia
maanrakennuskohteissa. Lentotuhkasta ja rikinpoistotuotteesta valmistettiin yhteensä
noin sata koostumukseltaan erilaista koekappaletta, joista osassa käytettiin ominaisuuk-
sien parantamiseksi side- ja lisäaineita.  Seosten reseptit laadittiin aikaisemmista koe-
kohteista saatujen kokemusten ja tässä tutkimuksessa tehtyjen ympäristökelpoisuustes-
tien tulosten perusteella. Valittujen, tekniset vaatimukset täyttävien koekappaleiden
ympäristökelpoisuutta tutkittiin selvittämällä sulfaatin, kloridin, kromin ja molybdeenin
liukoisuus hollantilaisella stabiloiduille materiaaleille kehitetyllä diffuusioliukoisuustes-
tillä.

Ympäristökelpoisuustestitulosten ja niitä vastaavien sijoituskriteerien perusteella lento-
tuhkasta pystytään valmistamaan massoja, jotka voidaan laadusta riippuen sijoittaa
ajoittain kosteaan sijoituskohteeseen joko eristämättöminä tai tietyin rajoituksin eris-
tettyinä. Liukoisuuden kannalta kriittisin aine lentotuhkassa on molybdeeni. Eri laitos-
ten tuhkien välillä on selviä eroja, joihin vaikuttavat muun muassa käytetyn kivihiilen
laatu ja polttotekniikka.

Lentotuhkaa ja rikinpoistotuotetta sisältävissä koekappaleissa kriittisin haitta-aine oli
kloridi. Sulfaatin ja molybdeenin liukoisuuksiin pystyttiin vaikuttamaan selvästi side- ja
lisäaineilla. Rikinpoistotuotetta sisältävät massat täyttävät ympäristökelpoisuusvaati-
mukset, jos rikinpoistotuotteen osuus massassa ei ylitä 10 - 20 %. Kohteissa, joissa
valumavedet kanavoituvat mereen eikä kloridin liukeneminen siksi ole kriittinen tekijä,
voidaan harkita myös runsaammin rikinpoistotuotetta sisältävien massojen käyttöä.

Lentotuhkaa ja rikinpoistotuotetta sisältävien massojen teknistä toimivuutta käytännön
olosuhteissa tutkittiin muutamissa kenttäkohteissa. Lentotuhkat olivat lujuudenkehi-
tykseltään ja vedentarpeeltaan hyvin erilaisia. Koska massan kosteus vaikuttaa merkit-
tävästi lujittumiseen ja kantavuuteen, oikeiden seossuhteiden selvittäminen ennak-
kokokeilla ja rakentamisen aikainen laadunvalvonta havaittiin erityisen tärkeiksi. Len-
totuhkamassojen ominaisuuksia pystyttiin muuntelemaan ja parantamaan huomattavasti
sideaineita käyttämällä. Lentotuhkan ja rikinpoistotuotteen seoksissa rikinpoistotuote
parantaa massan lujuutta. Seokset lujittuivat parhaiten, kun  rikinpoistotuotteen osuus
oli 5 - 30 %. Kummassakaan kenttäkohteessa ei tutkimusaikana ole ilmennyt toimi-
vuuteen liittyviä ongelmia.
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ABSTRACT

The goal of this project was to develop useful products from the fly ash and flue gas desul-
phurisation (FGD) residues produced by pulverized coal-fired power plants which employ
semi-dry scrubbing technology. To allow their use as substitutes for natural minerals in
earthworks, products of this type must satisfy both technical and environmental specifica-
tions. Approximately one hundred test specimens were prepared using fly ash and FGD resi-
dues. The recipes used to prepare the mixtures were based both on earlier trials and on the
results of leaching tests obtained during the assessment of environmental compatibility in
this research. To improve technical and environmental characteristics, additives and cemen-
ting agents were added to some of the specimens. The environmental acceptability of speci-
mens which met the technical requirements was evaluated using the Dutch Tank Leaching
Test for Stabilized Materials. Extracts obtained from the leaching tests were analyzed for
sulphate, chloride, chrome and molybdenum.

Assessment of the results of the leaching tests and consideration of related disposal criteria
indicate that fly ash may be used to produce materials suitable for application in periodically
wet locations, provided that these materials are protected by a waterproof coating. Depend-
ing on the composition of the mass and on the solubility of trace compounds, usage may also
be possible in unprotected situations. In samples containing fly ash, the leaching rate of mo-
lybdenum was the most critical factor. Ashes from different plants exhibit considerable dif-
ferences which relate to factors such as coal quality and combustion conditions.

In the test specimens prepared from the mixtures containing fly ash and FGD product, the
leaching rate of chloride was the most critical factor. It was found that the leaching rates of
sulphate and molybdenum could be altered by the use of additives and binders. Masses con-
taining FGD product meet environmental specifications if the proportion of FGD residue is
not greater than 10 - 20 percent. In locations where runoff is directed into the sea and the
leaching of chloride is therefore not a very critical factor, use of materials containing more
than 20 percent of FGD product may be possible.

For some applications, the technical characteristics of the masses containing fly ash and FGD
product were investigated in field conditions. The physical properties of fly ashes varied sig-
nificantly, especially in respect of water demand and development of compressive strength.
Since both strength and bearing capability are significantly affected by the moisture content
of the mass, tests to evaluate optimum mix ratios and quality supervision during construction
work are essential. The properties of masses containing fly ash may be altered and improved
by the use of cementing agents. In mixtures of fly ash and FGD product, addition of FGD
product results in improved compressive strength. Maximum strength was observed when the
mixture contained 5 - 30 percent of FGD product. No performance-related problems were
observed in these applications.
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ALKUSANAT

Puolikuivan rikinpoistomenetelmän lopputuotetta ja lentotuhkaa syntyy pääkaupunki-
seudun voimaloissa yhteensä noin 200 000 tonnia vuodessa. Rikinpoistotuote on tois-
taiseksi sijoitettu lähes kokonaan läjitysalueille lentotuhkaan sekoitettuna. Lentotuhkaa
on käytetty sementin lisäaineena ja tienrakennuksessa, jossa luvanvaraisuus hankaloit-
taa käyttöä. Sivutuotteille on kuitenkin yhä vaikeampi löytää läjitysalueita. Myös uusi
jätelainsäädäntö velvoittaa asettamaan hyötykäytön ensisijaiseksi.

Sivutuotteiden hyötykäyttö edellyttää kuitenkin, että kehitetään ympäristövaatimukset
täyttäviä teknisiä ratkaisuja. Tässä projektissa on ollut tavoitteena kehittää pöly- tai
leijukerrospolttoa käyttävien kivihiilivoimaloiden rikinpoistotuotteesta ja lentotuhkasta
tuotteita, joita voidaan hyötykäyttää haitattomasti maanrakennuksessa. Tutkimuksen
vastuuyksikkö oli Helsingin Energia. Muita rahoittajia olivat Teknologian kehittämis-
keskus (TEKES), ABB Environmental Systems Oy, Espoon Sähkö Oy, Lahden Läm-
pövoima Oy ja Vantaan Sähkölaitos Oy. Projektin toteuttajina olivat Lohja Rudus Oy
Ab Ympäristöteknologia  ja VTT Kemiantekniikka.

Projektin vastuunalaisena johtajana oli toimistopäällikkö Olavi Saarinen Helsingin
Energiasta. Johtoryhmään kuuluivat toimistopäällikkö Olavi Saarinen Helsingin Energi-
asta, dipl. ins. Timo Ahonen Espoon Sähkö Oy Ab:sta, toimistopäällikkö Jouko He-
lenius Vantaan Sähkölaitos Oy:stä, johtaja Antero Hietaluoma, ABB Environmental
Systems Oy:stä, tutkimusinsinööri Matti Kivelä Lahden Lämpövoima Oy:stä, tekn. lis.
Martti Keppo Lohja Rudus Oy Ab:sta ja dipl. ins. Esa Mäkelä VTT Kemiantekniikasta.

Projektiryhmään kuuluivat tekn. lis. Martti Keppo Lohja Rudus Oy Ab:sta, dipl. ins.
Pia Rämö Lohja Rudus Oy Ab:sta, dipl.ins. Esa Mäkelä VTT Kemiantekniikasta, dipl.
ins. Margareta Wahlström VTT Kemiantekniikasta ja dipl. ins. Ulla-Maija Mroueh
VTT Kemiantekniikasta. Tutkimuksessa käytetyt ympäristökelpoisuustestit teki tek-
nikko Miina Pihlajaniemi VTT Kemiantekniikassa.
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1 JOHDANTO

Pääkaupunkiseudun kivihiilivoimaloissa syntyy  puolikuivan rikinpoistome-
netelmän lopputuotetta ja lentotuhkaa yhteensä noin 200 000 tonnia vuodes-
sa. Aiemmin lentotuhkaa on hyötykäytetty rakennusaineteollisuudessa se-
mentin seosaineena sekä jonkin verran tienrakennuksessa. Käyttöä semen-
tissä on kuitenkin jouduttu vähentämään valmistusprosessin muuttuessa.
Joissakin betoneissa lentotuhka on seosaineena, jolla korvataan osa semen-
tistä. Tienrakennuksessa käyttö on ollut luvanvaraista, jolloin ympäristövai-
kutukset ja ympäristöteknisten ehtojen täyttyminen on jouduttu arvioimaan
tapauskohtaisesti. Rikinpoistotuotteen käytön ympäristövaikutuksista ei ole
ollut riittävästi tietoa. Siksi se on tähän asti seostettu lentotuhkaan ja sijoi-
tettu lähes kokonaan maanläjitysalueille.

Voimaloiden sivutuotteille on kuitenkin yhä vaikeampi löytää uusia lähellä
kaupunkialueita sijaitsevia sijoitus- tai läjitysalueita. Siksi voimaloita on vel-
voitettu kehittämään ympäristön asettamat vaatimukset täyttäviä hyötykäyt-
tötapoja. Käyttämällä tuotteita esimerkiksi tienrakennuksessa kiviainesta
korvaavana materiaalina voidaan myös saavuttaa merkittäviä säästöjä. Viime
vuosina tutkimusta onkin kohdistettu käyttömahdollisuuksien ja alustavien
tuotekoostumusten selvittämiseen. Tutkimuksessa on kuitenkin keskitytty
tuotteiden tekniseen toimivuuteen, jolloin ympäristöominaisuudet ovat jää-
neet vähemmälle huomiolle. Ympäristökelpoisuuden arviointiin ei myöskään
ole ollut menetelmiä, joilla olisi voitu tutkia ympäristökuormitusta pitkällä
aikavälillä.

Liukoisuustestien käyttö hyötykäytettävien jätemateriaalien ympäristö-
kelpoisuuden tutkimusmenetelmänä on yleistymässä sekä meillä että muu-
alla. Testien ja niiden tulosten tulkintamenetelmien kehittämiseksi on tehty
paljon työtä mm. Hollannissa, jossa kehitetyt kolonni- ja diffuusiotestit so-
veltuvat erityisesti maanrakennuksessa käytettävien tuotteiden ympäristövai-
kutusten arviointiin. Testit ja niihin liittyvät sijoituskriteerit perustuvat laajaan
tieteelliseen pohjatyöhön. Niillä saatavat tulokset kuvaavat sijoituspaikkaolo-
suhteita ja liukenemista sijoitusajan funktiona paremmin kuin aiemmin sa-
maan tarkoitukseen käytetyt ravistelutestit.

Tutkimuksen tavoitteena oli  kehittää pöly- tai leijukerrospolttoa käyttävien
kivihiilivoimaloiden rikinpoistotuotteista ja lentotuhkasta tuotteita, joita voi-
daan hyötykäyttää haitattomasti rakennusteollisuudessa. Tällä hyötykäytöllä
pyritään korvaamaan joko kokonaan tai osittain nykyinen täyttömäki- ja
maakaatopaikkasijoitus. Tavoitteen saavuttamiseksi kehitettiin myös mene-
telmiä, joilla voidaan selvittää rakennusteknisesti toimivien tuotteiden ympä-
ristötekninen toimivuus. Hollannissa rakennusmateriaalien ympäristö-
kuormituksen tutkimista varten kehitetyt kolonni- tai diffuusiokokeet todet-
tiin tähän parhaiten soveltuviksi.

Lentotuhkan ja rikinpoistotuotteen teknistä ja ympäristöllistä toimivuutta
testattiin myös käytännön olosuhteissa muutamissa kenttäkohteissa. Näillä
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kenttäkohteilla haluttiin selvittää käytännössä työtekniikkaa, lujuuden kehi-
tystä ja liukoisuuksia sekä muita rakentamiseen liittyviä teknisiä ominai-
suuksia. Kenttäkohteita tullaan seuraamaan myös jatkossa.

2  KIVIHIILEN LENTOTUHKAN JA RIKINPOISTO-
TUOTTEEN KOOSTUMUS

Hiilen muodostumisprosessin aikana siihen on sitoutunut monia maaperän,
kasvien ja pohjaveden alkuaineita. Polttoprosessissa ne vapautuvat hiukkasi-
na tai kaasumaisina ja palamaton aines sitoutuu tuhkaan. Karkeampi ja hei-
koimmin höyrystyvä aines jää pohjatuhkaan. Kevyempi aines taas kulkeutuu
pääosin kaasuvirran mukana (Skorupska 1993). Pääosa tästä lentotuhkasta
erotetaan savukaasuista suotimilla pienen osan kulkeutuessa poistokaasu-
virran mukana ilmaan.

Savukaasujen sisältämän rikkidioksidin erotusta varten on kehitetty runsaasti
menetelmiä. Kaupallisessa mittakaavassa toimivia prosesseja on parisen-
kymmentä. Menetelmät voidaan jakaa märkä-, puolikuiva- ja kuivamene-
telmiin, regeneratiivisiin menetelmiin sekä yhdistettyihin rikin- ja typen-
poistomenetelmiin. Suomessa käytössä olevat tai lähiaikoina käyttöön tule-
vat laitteistot toimivat puolikuiva-, märkä- tai injektiomenetelmällä. Niissä
rikkidioksidi reagoi absorbenttina käytettävien kalkkiyhdisteiden kanssa.
Rikinpoistolla varustetussa voimalassa jäännöstuotteina syntyy menetel-
mästä riippuen pohjatuhkaa, lentotuhkaa, rikinpoistotuotetta ja jätevesiä.
Märkämenetelmässä lentotuhka yleensä erotetaan ennen rikinpoistoa, puo-
likuivamenetelmässä osassa laitoksista käytetään lentotuhkan  esierotinta.
Injektiomenetelmissä lentotuhka jää rikinpoistotuotteeseen.

2.1  LENTOTUHKA

Kivihiilen polton lentotuhka on jauhemaista, eri kokoisista pallomaisista
hiukkasista ja pienistä neulasmaisista kiteistä koostuvaa materiaalia. Sen
tyypillinen raekoko vaihtelee 2 - 100 µm. 1 - 2 % hiukkasista on raekoko-
alueella 100 - 400 µm. Lentotuhkan pääaineosat ovat piidioksidi ja alumiini-
oksidi. Koostumus vaihtelee yleensä seuraavissa rajoissa (Siitonen 1991a):

Piidioksidi (SO2) 45 - 55 %
Alumiinioksidi (Al2O3) 20 - 30 %

 Rautaoksidi (Fe2O3)  8 - 11 %
Kalsiumoksidi (CaO)  4  -  7 %
Magnesiumoksidi (MgO)  3 -  5 %
Kaliumoksidi (K2O)  1 -  2 %
Natriumoksidi (Na2O)  0 -  2 %.
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Näiden lisäksi kivihiilen lentotuhka sisältää pieniä määriä useimpia muita
alkuaineita, joista raskasmetallit ovat ympäristöhaitallisuutensa vuoksi olleet
erityisen kiinnostuksen kohteena. Lentotuhkan koostumukseen ja metalli-
pitoisuuksiin vaikuttavat mm. hiilen koostumus, palamisolosuhteet ja savu-
kaasujen puhdistustekniikka (Clarke & Sloss 1992). Hiilen alkuainepitoi-
suudet voivat vaihdella huomattavasti eri alueilla. Myös samassa esiintymäs-
sä saattaa olla  muodostumiskauden mukaisia vaihteluja. Esimerkki Yhdys-
valloissa tehdystä tutkimuksesta, jossa on määritetty hiilten, voimalatuhkien
ja rikinpoistotuotteen alkuainepitoisuuksien vaihteluvälit, on taulukossa 1
(Rai et al. 1987).

Taulukko 1.  Alkuainepitoisuuksien vaihteluvälit kivihiilivoimaloiden
lento- ja pohjatuhkissa, rikinpoistotuotteessa (RPT), kivihiilessä ja maa-
aineksissa (Rai et al. 1987).

Alkuaine Alkuaineen pitoisuus  eri materiaaleissa

Lentotuhka Pohjatuhka RPT Öljytuhka Hiili Maa-aines

Alumiini (p-%) 0,1 - 20,85 3,1 - 18,5 0,64 - 9,7 0,001 - 8,73 0,43 - 3,04 1,0 -30

Antimoni (µg/g) 0,8 - 131 < 10 15,5 3 - 1 072 0,2 - 14 0,6 - 10

Arseeni (µg/g) 2,3 - 6 300 0,02 - 168 0,8 - 53 2,5 - 10 000 0,5 - 106 1 - 93

Barium  (µg/g) 1 - 13 800 109 - 9360 < 25 - 2 280 148 - 1 000 150 - 250 70 - 3 000

Boori  (µg/g) 10 - 5 000 1,5 - 513 42 - 530 0,5 - 600 1,2 - 356 2 - 150

Kadmium (µg/g) 0,1 - 130 < 10 0,06 - 25 < 11 0 - 6,5 0,01 - 0,7

Kalsium (p-%) 0,11 - 22,3 0,22 - 24,1 0 - 34,5 0,01 - 33 0,5 - 2,67 0,7 - 50

Kloori (µg/g) 13 - 1 720 < 100 - 2 630 < 150 - 8 970 200 - 10 000 0 - 5 600 20 - 900

Kromi (µg/g) 3,6 - 900 < 0,2 - 5 820 1,6 - 180 10 - 4 390 0 - 610 1 - 1 000

Kupari (µg/g) 14 - 2 200 3,7 - 932 6 -340 10 - 130 000 1,8 -185 2 - 300

Fluori (µg/g) 0,4 - 610 2,5 - 104 266 - 1 017 1 - 5 10 - 295 10 - 4 000

Lyijy (µg/g) 3 - 2 120 0,4 - 1 082 0,25 - 290 10 - 100 000 4 - 218 2 - 200

Magnesium (p-%) 0,04 - 7,72 0,2 - 4,8 1,99 0,06 - 45 0,1 - 0,25 0,06 - 0,6

Mangaani (µg/g) 25 - 3 000 56 - 1 940 37 - 312 113 - 1170 6 - 181 20 - 3 000

Elohopea (µg/g) 0,005 - 12 0,005 - 4,2 0,005 - 6 < 1 0,01 - 1,6 0,01 - 0,3

Molybdeeni(µg/g) 1,2 - 236 0,84 - 443 < 4,0 - 52,6 < 20 - 779 0 - 73 0,2 - 5

Nikkeli (µg/g) 1,8 - 4 300 < 10 - 2 940 < 5 - 145 100 - 180 000 0,4 - 104 5 - 500

Kali (p-%) 0,17 - 6,72 0,26 - 3,3 0,001 - 1,70 0,04 - 3,65 0,02 - 0,43 0,04 - 3,5

Rauta (p-%) 1,0 - 27,56 0,4 - 20,1 0,13- 13,8 0,01 - 52,1 0,32 - 4,32 0,7 - 55,0

Pii (p-%) 1,0 - 31,78 5,1 - 31,2 0,27 - 17,7 0,05 - 17,0 0,58 - 6,09 23 - 35

Hopea  (µg/g) 0,04  - 36 < 9,9 < 8,3 < 9,9 0,04 - 0,08 0,01 - 5

Natrium (p-%) 0,01 - 7,1 0,08 - 4,13 0,02 - 5,53 0,1 - 46,5 0 - 0,2 0,075 - 1,0

Seleeni  (µg/g) 0,2 - 134 0,08 - 14 < 2 - 162 7,6 - 500 0,4 - 8 0,1 - 4

Strontium  (µg/g) 30 - 7 600 170 - 6 440 71 - 2 990 51,7 - 920 100 - 150 7 - 1 000

Rikki (p-%) 0,04 - 6,44 < 0,4 - 7,4 0,08 - 22,8 1,27- 17,3 0,38 - 5,32 0,003 - 1,0

Sinkki  (µg/g) 14 - 3 500 3,8 - 1 796 7,7 - 612 40 - 100 000 0 - 5 600 10 - 300

Typpi (µg/g) 250 - 3 300 12 000 200 - 4 000

Vanadiini (µg/g) 12 - 1 180 12 - 537 < 50 - 261 10 - 460 000 0 - 1 281 0,7 - 500
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Kivihiilen alkuperämaan vaikutusta lentotuhkan koostumukseen on pyritty
selvittämään mm. van der Sloot et al.:n (1985) tekemässä tutkimuksessa,
jossa analysoitiin alkuainepitoisuuksia Yhdysvalloista, Australiasta, Puolasta
ja Belgiasta peräisin olevien kivihiilten lentotuhkissa (taulukko 2).

Taulukko 2.  Alkuaineiden pitoisuudet Yhdysvalloista, Australiasta, Puo-
lasta ja Belgiasta/Saksasta peräisin olevien kivihiilten lentotuhkassa (van
der Sloot et al. 1985).

Yksikkö USA  AUSTRALIA PUOLA BELGIA/SAKSA

Ca %   1.6 ± 0.7 1.2 ± 0.6 3.7 ± 0.9 1.9 ± 0.5

Mg

Ti

Si

Fe

Al

Na

K

S

P

As

B

Ba

Be

Br

Ce

Cd

Co

Cr

Cu

Cs

Eu

Ga

Hf

La

Mo

Mn

Nd

Ni

Pb

Rb

Sb

Sc

Se

Sm

Sr

Ta

Tb

Th

U

V

W

Yb

Zn

%

%

%

%

%

%

%

%

%

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

  0.8

  1.0

21.6

 5.3

15

 0.41

 1.8

0.32

0.14

68

193

1910

18

5.6

258

0.81

83

205

247

9.0

4.3

47

8.6

100

15

291

69

113

151

101

9.5

47

22

23.3

1460

2.1

4.0

39

20

320

8.5

9.8

350

±
±

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.13

0.16

 1.4

 0.5

 2

 0.20

 0.2

 0.06

 0.07

10

126

760

3.3

6.5

20

0.20

21

40

33

1.5

0.42

3.7

1.8

8.1

7

123

6

26

32

24

1.1

8

10

1.5

680

0.5

0.7

5

4

70

1.7

1.2

60

 0.68

 0.68

26.8

  3.6

11.8

  0.30

  1.08

 0.25

 0.30

   32

109

1680

16

2.4

178

0.65

63

97

128

6.5

3.1

42

11.6

68

9

383

56

85

125

46

10.5

30

9.5

18.5

1029

1.2

2.8

32

17

230

8.7

9.3

400

±
±

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

  0.18

 0.17

 3.8

 0.8

 3.1

 0.12

 0.37

 0.05

 0.15

 17

60

1040

6

2.6

36

0.19

15

32

44

1.5

0.8

3.7

1.3

15

3.6

121

14

60

26

30

4.2

6

13

3

390

0.5

0.8

11

4.5

70

4.1

0.7

70

2.6

0.63

21.5

6.8

12.0

0.60

1.8

0.47

0.17

32

200

1940

9.8

8.7

165

1.2

55

152

198

14.1

2.5

40

6.2

63

8.7

929

47

93

187

102

14.0

30

13

15.4

800

1.3

2.0

26

17

258

5.4

6.3

440

±
±

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

 0.4

0.08

0.9

0.7

1.0

0.06

0.19

0.11

0.04

19

33

220

1.9

7.5

16

0.3

9

24

19

2.1

0.7

3.3

1.5

6.3

6.3

410

9

12

29

20

2.1

3

5.5

1.7

130

0.3

0.65

3

2.6

36

1.2

0.8

90

 1.6

0.55

21.8

5.2

13.5

0.67

3.34

0.41

0.22

76

163

972

7.4

3.7

173

6.0

69

224

260

26.5

2.7

55

5.4

67

16.6

764

42

156

505

202

20.3

39

7.6

14.9

300

1.2

2.2

24

14

400

4.9

4.9

890

±
±

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.3

0.09

1.3

0.56

0.8

0.21

0.20

0.13

0.07

61

66

342

2.1

4.8

11

4.8

12

30

50

11.2

0.6

24

0.35

5.2

9.7

183

12

49

290

14

10

5

7.9

1.8

100

0.4

0.7

2

4

120

2.7

0.7

460
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Kotimaisia kirjallisuudesta ja voimaloista kerättyjä kivihiililentotuhkien koos-
tumustietoja on esitetty taulukossa 3. Koska erityisiä kotimaisia lentotuhkan
koostumukseen vaikuttavia tekijöitä ei ole, lentotuhkien ominaisuudet eivät
merkittävästi poikkea ulkomaisista tuloksista. Vaihteluiden syynä ovat lähin-
nä poltettavien hiilten koostumuserot ja palamisolosuhteet.

Taulukko 3. Kivihiilen polton lentotuhkien ja rikinpoistotuotteiden koos-
tumustietoja puolikuivamenetelmää käyttävistä Espoon Suomenojan ja
Helsingin Salmisaaren (SS) laitoksista.

Yksik-

kö

Suomenoja

Joulukuu 1992  (VTT

1993)

SS 1988

(Ranta et al 1990)

SS 1991

(Siitonen

1991b)

SS 1993

(Hahkala et

al. 1993)

RPT + LT LT RPT LT RPT LT

Kuiva-ainepitoisuus p-% 99,4 100

Hehkutusjäännös, 550 °C p-% 96,2 96,2 97,0

Kalsiumoksidi (CaO) p-%   4,1 2,8  4,2 3,6

Kalsiumsulfiitti,

CaSO3 x ½ H2O

p-%  8,5 55,0 49,3

Kalsiumsulfaatti,

 CaSO4 x 2 H2O

p-% 16,1 22,0  8,3

Kalsiumkloridi p-%  1,0  6,7  3,6

Piioksidi (SiO2) p-% 45,8 54,8  1,2 51,0  1,5

Alumiinioksidi (Al2O3) p-% 15,4 18,7  0,6 14,0  0,5 26,2

Rautaoksidi (Fe2O3) p-%  5,5 6,3  0,3 7,6  0,4

Kaliumoksidi (K2O) p-%  1,7 2,0  0,1 2,1  0,1

Natriumoksidi (Na2O3) p-%  0,8 0,8  1,6 1,1  1,2

Magnesiumoksidi (MgO) p-%  1,5 1,5 1,7  0,9

Titaanioksidi (TiO2) p-%  0,8 0,9

Rikki (S) p-%  3,0 17,8 13,8

Kloridi (Cl) p-%  0,2   2,6  2,3

Arseeni (As) mg/kg      1 21 34

Barium (Ba) mg/kg < 100 1 600

Beryllium (Be) mg/kg 17

Kadmium (Cd) mg/kg       0,5 <5 1,0

Koboltti (Co) mg/kg    < 4 39 49

Kromi (Cr) mg/kg 110 150 < 100 170 < 300 206

Kupari (Cu) mg/kg 144

Elohopea (Hg) mg/kg 0,3

Mangaani (Mn) mg/kg  100 430 792

Molybdeeni (Mo) mg/kg < 40 < 40     < 1 30

Nikkeli, (Ni) mg/kg < 100 110 137

Lyijy (Pb) mg/kg    < 1 80 140

Antimoni (Sb) mg/kg   < 1 10

Seleeni (Se) mg/kg    16 5 2,3

Vanadiini (V) mg/kg 140 140    7 140 306

Tallium (Tl) mg/kg 1,5

Uraani (U) mg/kg    1 12

Sinkki (Zn) mg/kg   27 251



13

2.2  RIKINPOISTOTUOTE

Rikinpoistossa syntyvän lopputuotteen koostumukseen oleellisesti vaikutta-
via tekijöitä ovat mm. (Clarke 1993):

käytetyn hiilen ja rikinpoistokalkin koostumus
palamisolosuhteet
rikinpoistomenetelmä
lentotuhkan esierotus
lentotuhkan koostumus
absorbentti - rikkisuhde.

Märkämenetelmän lopputuote sisältää 95 - < 100 % kipsiä, 0 - 5 % kal-
siumsulfiittia ja 0 - 5 % kalsiumkarbonaattia (Clarke 1993). Kipsikiteet ovat
pallomaisia tai neulasmaisia hiukkasia, joiden raekoko on 1 - 250 µm. Tut-
kimuksessa, jossa verrattiin eri maissa syntyneiden märkämenetelmän lop-
putuotteiden koostumusta luonnonkipsiin, havaittiin useimpien rikinpoisto-
kipsinäytteiden mangaanipitoisuuksien sekä joidenkin näytteiden lyijy-, ku-
pari-, sinkki- ja bariumpitoisuudet olevan korkeampia kuin luonnonkipsissä
(Clarke 1993. Näiden alkuaineiden arvioitiin olevan peräisin lähinnä sor-
benttina käytetystä kalkista).

Esimerkkejä puolikuivamenetelmän lopputuotteen koostumuksesta kotimai-
sissa voimaloissa on esitetty taulukossa 3. Taulukossa on myös esitetty
kummankin voimalan lentotuhkan koostumustiedot.

Puolikuivamenetelmän lopputuotteen koostumukseen vaikuttaa oleellisesti,
onko laitos varustettu lentotuhkan esierotuksella. Jos esierotusta ei ole tuote
sisältää lentotuhkaa, jonka osuus voi korkeimmillaan olla lähes 80 %. Tuote
koostuu pallomaisista lentotuhkahiukkasista, joiden pinnalla ja joukossa on
pieniä kalsiumsulfiittikiteitä. Alkuainekoostumukseltaan se muistuttaa len-
totuhkaa, josta suurin osa raskasmetalleista ym. on peräisin. Muita tuotteen
pääkomponentteja ovat kalsiumsulfiitti, kipsi ja kalsiumhydroksidi. Jos lai-
toksessa on lentotuhkan esierotin, puolikuivamenetelmän lopputuote sisältää
pääasiassa kalsiumsulfiittia ja -sulfaattia. Fysikaalisesti ne esiintyvät epä-
säännöllisinä sulfiittikidemuodostumina. Raskasmetallipitoisuudet ovat pie-
nempiä kuin lentotuhkapitoisessa tuotteessa (Ranta et al. 1990).
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 3   LENTOTUHKAN JA RIKINPOISTOTUOTTEEN
HYÖTYKÄYTTÖ  ULKOMAILLA

3.1  POHJOISMAAT

Tiedot lentotuhkan ja rikinpoistotuotteen hyötykäytöstä Pohjoismaissa on
hankittu pääosin keskustelemalla asianomaisten viranomaisten kanssa. Yh-
teyshenkilöinä ovat toimineet mm. Taina Bäckström, Naturvårdsverket,
Ruotsista ja Henrik Dalgaard, Miljöstyrelsen, Tanskasta.

3.1.1  Ruotsi

Ruotsin viranomaiset ovat aikaisemmin suhtautuneet kielteisesti ener-
giatuotannossa muodostuneiden jätteiden hyötykäyttöön. Ruotsin ympäris-
tösuojeluvirasto (Naturvårdsverket) on kuitenkin muuttanut käsitystään peri-
aatteessa myönteiseksi, mikäli jätteiden ympäristöpäästöt ovat pienet ja jät-
teiden sijoituspaikka on sopiva. Päästöt ympäristöön on tutkittava perusteel-
lisilla menetelmillä, jollaisiksi hyväksytään muun muassa hollantilaisten tes-
timenettelyt. Viranomaisten  edustajan mukaan mm. kivihiilen kuonaa ja
paineistetussa poltossa muodostunutta kattilatuhkaa voidaan pitää vaaratto-
mina materiaaleina. Sopivina sijoituspaikkoina pidetään mm. taajama- ja
satama-alueita. Arinapolton tuhkan taas mainittiin olevan hyötykäyttöön
sopimatonta lähinnä korkean palamattoman aineen jäännöspitoisuuden ta-
kia.

Käytännössä jätteiden hyötykäyttö maarakentamisessa ei ole yleistynyt.
Syynä ovat tapauskohtainen päätöksenteko (pitkä käsittelyaika) ja yleisten
ohjeiden puute, mikä vaikeuttaa viranomaisten päätöksentekoa. Viranomai-
set keskustelivat muutama vuosi sitten sijoitusohjeista, joissa oli esitetty yk-
sityiskohtaiset sijoitusehdot raja-arvoineen eri aineiden liukoisuudelle.
Luonnos siirrettiin kuitenkin odottamaan myöhempää jatkokäsittelyä mm.
raja-arvojen epätieteellisen taustan takia.

Kivihiilen poltto ei Ruotsissa ole tällä hetkellä suosiossa, vaan monet voima-
laitosyhtiöt käyttävät maakaasua tai biomassaa. Hyötykäyttötutkimuksiin ei
ole erityisesti panostettu, koska muodostuvat tuhkamäärät ovat pienentyneet
ja viranomaisten linja on epäselvä. Eniten käyttökokemusta on saatu Cefyll-
tuotteesta, joka sisältää lentotuhkaa ja rikinpoistotuotetta, sideaineena se-
menttiä, lisäaineita ja mahdollisesti myös hiekkaa runkoaineena. Tuotetta on
käytetty yhteensä joitakin kymmeniä tuhansia tonneja.

3.1.2  Tanska

Tanskan ympäristöministeriö on vuonna 1983 antanut päätöksen (no 658,
6.12.1983) kuonan ja lentotuhkan hyötykäytöstä maanrakentamisessa.
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Taulukkoon 4 on koottu esimerkkinä kivihiilen lentotuhkalle esitetyt vaati-
mukset eri käyttötarkoituksiin. Pohjaveden suojelemiseksi pidetään suotava-
na, että tuhkatuotteiden sijoituspaikat ovat meren rannalla. Sijoitettavan
massan suoraa kosketusta mereen on kuitenkin vältettävä, kunnes jäte on
kovettunut, ellei ole voitu osoittaa jätteen kovettuvan riittävästi meressä. Ai-
na jos käyttömäärä ylittää sata tonnia, sijoituksesta on tehtävä ilmoitus vi-
ranomaisille viimeistään 4 viikkoa ennen työn aloittamista.

Taulukko 4. Tanskalaiset sijoituskriteerit kivihiilen lentotuhkalle. Jos
käyttömäärä on yli 100 tonnia, käytöstä on tehtävä ilmoitus viranomai-
sille.

Sijoitusryhmä 1:

käyttö esim. tiemateriaalina,  pen-

germateriaalina, talojen perustuk-

siin tai putkistojen peitemateriaalina

Sijoitusryhmä 2:

käyttökohteita esim. polut, yksi-

kaistaiset tiet tai  käyttömäärä

enintään 2000 m²  / sijoituspaikka

Sijoitusryhmä 3:

putkistojen peitemate-

riaalina tai vastaavaan

käyttöön

eristys asfaltilla, betonilla tai muulla vas-

taavalla heikosti vettä läpäisevällä

materiaalilla eristettynä

ei eristystä ei eristystä

etäisyys vedenotta-

moon

yli 20 m yli 20 m yli 20 m

sijoituspaikan sijainti pohjaveden tason yläpuolella ei vaatimuksia ei vaatimuksia

materiaalin paksuus keskim. kork. 1 m / 1000 m²

paikallisesti kork. 2 m

korkeus 30 cm korkeus 0,5 m/  juok-

sumetri

Toistaiseksi rikinpoistotuotteet ja kivihiilen lentotuhka lähinnä massasijoi-
tetaan. Ympäristöministeriön käsitys kivihiilen lentotuhkan soveltuvuudesta
maanrakentamiseen on kuitenkin muuttumassa parempaan suuntaan. Kivi-
hiilen lentotuhkalle sopivina käyttövaihtoehtoina pidetään mm.

käyttöä täyttöaineena asfalttirakenteissa
käyttöä täyttö- ja sideaineena hiekka- ja sorapohjaisissa tierakenteissa
käyttöä pengermateriaalina.

Vaikka lentotuhkan käyttökohteita on vielä teknisistä ja taloudellisista syistä
johtuen ollut vähän, tuhkaa on erään moottoritien rakennustöissä kuitenkin
käytetty jopa noin 200 000 m³ (paksuin tuhkakerros oli noin 15 m). Rikin-
poistotuotetta on hyötykäytetty ainoastaan koemittakaavaisesti mm. Köö-
penhaminan Kastrupin lentokentän laajennustyössä, jossa lentokenttää lisä-
pinta-alan saamiseksi laajennetaan merelle.
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3.2  YHDYSVALLAT JA SAKSA

Yhdysvaltojen ja Saksan hyötykäyttötiedot sekä viranomaisten kannat on
selvitetty lähinnä paikallisten teollisuussihteerien raporttien pohjalta. Asian-
tuntijana on Washington D.C:ssa toiminut aluksi teollisuussihteeri Markku
Auer ja pääosin erikoisasiantuntija Pekka Pakkala. Bonnissa asiantuntijana
on toiminut teollisuussihteeriavustaja Catherine Lindsjö.

3.2.1  Yhdysvallat

Yhdysvaltojen ilmansuojelulain (Clean Air Act) rikkipäästöjä koskevat mää-
räykset tulevat aiheuttamaan rikinpoistotuotteiden määrän kasvua. Siksi näi-
den tuotteiden hyötykäyttö on erittäin ajankohtainen asia USA:ssa. Vi-
ranomaisten lupaa ei yleensä tarvita lentotuhkan tai rikinpoistotuotteen
käyttöön maarakennuskohteissa, sillä Environmental Protection Agency eli
EPA on tulkinnut kyseiset aineet haitattomaksi jätteeksi (non-hazardous
waste). Jokaisella osavaltiolla on oma EPA:n kaltainen organisaatio, joka voi
kuitenkin ottaa oman kantansa asiaan. Viranomaiset keräävät tilastoja len-
totuhkan ja rikinpoistotuotteen sijoittamisesta vain tilastollista seurantaa
varten, eli käytöstä ei vaadita varsinaista tiukkaa selontekoa.

Taulukossa 5 on esitetty American Coal Ash Associationin julkaisema ti-
lasto lentotuhkan, pohjatuhkan, pohjakuonan ja rikinpoistotuotteen muo-
dostumisesta ja käytöstä vuonna 1992. Taulukosta voidaan havaita, että vain
vajaat kaksi prosenttia kaikesta muodostuvasta rikinpoistotuotteesta hyöty-
käytetään. Lentotuhkasta käytetään vajaa 30 %. Myös Yhdysvalloissa on
tavoitteena löytää rikinpoistotuotteille ja lentotuhkalle lisää hyötykäyttöä,
sillä muista jätemateriaaleista 25 % hyödynnetään. Lainsäädännöllisiä es-
teitä hyötykäytölle ei ole, mutta käyttöä rajoittavat teknis-taloudelliset sei-
kat.

Pääasiallisesti rikinpoistotuote joko läjitetään tai käytetään teiden pohjara-
kenteissa. Rikinpoistotuotetta ja lentotuhkaa käsitellään maanrakennustar-
koitukseen Yhdysvalloissa pääasiassa Dravo-, Chemfix- ja Poz-O-Tec-pro-
sesseilla.

Hyötykäyttäjät analysoivat tarkasti käyttämänsä lentotuhkan ja rikinpoisto-
tuotteen. Reseptit tehdään näiden analyysien perusteella. Wisconsinissa ja
Minnesotassa lentotuhkaa ja rikinpoistotuotetta käytetään paljon maanra-
kentamiseen ja viranomaiset suhtautuvat myönteisesti näiden aineiden
käyttöön. Toisaalta Florida sijaitsee Atlantin ympäröimänä niemimaalla ja
pohjoiset osavaltiot Suurten Järvien rannalla, jolloin mahdollinen kloridien
huuhtoutuminen tapahtuu näihin vesiin.

Tienrakennuksessa hyötykäytettäville lentotuhka-rikinpoistotuotemateriaa-
leille ei ole mitään erityisiä kriteereitä, sillä pozzolaanisen reaktion katsotaan
sitovan kaikki lentotuhkasta ja rikinpoistotuotteesta mahdollisesti liukenevat
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haitta-aineet. Jos lentotuhka ja rikinpoistotuote sijoitetaan maanläjityspai-
kalle, niitä koskevat samat säädökset kuin muitakin jäte- ja sivutuotteita.
Haitattomaksi ja haitalliseksi luokiteltuja jätteitä ei saa sijoittaa samalle
maanläjitysalueelle.

Taulukko 5. Lentotuhkan, pohjatuhkan, kuonan ja rikinpoistotuotteen
muodostuminen ja hyötykäyttö USA:ssa vuonna 1992 (Comments Of The
Utility Solid Waste Activities Group. 1994. Liite).

Lentotuhka,

1000 tn

Pohjatuhka,

1000 tn

Pohjakuona,

1000 tn

 Rikinpoisto-

tuote, 1000 tn

Sivutuotteen määrä

Lentotuhka, pohjatuhka ja pohjakuona

Kaikki sivutuotteet

43 600 12 600

373

3 700

60 000

14 400

74 400

Sivutuotteen käyttö

Ulkopuolinen käyttö

Sementti- ja betonituotteet

Täyteaine

Tien alusrakenteet

Asfaltin täyteaine

Hiekoitus

Hiekkapuhallusrakeet

Laastit

Hiilikaivoskäyttö

Rakennuslevy

Jätteen stabilointi

Muu käyttö

Ulkopuolinen käyttö yhteensä

6 470

720

1 080

160

32

76

430

460

9 400

430

260

390

150

410

25

105

52

42

1 760

270

175

40

110

290

1 850

13

2 700

2 745

65

190

880

1 060

250

Sisäinen käyttö

Sementti- ja betonituotteet

Täyteaine

Tien alusrakenteet

Hiekoitus

Muu käyttö

Sisäinen käyttö yhteensä

2 070

1 160

34

1 250

2 450

130

545

16 800

1 070

1 760

2 500

2 510

550

940

55

60

12 700

13

Ulkopuolinen ja sisäinen käyttö yhteensä

Lentotuhka, pohjatuhka ja pohjakuona

Yhteensä - kaikki sivutuotteet

Käyttö prosentteina kokonaismäärästä

Käyttö prosentteina lento- ja pohjatuhkan ja pohja-
kuonan kokonaismäärästä

11 900

27,20 %

3 500

27,81 %

2 800

190

18

75,12 %

30,31 %

260

18 450

1,82 %

Käytetty kokonaishiilimäärä 708 miljoonaa tonnia

USA:ssa on havaittu, että tiivistetyn lentotuhkan k-arvo pienenee aikaa
myöten, jolloin permeabiliteetti paranee. Mikäli lentotuhka ja rikinpoisto-
tuote eivät mene hyötykäyttöön, ne ajetaan korkeintaan kahden mailin
päässä olevalle maanläjitysalueelle, jossa niitä käsitellään haitattomana jät-
teenä. Kuljetushinnat ratkaisevat, menevätkö sivutuotteet hyötykäyttöön.
Pekka Pakkalan mukaan suuri yleisö on USA:ssa yhä tietoisempi ympäris-
töä uhkaavista tekijöistä. Toisaalta Yhdysvalloissakaan kukaan ei ole valmis
maksamaan ympäristönsuojelusta sen enempää kuin on pakko.
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3.2.2  Saksa

Saksan yleisin rikinpoistomenetelmä on märkämenetelmä, jonka osuus on
noin 90 %. Sen pääasiallinen lopputuote on kipsi. Toiseksi yleisin on puoli-
kuivamenetelmä (Sprühabsorption), jonka osuus on 7 %. Puolikuivan ja kui-
vamenetelmän lopputuotteita tuotetaan Saksassa vuosittain noin 430 000
tonnia. Taulukossa 6 on esitetty Saksassa alueittain muodostuvat rikinpois-
totuotemäärät.

Taulukko 6. Saksassa muodostuvat rikinpoistotuotemäärät alueittain
vuonna 1991. (VGB Technische Vereinigung.... 1994 s. 28)

Alue Muodostuva tonnimäärä

Alasaksi
Reinin-Ruhrin alue
Reinin-Mainin alue
Pohjois-Baijeri
Saarland
Württemberg
Muut

150 000
102 000
50 000
16 000
86 000
18 000
6 500

Yhteensä 428 600

Maantäytön lisäksi seuraavat loppukäyttökohteet ovat Saksassa käytännössä
mahdollisia:

1. Raaka-aineena sementin ja rikkidioksidin valmistuksessa (ns. Müller-
Kühne-menetelmä)

2. Raaka-aineena teknisen anhydriitin valmistuksessa
3. Raaka-aineena laastin (Bergbaumörtel) valmistuksessa

Läjitys on Saksan Ympäristöministeriön mukaan ainoa käyttökohde, johon
puolikuivamenetelmän rikinpoistotuotetta on tähän mennessä käytetty. Mi-
käli lopputuotteita ei voida hyväksikäyttää, ne viedään kaatopaikalle. Loppu-
sijoitusta säätää jätelaki, TA-Abfall, joka säätää myös rajoitukset kaatopai-
koille vietäville tuotteille. Tuotteiden liukoisuuskriteerit ja lujuudet ovat seu-
raavat:

Maanpäällinen täyttö, haitallisen jätteen kaatopaikan kriteerit

Lujuusominaisuudet:
Puristuslujuus > 50 kN/m²
Leikkauslujuus > 25 kN/m²
Aksiaalinen muodonmuutos 20 %
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Liukoisuuskriteerit:
pH-arvo 4 - 13
Johtavuus 100 000 mS/cm
TOC 200 mg/l
Fenoli 100 mg/l
Arseeni 1 mg/l
Lyijy 2 mg/l
Kadmium 0,5 mg/l
Kromi-IV 0,5 mg/l
Kupari 10 mg/l
Nikkeli 2 mg/l
Elohopea 0,1 mg/l
Sinkki 10 mg/l
Fluori 50 mg/l
Ammonium 1000 mg/l
Kloridi 10 000 mg/l
Syanidi 1 mg/l
Sulfaatti 5000 mg/l
Nitriitti 30 mg/l
AOX 3 mg/l
Vesiliukoisten määrä 10 p-%

Määräysten mukaan maanpäällinen varastointi ei saa tuottaa hajua eikä va-
rastoitava aine saa sisältää myrkkyjä. Alkuperäisaineen kuivat hehkutushä-
viöt eivät myöskään  saa olla reagoivia.

Maansisäinen sijoitus

Jäte voidaan sijoittaa tietyin edellytyksin maan sisään, mikäli se ei sisällä sai-
rauksia aktivoivia aineita. Tietty lujuus vaaditaan myös maansisäiseltä sijoi-
tukselta. Maan alle ei saa sijoittaa räjähtäviä aineita, paisuvia aineita, myr-
kyllisiä kaasuja tai aineita tuottavia jätteitä eikä aineita, jotka tuottavat haise-
vaa tai räjähtävää seosta.

4   HYÖTYKÄYTÖN EDELLYTYKSET JA KÄY-
TETYT TUTKIMUSMENETELMÄT

4.1  JÄTESÄÄNNÖSTEN VAATIMUKSET RIKINPOISTOTUOT-
TEEN JA LENTOTUHKAN LOPPUSIJOITUKSELLE

EU on jätteistä annetun direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan mukaisesti laatinut
yleisen jäteluettelon, joka on esitetty 20.12.1993 tehdyn komission päätök-
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sen liitteenä. Tämä Euroopan jäteluettelo (European Waste Catalogue,
EWC) on suositusluonteinen ja tarkoitettu käytettäväksi nimikeluettelona.
Sitä sovelletaan kaikkiin jätteisiin olipa ne tarkoitettu käsiteltäviksi tai hyö-
dynnettäviksi. Luettelon kohdassa 10 01 esitetään voimalaitoksissa syntyvät
jäteryhmät, jotka ovat:

pohjatuhka
hiilen lentotuhka
turpeen lentotuhka
öljyn lentotuhka
savukaasujen rikinpoistossa syntyvät kalsiumin reaktioihin perustuvat kiinteät
jätteet
muut savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
savukaasujen rikinpoistossa syntyvät kalsiumin reaktioihin perustuvat jätteet
muut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet
rikkihappo
käytetyt katalyytit, joita saadaan esimerkiksi NOx:n poistossa
kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet
uunien käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät aineet
jätteet, joita ei ole muualla määritelty.

EU:n ongelmajätedirektiivin 91/689/EEC tueksi on vuonna 1994 esitetty
päätös,  jossa on esitetty ongelmajätteiksi katsottavat jäteryhmät (EWC A-
luettelo) sekä kriteerit, joilla voidaan arvioida jätteen laatua. Luettelossa jät-
teet on luokiteltu sekä alkuperän, esimerkiksi tuotantoprosessin että mah-
dollisen haitallisen ominaisuuden perusteella, esim. raskasmetallipitoiset
jätteet. Päätös on sitova ja se on pantava voimaan jäsemaissa kansallisin
säännöksin kesäkuussa 1995. EU:n päätös antaa mahdollisuuden laatia täy-
dentävän kansallisen ongelmajäteluettelon (EWC B-luettelo). B-luetteloon
voidaan lisätä aikaisemmin ongelmajätteiksi katsotut, A-luettelosta puuttuvat
aineet, jotka halutaan säilyttää edelleen ongelmajätteinä tai muut aineet,
joilla luetteloa halutaan täydentää. Komissio päivittää myöhemmin EU:n
yleisen ongelmajäteluettelon kansallisten luetteloiden perusteella. Ympäris-
töministeriö valmistelee ongelmajäteluetteloa koskevaa valtioneuvoston
päätöstä.

Voimalaitosjätteistä öljyn lentotuhka ja rikkihappo ovat EU:n A-luettelossa.
Täydentävään B-luetteloon ei tiettävästi sisällytetä muita voimaloiden tuhkia
tai rikinpoistotuotteita. Kansallista luetteloa on harkittava tarkoin myös,
koska sillä voidaan myöhemmin suoritettavassa tarkistuksessa vaikuttaa
kaikkia jäsenmaita sitovan A-luettelon sisältöön.

EU:n kaatopaikkadirektiivi, jossa on esitetty vaatimukset sekä eri tyyppisille
kaatopaikoille (inertin jätteen, tavanomaisen jätteen ja ongelmajätteen kaa-
topaikka) että yleiset periaatteet hyväksyttävien jätteiden laadulle, on käsi-
teltävänä EU:n parlamentissa. Näillä näkymillä se hyväksytään aikaisintaan
vuonna 1996. EU:n kaatopaikkadirektiivi koskee ainoastaan jätteiden kaato-
paikkasijoitusta. Direktiiviin ei ole sisällytetty kaatopaikkatestiä raja-
arvoineen, vaan raja-arvojen asettaminen olisi vielä kunkin maan oma asia.
Myöhemmin saatetaan kuitenkin laatia minimivaatimuskriteerit. Jätteiden
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hyötykäyttöä ohjaavaa direktiiviä ei nykyisen tiedon mukaan tule voimaan
1990-luvun aikana.

Ongelmajäteluetteloihin kuulumattoman teollisuusjätteen loppusijoitus mää-
räytyy kaatopaikka-hyötykäyttökelpoisuusselvityksen perusteella. Selvitys-
velvollisuus on jätteen tuottajalla. Selvityksissä tullaan todennäköisesti käyt-
tämään CENissä aikanaan standardoitavia testimenettelyjä (karakterisointi-,
laadunvalvonta- ja tarkastustestit), vaikka niitä ei vielä esitetäkään kaato-
paikkadirektiivissä. Selvityksen perusteella jäte voidaan arvioida joko inertin
tai tavanomaisen jätteen kaatopaikalle soveltuvaksi tai ongelmajätteeksi.
Myös ongelmajätelistoilla oleva jäte voidaan vapauttaa ongelmajätesijoituk-
sesta, jos tuottaja pystyy osoittamaan sen riittävän haitattomaksi. Toisaalta
jäteasetuksen nojalla jätteen voidaan haitallisten ominaisuuksiensa vuoksi
tapauskohtaisesti katsoa olevan ongelmajätettä, vaikka se ei sisällykään on-
gelmajätepäätöksen jäteluetteloon.

Teollisuusjätteiden hyödyntäminen edellyttää jätelain mukaan jäteluvan.
Jätelupa myönnetään ympäristölupamenettelyn mukaisesti. Yli 50 MW:n
voimalat ovat jäteasetuksen mukaan jätteen tuottajina velvollisia hakemaan
jätelupaa alueelliselta ympäristökeskukselta. Toisaalta laki velvoittaa hake-
maan jätelupaa myös jätteiden laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen
ja käsittelyyn. Tällöin lupaviranomainen on alueellinen ympäristökeskus, jos
hyödynnettävä määrä on yli 10 000 t. Pienemmille määrille luvan myöntä
kunta. Lupa voi koskea myös jätteen suunnitelmallista hyödyntämistä useas-
sa kohteessa kunnan alueella. Jätelaki on tullut voimaan vuoden 1994 alusta
ja sen lupamenettelyä koskevat tulkinnat ovat vielä jossain määrin avoimia.
Epävarmaa on esimerkiksi se, missä laajuudessa jätteen hyödyntämis- ja
sijoitusluvat voidaan käsitellä jätteitä tuottavan laitoksen lupamenettelyn yh-
teydessä.

Eri jätetyyppien oikeaa sijoitusta ja hyötykäyttöä edistämään voidaan antaa
kansallisia määräyksiä, ympäristöministeriön ohjeita tai teknisiä ohjeita. En-
simmäisenä vaiheena ohjeistuksessa ovat yleensä  tekniset ohjeet. Niiden
tavoitteena on ohjata toimintaa teknisellä tasolla, ja ne voidaan laatia  riittä-
vien teknisten ja ympäristöselvitysten perusteella. Voimaloiden sivutuotteita
koskevien ministeriön hallinnollisten ohjeiden laatimiseen ei toistaiseksi kat-
sota olevan riittävästi tietoa. Todennäköisesti ne kuitenkin tullaan valmiste-
lemaan myöhemmin. Tiukimmin sitovia ovat kansalliset määräykset, jotka
on hyväksytettävä EU:ssa. Voimalaitosten sivutuotteita koskevien määräyk-
sien laatiminen on mahdollista vasta kauempana tulevaisuudessa.
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4.2  TUTKIMUKSESSA KÄYTETYT MENETELMÄT JA TESTIT

4.2.1  Koekappaleiden valmistus, säilytys ja koestaminen

Tutkimuksen perustan muodostivat ICT-laitteella tehdyt koekappaleet. ICT-
laite eli Intensive Compactive Tester -laite tiivistää sylinterin muotoisia koe-
kappaleita painamalla massaa kokoon sylinterissä tietyllä säädettävissä ole-
valla paineella ja tämän jälkeen leikkaustiivistämällä koekappaleen valitulla
kierrosmäärällä. Tässä tutkimuksessa koekappaleet tehtiin käyttämällä nel-
jän baarin painetta ja 160 tiivistyskierrosta. Koekappaleiden halkaisija oli 80
mm ja korkeus keskimäärin 80 mm. Yhteen koekappaleeseen käytettävä
massamäärä oli 630 - 700 g, riippuen massan sisältämistä seossuhteista.
Massat olivat maakosteita,  niin kutsuttuja pengermassoja, jolloin koekappa-
leiden teko ICT-laitteella oli tehokkainta. Massojen minimivesimääränä
käytettiin sellaista vesipitoisuutta, että koekappale saatiin puristettua lie-
riömuotista ulos painamalla. Maksimivesimääränä pidettiin sellaista vesimää-
rää, jolloin lieriömuotista pursui tiivistyksen aikana massaa ulos. Tällä välillä
sijaitsi useimpien massojen optimivesipitoisuus. Massan vesipitoisuus on las-
kettu aina kuiva-aineesta.

ICT-laitteella on mahdollista hakea aineksen optimivesipitoisuus, kuten
Proctor-testillä normaalisti tehdään. ICT-laitteen ja parannetun Proctor -
testin vertailukelpoisuutta on tutkittu tavallisella runkoainesmateriaalilla ja
näiden testien on todettu vastaavan toisiaan suhteellisen hyvin (Törnqvist &
Laaksonen 1991).  Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää myös miten ICT-
laitteen ja parannetun Proctor-laitteen korrelaatio toimii lentotuhka-rikin-
poistotuote (LT/RPT) -massoilla. Parannettua Proctor-koetta verrattiin  täs-
sä tutkimuksessa käytettyyn ICT-laitteeseen. Kuvassa 1 on esitetty kokeen
tulos. Sullonnassa käytettiin Salmisaaren lentotuhkaa. Kuvasta voidaan näh-
dä, että ICT-laite antaa paria prosenttiyksikköä suuremman optimi-
kosteuden kuin parannettu Proctor. Myös kuivatiheyden maksimiarvoksi
saatiin ICT-laitteella hieman suurempi arvo kuin Proctor-sullonnalla. ICT-
laitteen tiivistystehona käytettävät paine ja kierrosluku vaikuttavat tuloksiin.
Tässä tutkimuksessa neljän baarin painetta ja 160:ä kierrosta käytettiin kai-
kille koekappaleille, joten tätä tiivistystä käytettiin myös Proctor-kokeen ja
ICT-laitteen vertailussa. Myös Suomenojan koekohteen yhteydessä tehdyt
parannetut Proctor-sullonnat antoivat jonkin verran pienempiä optimivesipi-
toisuuksia kuin ICT-laitteella tehdyt vastaavat kokeet.
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Kuva 1. ICT-laitteella ja parannetulla Proctor-sullonnalla tehdyt opti-
mivesipitoisuushaut (% kuiva-aineesta)  Salmisaaren lentotuhkalla.

Koemassat valmistettiin Toni Technics -laastisekoittimella, joka vastaa stan-
dardin mukaista sementtiprismojen valmistuksessa käytettävää sekoitinta.
Kerralla sekoitettavan massamäärän koko oli noin 1,2 l betonin perusyhtä-
lön mukaan laskien. Yhdellä sekoituskerralla tehdystä massasta valmistettiin
kolme rinnakkaista koekappaletta. Jokaisesta reseptistä valmistettiin 12 koe-
kappaletta. Massan sekoitusjärjestys oli yleensä seuraavanlainen:

30 s kuivat ainekset
60 s 75 % vedestä

120 s 25 % vedestä ja nestemäiset lisäaineet

Sekoitusnopeutena käytettiin tehoa 1. ICT-tiivistyksen jälkeen koekappaleet
puristettiin heti ulos muotista, merkittiin ja asetettiin kosteussäilytykseen RH
90 % olevaan säilytysastiaan. Säilytyslämpötila oli normaali huoneenlämpö-
tila.

Koekappaleiden puristuslujuudet ja tiheydet määritettiin 7, 28, 91 ja 182
vuorokauden ikäisinä. Joistakin koekappaleista määritettiin myös 365 vuo-
rokauden puristuslujuus. Puristuslujuustuloksissa ei ole otettu huomioon be-
toninormien mukaista koekappaleen koosta riippuvaa kerrointa. Jokaisesta
reseptistä tehdystä sarjasta varattiin koekappaleet myös liukoisuustesteihin.
Koekappaleet nostettiin vähintään kuudeksi tunniksi kuivumaan huo-
nekosteuteen ennen puristusta ja niiden tiheydet laskettiin heti kosteussäi-
lytyksestä oton jälkeen ja ennen puristusta. Koekappaleiden päät olivat ta-
saisia, joten niitä ei rikitetty, vaan puristuksen yhteydessä käytettiin ta-
sauspahveja koekappaleen kummassakin päässä. Kappaleet koestettiin pää-
osin digitaalinäytöllä varustetulla Controlls-puristimella, jonka lukematark-
kuus on 0,1 kN.
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4.2.2  Ympäristökelpoisuustestit

Liukoisuustestien käyttö hyötykäytettävien jätemateriaalien ympäristökel-
poisuuden tutkimusmenetelmänä on yleistymässä sekä meillä että muualla.
Jätteiden kaatopaikka- tai hyötykäyttökelpoisuuden arviointia varten on ke-
hitetty useita testejä, joiden tausta vaihtelee vanhasta käytännöstä eri tasoi-
seen tieteelliseen pohjatyöhön. Ongelmana on ollut myös testitulosten tul-
kinta.

Testien ja niiden tulosten tulkintamenetelmien kehittämiseksi on tehty paljon
työtä mm. Hollannissa, jossa kehitetyt kolonni- ja diffuusiotestit soveltuvat
erityisesti maanrakennuksessa käytettävien tuotteiden ympäristövaikutusten
arviointiin. Testit ja niihin liittyvät sijoituskriteerit perustuvat laajaan tieteelli-
seen pohjatyöhön. Niillä saatavat tulokset kuvaavat sijoituspaikkaolosuhteita
ja liukenemista sijoitusajan funktiona paremmin kuin aiemmin samaan tar-
koitukseen käytetyt ravistelutestit.

Koska yhtenäisen testimenetelmän tarve on ollut suuri, eurooppalainen stan-
dardointijärjestö CEN perusti vuonna 1992 teknisen komitean TC 292
"Characterization of waste". Sen tärkein tehtävä on ollut standardoida liu-
koisuustestit. Työryhmässä on jätteiden liukoisuustestit jaettu kolmeen ryh-
mään:

- Karakterisointitestit (basic characterization tests), joilla mm. selvite-
tään jätteiden ympäristökuormitusta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, eri
aineiden maksimiliukoisuudet sekä liukoisuusominaisuuksien muuttu-
minen eri pH ja redox-olosuhteissa.

- Laadunvalvontatestit (compliance tests), joilla tarkoitetaan laadunval-
vontaan soveltuvia pikatestejä. Testeillä saadaan myös karkea arvio
liukenevista aineista sellaisessa ympäristössä, jossa pelkästään jätteen
ominaisuudet määräävät eri aineiden liukoisuudet.

- Tarkastustestit (on-site verification tests). Testit kehitetään lähinnä
kaatopaikkasijoitukselle. Testit eivät välttämättä ole liukoisuustestejä.

CENin liukoisuustyöryhmä on saanut lähes valmiiksi luonnoksen laadunval-
vontatestistä, joka soveltuu epäorgaanisten aineiden liukenevuuden tutkimi-
seen granuloiduista jätteistä. Karakterisointitestien standardointityö aloitet-
tiin vuonna 1994. Sopivina ympäristökuormitustesteinä on keskusteluissa
pidetty mm. edellä mainittuja hollantilaisia kolonni- ja diffuusiotestejä. Ko-
lonnitestillä voidaan selvittää ympäristökuormitusta lyhyellä ja keskipitkällä
aikavälillä. Toistettavat liukoisuustestisarjat tai maksimiliukoisuustestit so-
veltuvat menetelmäksi, jolla arvioidaan ympäristökuormitusta pitkällä aika-
välillä. Tämän lisäksi tarvitaan tietoja eri pH- ja redox-olosuhteiden vaiku-
tuksesta liukoisuuteen. Näiden testien menetelmät ilmestyvät CEN-luonnok-
sina todennäköisesti vuonna 1996.
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DIFFUUSIOTESTI

Hollannissa stabiloiduille materiaaleille kehitetyllä diffuusiotestillä (Draft
NEN 7345, November 1992) voidaan tutkia sekä haitta-aineiden liu-
kenemistapaa että tietyssä ajanjaksossa liukenevien haitta-aineiden määrää
materiaalin pinta-alaa kohden. Hollannissa on myös esitetty tässä testissä
liuenneille metalleille alustavia ohjearvoja, kun ko. materiaalia käytetään
maarakentamiseen.

Diffuusiotestin koekappaleen tulisi olla mieluiten lieriö, jonka korkeus ja
halkaisija ovat vähintään 4 cm. Koekappale voi olla myös prisma
(monisärmiö), jonka sivut ovat vähintään 4 cm. Koekappaleiden tulee olla
mahdollisimman säännöllisiä ja tasaisia. Kappaleissa ei saa olla murtumia
eikä halkeamia. Näytekappaleita säilytetään 64 vuorokautta vedessä, jonka
pH-arvo on säädetty hapolla arvoon 4 ennen koekappaleen upotusta. Ko-
keen aikana vesi vaihdetaan 6 h:n, 1 d:n, 2,25 d:n, 4 d:n, 9 d:n, 16 d:n, 36
d:n ja 64 d:n kuluttua kokeen aloittamisesta. Vesisuodoksista määritetään
halutut aineet.

Diffuusiotestin analyysituloksista lasketaan mm. kumulatiivisesti liuenneet
määrät näytepinta-alaa kohden. Kumulatiiviset määrät esitetään graafisesti
koeajan funktiona log-log-skaalassa. Mittauspisteiden kautta piirrettyjen
suorien kulmakertoimet lasketaan. Mikäli haitta-aineiden liukeneminen jät-
teen pinnalta tapahtuu diffuusion kautta, ovat saatujen suorien kulmaker-
toimet välillä 0,35 - 0,6. Kulmakertoimen ollessa alle 0,35 näytekappaleessa
on vain vähän liukenevia aineita. Näin on usein koejakson loppupuolella
silloin, kun ensimmäisiin vesisuodoksiin on liuennut haitta-aineita materiaa-
lin pinnalta. Jos kulmakerroin on suurempi kuin 0,6 liukeneminen on run-
sasta. Syynä voi olla näytekappaleen pinnan mureneminen tai epäpuh-
tauksien huuhtoutuminen kappaleen pinnalta testijakson alussa.

Koetulosten perusteella voidaan myös laskea diffuusiolla liukenevien ainei-
den diffuusiokertoimet, De, 

joiden perusteella voidaan arvioida aineiden liik-
kuvuutta stabiloidussa materiaalissa. Diffuusiokertoimet esitetään tässä ne-
gatiivisena logaritmina pDe = - log De (m²/s).

pDe > 12 aineen liikkuvuus on pieni
pDe =  10,5 - 12 aineen liikkuvuus on keskinkertai-

nen
pDe <  10,5 aineen liikkuvuus on suuri

Lisäksi voidaan laskea retardaatiokertoimet, joiden perusteella voidaan arvi-
oida, kuinka eri aineiden liikkuvuus matriisissa on fysikaalisesti ja kemialli-
sesti estetty. Fysikaalinen retardaatiokerroin kuvaa materiaalin tiiviyttä, ke-
miallinen retardaatiokerroin taas kunkin aineen kemiallista sitoutumista mat-
riisiin.
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KOLONNITESTI

Granuloiduille materiaaleille tai massoille, jotka eivät  ole riittävän stabiileja
diffuusiotestiin, on Hollannissa kehitetty kolonnitesti, jolla voidaan arvioida
eri materiaalien päästöt ympäristöön pitkällä aikavälillä. Edellä mainitusta
kolonnitestistä on kehitetty myös pikamenetelmä, jota voidaan käyttää laa-
dunvalvonnassa ja eri materiaalien ympäristövaikutusten karkeassa arvioin-
nissa. Pikamenetelmä ei korvaa kokonaan kolonnitestiä ympäristöarvi-
ointitutkimuksissa, mutta sitä voidaan käyttää laadunvalvonnassa.

Kolonnitestissä (NEN 7343) typpihapolla happamaksi tehty vesi, jonka  pH-
arvo on 4, pumpataan tutkittavalla materiaalilla täytettyyn kolonniin alakaut-
ta ja vesifraktiot kerätään kolonnin yläosasta. Testin aikana kerätään seitse-
män eri vesifraktioita  L/S-suhteen funktiona.  L/S-suhde tarkoittaa testissä
lisätyn vesimäärän L (engl. liquid) suhdetta testissä käytettyyn tuhka-
määrään S (engl. solid). Testiä jatketaan L/S arvoon 10, mikä kestää noin
20 d.

PIKATESTIT

Stabiloiduille materiaaleille on Hollannissa kehitteillä 1 - 3 vuorokauden pi-
kadiffuusiotesti, joka on kuitenkin vasta kokeiluasteella. Ennen pikatestin
laajempaa käyttöönottoa on syytä odottaa siellä saavutettavia tuloksia. Gra-
nuloiduille materiaaleille on myös kehitetty pikatesti, joka antaa karkean
arvion liukenevista  aineista. Siinä materiaalia ravistellaan 6 tuntia L/S-
suhteella 2. Suodatuksen jälkeen kuivaamatonta materiaalia ravistellaan
vielä 16 tuntia L/S-suhteella 8 (ts. kumulatiivinen L/S-suhde 10). Testissä
käytetään hapanta vettä (pH 4).

Tässä tutkimuksessa käytettiin pikatestinä diffuusiotestiä, jossa testiaika ly-
hennettiin 16 vuorokauteen. Aikaisemmissa tutkimuksissa oli todettu haitta-
aineiden liukoisuuden olevan silloin suunnilleen puolet 64 vuorokauden tes-
tissä liukenevasta määrästä. Vastaavia tuloksia saatiin myös tätä tutkimusta
varten tehdyissä alustavissa kokeissa.

ANALYYSIMENETELMÄT

Diffuusiotestissä saaduista vesisuodoksista mitattiin pH-arvo ja säh-
könjohtokyky. Molybdeeni ja kromi määritettiin atomiabsorptiospektro-
metrisesti grafiittiuunitekniikalla. Sulfaatti ja kloridi määritettiin ionikromato-
grafisesti.
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4.2.3  Sijoituskriteerit

Hollannissa on valmisteilla ns. jätemateriaalien hyötykäyttöä maanrakenta-
misessa koskeva laki tai säännös (Building Material Act). Lähtökohtana on
ollut, että materiaaleista liukenevat päästöt saavat sadan vuoden aikana saa-
vat aiheuttaa korkeintaan yhden prosentin lisäyksen materiaalin alapuolella
olevaan metrin paksuiseen maakerrokseen. Aiemmin oli myös julkaistu
enimmäispitoisuusluettelot eri aineille ja eri sijoituspaikoille. Koska kenttä-
olosuhteiden (esim. lämpötilan) vaikutus laboratoriossa tehtyihin kokeisiin ei
ole täysin tiedossa, jätettiin tässä vaiheessa enimmäispitoisuusarvot vielä
auki.

Hollannissa on kuitenkin julkaistu viranomaisten tutkimusinstituutin RIVM:n
raportti (Aalbers et al. 1993), jossa on esitetty testissä liukeneville aineille
eräässä esimerkkitapauksessa (materiaalin paksuus sijoituskohteessa 0,3 m
ja tarkkailtavien aineiden diffuusiokertoimet < 10-11 m²/s) kahdet ohjearvot
(ryhmät 1 A ja 1 B, taulukko 7). Aikaisemmin RIVM-raporteissa oli  myös
kolmas sijoitusryhmä 2, jossa edellytetään sijoitettavan materiaalin eristä-
mistä. Tämä ryhmä ei ole enää mukana, koska ei ole olemassa riittävästi
tausta-aineistoa, jonka mukaan voidaan arvioida eristetystä materiaalista
aiheutuvia päästöjä. Aikaisemmin julkaistu luettelo perustui varmuuskertoi-
men käyttöön. Kaikissa sijoituspaikoissa vaatimuksena on myös, että sijoi-
tettava materiaali voidaan myöhemmin ottaa tarpeen vaatiessa erilleen.

Tässä tutkimuksessa käytetyt sijoituskriteerit perustuvat hollantilaisiin sijoi-
tuspaikkaryhmien ohjearvoihin.  Ryhmälle 2 on käytetty aikaisemman eh-
dotuksen ohjearvoja. Kriteerit ovat seuraavat:

Ryhmä 1 A - Sijoitus eristämättömänä pysyvästi kosteaan sijoituskoh-
teeseen.

Materiaali voidaan sijoittaa eristämättömänä jatkuvasti kosteaan sijoi-
tuskohteeseen, jos liukenevien aineiden määrä ei ylitä esitettyjä alem-
pia ohjearvoja.

Ryhmä 1 B - Sijoitus eristämättömänä ajoittain kosteaan sijoituskohteeseen.
Materiaali voidaan sijoittaa eristämättömänä ajoittain ilmasto-olosuh-
teiden takia kosteaan sijoituskohteeseen, jos liukenevien aineiden mää-
rä ei ylitä esitettyjä ylempiä ohjearvoja.

Ryhmä 2 - Sijoitus eristettynä (vanhat ohjearvot)
Materiaali voidaan sijoittaa eristettynä tietyin ehdoin, jos liukenevien
aineiden määrä ei ylitä esitettyjä vanhoja ohjearvoja:
-  veden pääsy materiaaliin on estettävä esimerkiksi asfalttikerroksella
-  materiaali on sijoitettava vähintään 0,7 m pohjaveden tason yläpuo-

lelle.
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Taulukko 7.  Hollantilaisen diffuusiotestin ohjearvoehdotukset (mg/m2/64
d) kiinteille maanrakennusmateriaaleille esimerkkitapauksessa, jossa
materiaalin paksuus sijoituskohteessa on 0,3 m ja tarkasteltavien ainei-
den diffuusiokertoimet < 10-11 m2/s.

Kiinteä rakennusmateriaali (V > 50 cm3)

Ryhmä 1 A Ryhmä 1 B Ryhmä 2

(vanhat ohjearvot)

As 41 140 300

Ba 600 2 000 4 500

Cd 1,1 3,8 7,5

Co 29 95 200

Cr 140 480 950

Cu 51 170 350

Hg 0,4 1,4 3,5

Mo 14 48 95

Ni 50 170 350

Pb 120 400 800

Sb 3,7 12 25

Se 1,4 4,8 9,5

Sn 29 95 200

V 230 760 1 500

Zn 200 670 1 500

Br 29 95 200

Cl 18 000 54 000 150 000

CN-kompleksi 7,1 24 50

CN-vapaa 1,4 4,8 9,5

F 1 300 4 400 9 500

SO4 27 000 80 000 200 000

5  VANHAT KENTTÄKOHTEET

5.1  KOHTEET

Tutkimus aloitettiin poraamalla liukoisuustestejä varten koekappaleita kah-
deksasta Lohja Rudus Oy:n aiemmin rakentamasta koekenttäkohteesta. Ta-
voitteena oli hankkia mahdollisimman paljon taustatietoa uusien seosten ke-
hittämistä varten. Siksi liukoisuuskokeet suoritettiin ennen uusien koekap-
paleiden reseptien kehittämistä. Vanhat kenttäkohteet olivat seuraavat nu-
meroituna liukoisuustestien koekappaleiden mukaan:
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2. Immolan paikallistien maabetonikerros Lohjalla, jossa sideai-
neena oli käytetty rikinpoistotuotetta, lentotuhkaa ja lisäsideaineita.
Kiviaineksen osuus tässä kohteessa oli yli 80 %. Alueelta porattujen
näytteiden puristuslujuus oli 13,8 MPa ja kuivatiheys 2 081 kg/m3.
Rakenteellinen tiheys oli 2 260 kg/m3.

3. Kyläsaaren lentopallokenttärakenne, joka oli rakennettu vuon-
na 1981 Hanasaaren voimalaitoksen lentotuhkasta. Porattujen koe-
kappaleiden lujuus oli 4,4 MPa, kuivatiheys 1 216 kg/m3 ja raken-
teellinen tiheys 1 705 kg/m3.

4 - 6. Ruoholahden koetie, jossa oli toteutettu pengerrakenne rikin-
poistotuotteen ja lentotuhkan 50/50-seoksella (näyte 4) ja 70/30-
seoksella (näyte 5). Kohde oli rakennettu vuonna 1991 ja 50/50-
seoksen nykyinen puristuslujuus oli 1,5 MPa, kuivatiheys 771 kg/m3

ja rakenteellinen tiheys 1 540 kg/m3. Jakava kerros tiehen oli tehty
lentotuhkan ja rikinpoistotuotteen seoksella, johon oli lisätty hieman
sementtiä eli LT/RPT/Sementti 49/49/2. Tämän rakenteen puristus-
lujuus oli 2,1 MPa, kuivatiheys 780 kg/m3 ja rakenteellinen tiheys
1 530 kg/m3.

7 - 8. Huokostettuja kevytmassoja. Salmisaaren lentotuhkasta ja
sideaineesta tehty kevytmassa, jonka puristuslujuus oli 8,7 MPa, ra-
kennetiheys 1 460 kg/m3 ja kuivatiheys 1 100 kg/m3 (7). Rikin-
poistotuotteesta, lentotuhkasta ja sideaineesta tehty massa, jonka pu-
ristuslujuus oli 9,4 MPa rakenteellinen tiheys 1 465 kg/m3 ja kuivati-
heys 915 kg/m3 (8).

Kenttäkohteiden liukoisuuskokeisiin otettiin mukaan myös stabiloitu savi-
massa (1), jossa oli käytetty sideaineena rikinpoistotuotetta, lentotuhkaa ja
muita sideaineyhdistelmiä.

5.2  LIUKOISUUSTESTIEN TULOKSET

Vanhoista koekentistä poratuista kappaleista tutkittiin sulfaatin, kloridin,
molybdeenin, kromin ja berylliumin liukoisuutta hollantilaisella diffuusiotes-
tillä. Nämä aineet valittiin tutkittaviksi,  koska ne aikaisempien kivihiilivoi-
maloiden sivutuotteiden testauksesta saatujen kokemusten perusteella to-
dennäköisimmin ylittävät sijoituskriteereinä käytetyt raja-arvot. Stabiloitu
savimassa tutkittiin kolonnitestillä, koska se ei koostumuksensa vuoksi so-
veltunut diffuusiotestiin. Testitulosten perusteella tutkittujen aineiden liuen-
neet määrät eivät missään näytteessä ylittäneet hollantilaisten liukoisuustes-
teille esittämiä ylempiä ohjearvoja eli kaikki materiaalit olivat tutkimusvai-
heessa joko eristettyinä tai eristämättöminä ympäristöön sijoitettaviksi so-
veltuvia (taulukot 8 ja 9).
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Taulukko 8.  Diffuusiotestissä tutkituista vanhojen kenttäkoekohteiden
näytteistä liuenneet määrät (mg/m2/64 d). Tummennetut arvot ylittävät
hollantilaisten ryhmälle 1 A esittämät enimmäisohjearvot.

Näytteet (mg/m²/64 d) Ohjearvot

2 3 4 5 6 7 8 Ryhmä 1 A Ryhmä 2

Mo 2,7 5,8 2,9 10 4,7 31 34 14 95

Cr 4,2 18 2,1 2,0 1,7 5,9 0,13 140 950

SO4 7 700 6 300160 000 143 000 105 00013 000 26 000 27 000 200 000

Cl 28 000 4 700 19 000 2 000 71 000 18 000 150 000

Be < 1,5 < 1,5 - -

Taulukko 9.    Kolonnitestissä näytteestä 1 liuennut määrä, kun kumula-
tiivi nen L/S on 10.

Aine Näyte 1, (mg/kg) Ohjearvot, (mg/kg)

Stabiloitu  massa Ryhmä I Ryhmä II

Kromi (Cr) 0,026 1,3 12

Molybdeeni (Mo) 0,41 0,3 0,9

Sulfaatti (SO4) 9 100 750 22 000

Kloridi (Cl) 1 100 750 9 000

Kromin liukoisuus jäi kaikista näytteistä alle sijoitusryhmän 1 A raja-arvon.
Sulfaatin liukoisuus ylitti ryhmän 1 A rajan neljässä koekappaleessa (kuva
2) ja molybdeenin liukoisuus kahdessa koekappaleessa (kuva 3). Kloridin
liukoisuudet olivat erityisesti Ruoholahden koetiestä peräisin olevissa näyt-
teissä pieniä verrattuna myöhemmin uusilla koekappaleilla tehdyissä testeis-
sä saatuihin tuloksiin. Kahdessa näytteessä ne alittivat selvästi  ryhmän 1 A
ylärajan.

Vanhoissa kenttäkohteissa käytetyn rikinpoistotuotteen alkuperäiset kloridi-
pitoisuudet olivat  saatavilla olevan tiedon mukaan samalla tasolla kuin uusi-
en seosten valmistuksessa käytetyn rikinpoistotuotteen kloridipitoisuudet.
Massoista ei kuitenkaan ole saatavissa koekohdekohtaisia analyysituloksia.
Tulokset kuitenkin viittaavat siihen, että vanhojen kenttäkohteiden massoista
on liuennut kloridia ennen koekappaleiden porausta. Ruoholahden näyttei-
den pieneen kloridipitoisuuteen voi osasyynä olla myös näytteenottokohta,
joka oli tien reunassa  suojaavan asfalttikerroksen ulkopuolella.
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Sulfaatti
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Kuva 2.  Sulfaatin liukoisuus (mg/m2/64 d) diffuusiotestillä tutkituista
vanhojen kenttäkoekohteiden näytteistä.

Molybdeeni
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Kuva 3.  Molybdeenin liukoisuus (mg/m2/64 d) diffuusiotestillä tutkituista
vanhojen kenttäkoekohteiden näytteistä.
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6 UUSIEN SEOSTEN KEHITYSTYÖ

Uusien reseptien seoskoostumusten kehitystyön pohjaksi otettiin vanhojen
kenttäkokeiden tulokset. Tarkoituksena oli selvittää parhaimmat lentotuhka-
ja rikinpoistotuotesuhteet sekä lisä- ja sideaineiden vaikutukset lujuuden ke-
hitykseen ja ympäristökelpoisuuteen. Reseptejä kehitettäess keskityttiin lä-
hinnä lujittuviin pengermassa-tyyppisiin rakenteisiin. Massat valmistettiin
pääasiassa Helsingin Salmisaaren kivihiilivoimalaitoksen lentotuhkasta ja
puolikuivamenetelmän rikinpoistotuotteesta. Erä oli kerätty syyskuun alussa
1993. Myös Helsingin Hanasaaren, Vantaan Martinlaakson, Espoon Suo-
menojan ja Lahden kivihiilivoimalaitosten lentotuhkia tutkittiin. Yhteenveto
liukoisuustutkimuksessa olleista resepteistä on esitetty taulukossa 10. Tes-
tattavat koekappaleet on taulukossa merkitty juoksevilla numeroilla, joilla
näytteet on jatkossa merkitty tuloksia esitettäessä.

Koekappaleiden tekniset ominaisuudet tutkittiin kohdassa 5.1.1 esitetyillä
menetelmillä. Koekappaleiden ympäristökelpoisuutta arvioitiin selvittämällä
sulfaatin, kloridin ja molybdeenin liukoisuus diffuusioliukoisuustestillä. Nä-
mä aineet valittiin tutkimuksen kohteeksi, koska aikaisempien kokemusten
ja kohdassa 5 esitetyistä vanhoista kenttäkohteista porattujen näytteiden
testauksen perusteella niiden liukoisuudet todennäköisimmin ylittävät hol-
lantilaisen diffuusiotestin raja-arvot. Ensimmäisistä koekappaleista analysoi-
tiin myös kromin liukoisuus, joka kuitenkin jäi kaikissa näytteissä niin sel-
västi alle sijoituspaikkaryhmän 1 A ohjearvojen, että sen tutkimista jatkossa
ei katsottu tarpeelliseksi.

Tavoitteena oli kehittää reseptejä edelleen tutkimuksen aikana laboratorio-
kokeiden tulosten perusteella. Seosten kehitystyön todettiin vaativan run-
saasti aikaa koekappaleiden pitkien kovettumisaikojen (vähintään 28 d) ja
liukoisuustestin keston (64 d) vuoksi. Koska ensisijaisena tavoitteena oli se-
osten tuotekehitys, testiaikaa lyhennettiin tutkimuksen nopeuttamiseksi 16
vuorokauteen. Aikaisemmissa tutkimuksissa oli todettu haitta-aineiden liu-
koisuuden olevan tällöin suunnilleen puolet 64 vuorokauden testissä liukene-
vasta määrästä. Vastaavia tuloksia saatiin tätä tutkimusta varten tehdyissä
alustavissa kokeissa, joissa seitsemästä testatusta näytteestä liukeni 14 vuo-
rokaudessa 50 - 75 % molybdeenista ja 35 - 71 % sulfaatista verrattuna 64
vuorokauden testissä liukeneviin määriin. Hollannissa on kehitteillä lyhyem-
pi pikadiffuusiotesti, joka on kuitenkin vasta kokeiluasteella. Ennen pikates-
tin laajempaa käyttöönottoa on syytä odottaa siellä saavutettavia tuloksia.
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Taulukko 10. Tutkimuksessa lentotuhkasta (LT), rikinpoistotuotteesta
(RPT) ja sideaineista tehdyt koekappaleet.

Näyte Näyte merkitty sisältää
11 P 100/0 LT/RPT 100/0
12 P 70/30 LT/RPT 70/30
13 P 50/50 LT/RPT 50/50
14 P 33/67 LT/RPT 33/67
15 P 95/5 LT/RPT 95/5
16 PS 5/95/5 LT/RPT 95/5 ja sideainetta PS, 5 %
17 EKOS 5/95/5 LT/RPT 95/5 ja sideainetta EKOS, 5 %
18 EKOS 2/49/49 LT/RPT 50/50 ja sideainetta EKOS, 2 %
19 EKOS 5/47,5/47,5 LT/RPT 50/50 ja siedeainetta EKOS, 5 %
20 EKOS 10/45/45 LT/RPT 50/50 ja sideainetta EKOS, 10 %
21 PS 2/49/49 LT/RPT 50/50 ja sideainetta PS, 2 %
22 PS 5/47,5/47,5 LT/RPT 50/50 ja sideainetta PS, 5%
23 PS 10/45/45 LT/RPT 50/50 ja sideainetta PS, 10 %
24 EKOS 5/47,5/47,5 LT/RPT 50/50 ja sideainetta EKOS, 5 %
25 PS5 100/0 LT/RPT 100/0 ja sideainetta PS, 5 %
26 EKOS5 100/0 LT/RPT 100/0 ja sideainetta EKOS, 5 %
27 W4 LT/RPT 50/50 ja lisäainetta W, 4 %
28 W2 LT/RPT 50/50 ja lisäainetta W, 2 %
29 W1 LT/RPT 50/50 ja lisäainetta W, 1 %
30 UP 4 LT/RPT 50/50 ja lisäainetta UP, 4 %
31 W4EKO5 LT/RPT 50/50, sideainetta EKO, 5 %  ja lisäainetta W, 4 %
32 UP4EKO5 LT/RPT 50/50, sideainetta EKO, 5 %  ja lisäainetta UP, 4 %
33 EKO5 70/30 LT/RPT 70/30 ja lisäainetta EKO, 5 %
34 EKO5 33/67 LT/RPT 33/67 ja sideainetta EKO, 5 %
35 EKO5 HK LT/RPT 50/50, hiekkaa ja sideainetta EKO, 5 %
36 P 100/0 LT/RPT 100/0
37 BIO5 7/3 LT/RPT 70/30 ja biosideainetta, 5 %
38 W2 LT/RPT 70/30 ja lisäainetta W, 2 %
39 W2 LT/RPT 70/30 ja lisäainetta W, 2 %
40 W2 LT/RPT 70/30 ja lisäainetta W, 2 %
41 W4L 70/30 LT/RPT 70/30 ja lisäainetta W, 4 %
42 W4 70/30 LT/RPT 70/30 ja lisäainetta W, 4 %
43 P 95/5 LT/RPT 95/5
44 P 70/30 LT/RPT 70/30
45 A5 70/30 LT/RPT 70/30 ja sideainetta A, 5 %
46 B2 70/30 LT/RPT 70/30 ja lisäainetta B, 2 %
47** P 70/30 LT/RPT 70/30
48** W1 70/30 LT/RPT 70/30 ja lisäainetta W, 1 %
49** W4 70/30 LT/RPT 70/30 ja lisäainetta W, 4 %
50** W10 70/30 LT/RPT 70/30 ja lisäainetta W, 10 %
51** P 70/30 LT/RPT 70/30
52** W4 70/30 LT/RPT 70/30 ja lisäainetta W, 4 %
53 F2 70/30 LT/RPT 70/30 ja lisäainetta F, 2 %
54 D1 70/30 LT/RPT 70/30 ja lisäainetta D, 1 %
55 MIX B LT/RPT 70/30
56 VCS2 70/30 LT/RPT 70/30 ja lisäainetta VCS, 2 %
57* E 100/0 LT/RPT 100/0 (Espoon Sähkön)
58* L 100/0 LT/RPT 100/0 (Lahden voimalaitoksen)
59* V 100/0 LT/RPT 100/0 (Vantaan Sähkön)

* Näytteille 12 - 56 tehtiin lyhennetty 16 vuorokauden diffuusiotesti, näytteille 57 - 59 normaali
64 vuorokauden testi.

** Näytteet 47 - 52 on valmistettu Proctor-tiivistyksellä muoviputkeen, jossa ne olivat testin ai-

kana. Liukoisuustestitulokset eivät ole verrannollisia muiden näytteiden tuloksiin.
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6.1 LENTOTUHKAMASSAT

6.1.1  Massojen koostumus ja tekniset ominaisuudet

Salmisaaren, Hanasaaren, Martinlaakson, Suomenojan ja Lahden kivihiili-
voimalaitoksista lähetetyistä lentotuhkanäytteistä tehtiin koekappalesarjat,
joista tutkittiin tiheydet ja puristuslujuudet 7, 28, 91 ja 182 vuorokauden
iässä. Jokaisesta sarjasta lähetettiin myös yksi koekappale (ei Hanasaaren)
VTT:n pikaliukoisuustestiin. Reseptissä on haettu lentotuhkalle sellainen
vesipitoisuus, jossa sen tiivistäminen on mahdollisimman tehokasta tavalli-
sella tiivistyskalustolla. Tällöin myös kuivatilavuuspaino on maksimissaan.

Kuvassa 4 on esitetty optimivesipitoisuushaut ICT-laitteella eri lentotuhkilla.
Kaikilla tuhkalaaduilla ei saatu näkyviin varsinaista optimivesipitoisuutta
osoittavaa käyrää. Tällöin optimivesipitoisuudeksi määriteltiin se vesimäärä,
jolloin massan käyttäytyminen ICT-laitteessa vastasi parhaiten käyttötar-
koitusta. Taulukossa 11 on esitetty lentotuhkamassojen reseptit, jotka on
laadittu optimivesipitoisuushaun perusteella. Lentotuhkamassaa tehtäessä
tulee ottaa huomioon tuhkan vaihtuvat ominaisuudet, jolloin nämä reseptit
pätevät vain kyseisille tuhkaerille.
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Kuva 4.  Tutkimuksessa käytettyjen lentotuhkien optimivesipitoisuuskäy-
rät.

a)  Salmisaaren lentotuhka d) Vantaan lentotuhka
b)  Hanasaaren lentotuhka e) Lahden lentotuhka
c)  Espoon lentotuhka
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Lentotuhkan optimivesipitoisuuteen vaikuttavat voimakkaasti tuhkan sisäl-
tämä palamattoman aineksen osuus ja tuhkan rakeisuus. Palamattoman ai-
neksen määrän lisääntyessä vedentarve nousee. Samoin lentotuhkan rakei-
suuden hienontuessa massan tarvitsema vesimäärä on suurempi. Näyttäisi
myös siltä, että rakeisuuden jakaumalla olisi vaikutusta vedentarpeeseen.
Mikäli tuhkamassaa joudutaan kostuttamaan runsaasti, jää tiivistetyn ra-
kenteen kuivatilavuuspaino pakostakin alhaiseksi ja tämä aiheuttaa huokoi-
sen rakenteen. Kuivatiheydet vaihtelevat tutkituilla tuhkilla välillä 1 150 - 1
315 kg/m³.

Taulukko 11.  Eri voimalaitosten lentotuhkamassojen reseptit, osa-
ainekset on ilmoitettu kiloina/ tonnia märkää massaa.

Seoskomponentti Salmisaari Hanasaari Espoo Vantaa Lahti

Lentotuhkaa [kg] 819 756 812 782 787

Vettä [kg] 181 244 188 218 213

Taulukossa 12 on esitetty lentotuhkista määritetyt ominaisuudet: rakei-
suustietoja, hiilipitoisuudet, käytetyn kivihiilen alkuperä. Massan ominai-
suuksista on mainittu ICT-laitteella saavutetut maksimitiheydet ja betonin
perusyhtälöllä lasketut tiheydet. Taulukossa esitetyt laskennalliset märkä- ja
kuivatiheydet saadaan betonin perusyhtälöllä olettaen, että massassa on 2 %
ilmaa. Kappaleiden mitatuista tiheyksistä nähdään tällöin, paljonko massas-
sa on ilmaa. Liitteissä 1 - 6 on esitetty käytettyjen tuhkien ja rikinpoisto-
tuotteen rakeisuusjakaumat granulometriajoina.

Puristuslujuuksia ja tiheyksiä seurattiin kaikilla tuhkamassoilla vähintään
puolen vuoden ikään asti. Kuvassa 5 on esitetty lentotuhkamassojen puris-
tuslujuustuloksia 91 ja 182 vuorokauden iässä. Salmisaaren tuhkamassan
puolen vuoden puristuslujuustulokset puuttuvat vielä. Kuvasta voidaan ha-
vaita, että kaikki tuhkat ovat lähteneet lujittumaan, vaikka lujuudet eivät
erityisen suuria olekaan eli vaihtelevat välillä 1,2 - 2,1 MPa 182 d iässä.
Tuhkan sisältämän palamattoman aineen määrän ja lujuuden välillä ei näi-
den tulosten mukaan ole korrelaatiota. Tämä johtuu mahdollisesti koes-
tuksen, laitteiston, säilytyksen yms. aiheuttamasta hajonnasta tuloksiin. Ku-
vassa 6 on esitetty samojen koekappaleiden tiheydet mitattuina juuri ennen
puristusta. Koekappaleet ovat tällöin olleet huonekosteudessa vähintään
kuusi tuntia.
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Kuva 5.  Lentotuhkamassojen lujuudet 91 vuorokauden ja 182 vuorokau-
den iässä.
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Kuva 6. Lentotuhkamassojen ennen puristusta mitatut tiheydet 91 vuoro-
kauden ja 182 vuorokauden iässä.
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6.1.2  Liukoisuustestien tulokset

Eri laitosten lentotuhkista tehdyistä koekappaleista tutkittiin liukoisuudet 64
vuorokauden diffuusiotestillä (kuvat 7a, 7b ja 7c). Molybdeenin liukoisuus
alitti ryhmän 1B raja-arvon yhdessä, Vantaan tuhkasta tehdyssä massassa.
Myös sulfaattia liukeni tästä massasta vähemmän kuin muista. Kahdessa
muussa näytteessä sulfaatin liukoisuus jäi alle ryhmän 1B ylärajan ja molyb-
deenin liukoisuus alle ryhmän 2 ylärajan. Kromin liukoisuus alitti kaikissa
näytteissä 1A ryhmän ylärajan. Näytteistä ei tutkittu kloridia, koska sen pi-
toisuus lentotuhkassa on yleensä pieni.
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Ohjearvot Mo:
Ryhmä 2
95 mg/m²/64 d
Ryhmä 1B
48 mg/m²/64 d

Ryhmä 1A
14 mg/m²/64 d

Kuva 7a.  Molybdeenin liukoisuus voimalaitosten lentotuhkista valmiste-
tuista massoista 64 vuorokauden diffuusiotestissä. Vastaavat tuhkista
määritetyt molybdeenipitoisuudet olivat seuraavat:  Lahti 10,2 mg/kg,
Espoo 8,7 mg/kg,  Salmisaari 8  mg/kg, Vantaa  6,4 mg/kg .

Salmisaaren lentotuhkalle tehtiin ainoastaan 16 vuorokauden testi. Liukoi-
suus testin päättyessä on esitetty kuvissa 7 a, b ja c. Sulfaatin liukoisuus oli
pieni muihin näytteisiin verrattuna. Molybdeenin liukoisuus jäi 16 vuorokau-
dessa selvästi alle ryhmän 1B raja-arvon. 64 vuorokauden testissä raja-arvon
pieni ylitys saattaisi kuitenkin olla mahdollinen. Näytteestä tutkittiin myös
kloridi, jota liukeni suhteellisen paljon. Kloridipitoisuus näytteessä saattoi
olla jostakin syystä normaalia suurempi. Näyte oli testattaessa puolen vuo-
den ikäinen eli muita näytteitä selvästi vanhempi.

Testitulosten ja niitä vastaavien, sivulla 23 esitettyjen kriteerien perusteella
lentotuhkamassat voidaan laadusta riippuen sijoittaa joko eristämättöminä
ajoittain kosteaan sijoituskohteeseen (ryhmä 1B) tai eristettyinä tietyin ra-
joituksin (ryhmä 2). Eri laitosten lentotuhkien välillä on selviä eroja, joihin
vaikuttavat muun muassa käytetyn kivihiilen laatu ja polttotekniikka. Yhdis-
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teen liukoisuus ei kuitenkaan määräydy pelkästään pitoisuuden perusteella,
minkä voi havaita esimerkiksi verrattaessa molybdeenin liukoisuutta lento-
tuhkista tuhkien molybdeenipitoisuuksiin (kuva 7a). Selvää yhteyttä masso-
jen fysikaalisiin ominaisuuksiin ei ollut havaittavissa.
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Kuva 7b. Kromin liukoisuus eri voimalaitosten lentotuhkista valmiste-
tuista massoista 64 vuorokauden diffuusiotestissä.
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Kuva 7c. Sulfaatin liukoisuus eri voimalaitosten lentotuhkista valmiste-
tuista massoista 64 vuorokauden diffuusiotestissä.
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6.2   LENTOTUHKA-SIDEAINESEOKSET

6.2.1  Koostumus ja tekniset ominaisuudet

Sideaineita sisältävien lentotuhkamassojen lujuudenkehitys verrattuna puh-
taaseen lentotuhkamassaan on esitetty kuvassa 8. Mikäli lentotuhkan alku-
perää ei ole erikseen ilmoitettu, on koekappaleet valmistettu Salmisaaren
voimalaitoksen tuhkasta. Sideainemäärä on ollut viisi prosenttia. Toisessa
massassa on käytetty puhdasta portlandsementtiä ja toisessa Lohja Rudus
Oy Ab:n kehittämää Ekosideainetta. Portlandsementtiä sisältävän lentotuh-
kamassan koostumus oli seuraava:

Lentotuhkaa 780 kg/tonni
Sementti 41 kg/tonni
Vettä 179 kg/tonni

Ekosideaineen pääasiallisena tarkoituksena on estää haitallisten aineiden
liukeneminen ja varmistaa massan ja niistä tehtyjen rakenteiden pitkäaikais-
kestävyys. Kuvasta 8 voidaan havaita, että sideaineelliset massat ovat lähte-
neet lujittumaan jo viikon ikäisinä, mitä ei puhtailla tuhkamassoilla yleensä
tapahdu. Kolmen kuukauden iässä portlandsementtimassa on ylittänyt jo
lecasoraharkolta vaadittavan puristuslujuuden eli 3 MPa ja vuoden iässä
Ekosideainetta sisältävän massan puristuslujuus on jo lähes 7 MPa.
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Kuva 8.  Sideainetta sisältävien lentotuhkamassojen puristuslujuuden ke-
hitys. Vastaavien koekappaleiden liukoisuustestien näytenumerot on esi-
tetty suluissa.



41

6.2.3  Liukoisuustestien tulokset

Sulfaatin, molybdeenin ja kloridin liukoisuudet portlandsementtiä ja Eko-
sideainetta sisältävistä massoista on esitetty kuvissa 29 - 30 sivuilla 55 ja 56.
Sideaineiden vaikutus haitta-aineiden liukoisuuteen lentotuhkamassasta jää
näiden testitulosten perusteella epävarmaksi. Selvä vaikutus näkyy vain
portlandsementillä molybdeenin liukoisuuteen. Koska testejä ei ole voitu
toistaa vertailunäytteillä, on mahdollista, että yksittäisten koekappaleiden
valmistuksessa syntyneet erot näkyvät tuloksissa. Lisäksi lentotuhkamas-
sasta valmistettu koekappale on testattu vanhempana kuin muut, mikä myös
heikentää tulosten vertailtavuutta.

6.3  LENTOTUHKA-RIKINPOISTOTUOTESEOKSET

6.3.1  Massojen koostumus ja tekniset ominaisuudet

Salmisaaren lentotuhkasta ja rikinpoistotuotteesta tehtiin koekappaleita eri-
laisilla seossuhteilla. Massojen vedentarve lisääntyi selvästi, kun rikin-
poistotuotteen osuus massassa kasvoi. Massa tulee myös selvästi herkem-
mäksi veden yliannostelulle rikinpoistotuotteen määrän lisääntyessä. Kuvas-
sa 9 on esitetty karkea arvio massan vedentarpeesta suhteessa rikinpoisto-
tuotteen määrään. Vedentarve vaihtelee huomattavasti lentotuhkan ja rikin-
poistotuotteen laadun mukaan, joten kuvassa 9 oleva käyrä on suuntaa anta-
va.
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Kuva 9. Lentotuhka-rikinpoistotuoteseoksen vedentarve rikinpoistotuote-
määrän funktiona.

Massojen lujuudenkehitystä seurattiin vähintään puolen vuoden ikään saak-
ka. Kuvassa 10 on esitetty massojen lujittumiskäyrät. Kuvasta voidaan ha-
vaita, että massan sisältäessä jonkin verran rikinpoistotuotetta saavutetaan
lujuudenkehityksen kannalta paras tuote. Jo viiden prosentin rikinpoisto-
tuotteen lisäys puhtaaseen tuhkamassaan kaksinkertaistaa massan puristus-
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lujuuden kolmen kuukauden iässä. Paras puristuslujuuden kehitys on mas-
salla, joka sisältää 10 % rikinpoistotuotetta ja 90 % lentotuhkaa. Näiden
tulosten perusteella parhaat massaominaisuudet saavutetaan 5 - 30 % rikin-
poistotuoteosuudella. Rikinpoistotuotteen määrän ollessa 50 % lujuus laskee
selvästi. Kuvasta 10 päätellen 50/50-seoksen puristuslujuus on hieman liian
alhainen, johon voi olla syynä liian pieni vesimäärä.
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Kuva 10. Lentotuhka-rikinpoistotuotemassojen lujittuminen rikinpoisto-
tuotteen määrän kehittyessä.

Kuvassa 11 on esitetty samojen massojen kuivatilavuuspainot, jotka on saatu
laskennallisesti. Kuvasta voidaan havaita, että parhaan lujuuden saavutta-
valla seossuhteella on korkein kuivatilavuuspaino. Tällöin koekappaleen
huokoisuus jää mahdollisimman pieneksi ja kappaleesta tulee tiivis. Massan
90/10 koostumus on ollut seuraava:

Lentotuhkaa 735 kg/tonni
Rikinpoistotuotetta 82 kg/tonni
Vettä 183 kg/tonni.

Massasta ei ole tehty liukoisuustestiä, mutta massan 95/5 tulosten perus-
teella liuenneiden kloridien määrä jäänee alle 2 raja-arvon.

Kuvassa 12 on esitetty puhtaan lentotuhkan ja eri seossuhteiden rakeisuus-
jakautumia verrattuna matemaattisesti laskettuihin Andreasenin pakkautu-
vuusteorian optimirakeisuuskäyriin (Penttala et al. 1995). Käyrä 0,37 olet-
taa partikkeleiden olevan täysin pyöreitä ja käyrä 0,1 oletetaan partikkelei-
den olevan täysin nelikulmaisia. Kuvasta voidaan havaita, että mikään seos-
suhteista ei kokonaan sovi matemaattisesti laskettujen optimipakkautuvuus-
käyrien väliin, vaan niistä puuttuu tiettyjä raekokoja. Parhaiten käyrien si-
sälle kuitenkin sopivat massat, jotka sisältävät hieman rikinpoistotuotetta.
Nämä massat antavat myös parhaimmat lujuudet. Toisaalta rakeisuuksiin on
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suhtauduttava varauksella, sillä malli on lähinnä tarkoitettu sellaisille partik-
keleille, jotka ovat inerttejä veden suhteen.

0 5 10 20 30 50 67
1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

1,400

Rikin poistotuotteen määrä, %

kuivatilavuus paino, k g/m³

Kuva 11. Lentotuhka-rikinpoistotuotemassojen kuivatilavuuspainot.

Kuva 12. Massojen kuivien aineiden rakeisuuden jakaumat verrattuina
Andreasenin kaavalla laskettuihin optimipakkautuvuuskäyriin.
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6.3.2  Liukoisuustestien tulokset

Molybdeenin, kloridin ja sulfaatin liukoisuudet lentotuhka-rikinpoistotuote-
seoksista lyhennetyssä 16 vuorokauden diffuusiotestissä on esitetty kuvissa
13, 15 ja 17. Molybdeenia on pääasiassa lentotuhkassa. Sitä myös liukeni
melko lineaarisesti suhteessa lentotuhkan määrään näytteessä. Suurin liu-
koisuus oli puhtaasta lentotuhkanäytteestä, pienin 33 % lentotuhkaa ja 77 %
rikinpoistotuotetta sisältävästä näytteestä. Hollantilaisten ehdottama 1 B
ryhmän yläraja alittui tässä testissä kaikilla näytteillä, mutta 100 % LT ja
95/5 (LT/RTP)-seoksissa  liukoisuus saattaa pidemmässä 64 d testissä
nousta lähelle tätä rajaa tai hieman sen yli.

LT/RPT-seossuhteilla 95/5 ja 70/30 valmistettiin useita koekappaleita, jotka
testattiin jonkin verran eri ikäisinä. Havaittuun liukoisuuksien vaihteluun vai-
kuttavat todennäköisesti eniten valmistuksen ja testauksen aikaiset muuttu-
jat, esimerkiksi erot materiaalien koostumuksessa, valmistuksen aikana
syntyneet erot sekä testausmenetelmään liittyvät vaihtelut. Koekappaleen
iän vaikutuksesta molybdeenin liukoisuuteen ei näiden tulosten perusteella
voi saada selvää käsitystä. Seossuhteen vaihtelusta johtuvat molybdeenin
pitoisuuserot kappaleissa vaikeuttavat myös seoksen lujuuden ja liukoisuu-
den välisen yhteyden arviointia.
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*) Molybdeenin ohjearvot: ryhmä 1 A 14 mg/m²/64 d ja ryhmä 1 B 48 mg/m²/64 d

Kuva 13.  Molybdeenin liukoisuus lentotuhkaa ja rikinpoistotuotetta si-
sältävistä koekappaleista. Suluissa on esitetty koekappaleiden taulukkoon
12 merkityt näytenumerot.

Kuvassa 14 on esitetty molybdeenin liukoisuus verrattuna kappaleen sisäl-
tämään kokonaismolybdeenimäärään. Molybdeenin liukoisuus jäi alle 20
prosenttiin kokonaismäärästä sekä pelkästään lentotuhka-rikinpoistotuote-
seosta sisältävissä koekappaleissa että sideainetta sisältävissä koekappaleis-
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sa. Tämä vastaa korkeintaan 40 prosenttia kokonaismäärästä 64 vuorokau-
den testissä.
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Kuva 14. Molybdeenin liukoisuus diffuusiotestin koekappaleista koekap-
paleiden sisältämään kokonaismolybdeenimäärään verrattuna.

Kloridia liukeni voimakkaasti kaikista rikinpoistotuotetta sisältävistä koekap-
paleista. Liukoisuus oli verrannollinen rikinpoistotuotteen määrään. Liukoi-
suudet ylittävät 1 B-ryhmän tai 2-ryhmän ylärajan jo 16 vuorokauden testis-
sä. Kuvasta 16, jossa on esitetty kloridin liukoisuus prosentteina koekappa-
leen sisältämästä kokonaismäärästä näkyy, että kaikista koekappaleista liu-
keni testiaikana yli 50 prosenttia kloridista. Vastaavanlaisia tuloksia on kir-
jallisuuden mukaan saatu myös muualla, ja useimmiten onkin havaittu klori-
din sitoutuvan melko heikosti stabiloitaessa. 5 - 10 % rikinpoistotuotetta si-
sältävissä LT/RPT-seoksissa kloridin liukoisuus näyttää kuitenkin jäävän alle
2 ryhmän ylärajan myös 64 d testissä.

Sulfaatin liukoisuuden ja koekappaleen sulfaattipitoisuuden välillä ei havaittu
selvää yhteyttä. Suurimmat liukoisuudet todettiin LT/RPT-seossuhteilla 95/5
ja 70/30 (kuva 17). Liukoisuudet LT/RPT-seossuhteilla 50/50 ja 30/70 val-
mistetuista kappaleista olivat näitä pienempiä. Rinnakkaisnäytteiden välillä
havaittiin suuria liukoisuuseroja. Niihin vaikuttavat todennäköisesti useat
tekijät, joista yksi saattaa olla koekappaleiden ikä testauksen aikana. Mo-
lemmista puolen vuoden ikäisenä testatuista näytteistä (43 ja 44) liukeni
enemmän sulfaattia kuin vastaavista parin kuukauden ikäisistä näytteistä.
Muualla on todettu, että sulfaatti käyttäytyy toisin kuin useimmat muut
haitta-aineet eli sen liukoisuus kasvaa koekappaleiden vanhetessa. Sloot et
al:n (1994) mukaan tähän saattaa olla syynä reaktio hiilidioksidin kanssa,
jolloin monosulfaattifaasi hajoaa sementtimatriisin pintakerroksissa. Tämän
seurauksena sulfaatin huuhtoutuminen pinnalta lisääntyy.
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Kuva 15. Kloridin liukoisuus lentotuhkaa ja rikinpoistotuotetta sisältä-
vistä koekappaleista.
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Kuva 16. Kloridin liukoisuus diffuusiotestin koekappaleista verrattuna
koekappaleiden sisältämään kokonaiskloridimäärään.

Vaihtelevaan liukoisuuskäyttäytymiseen saattaa vaikuttaa myös koekappa-
leen kloridipitoisuus. Kloridi voi hidastaa sulfaatin liukenemista testin alku-
vaiheessa, koska koekappaleesta poistuu alkuvaiheessa runsaasti kalsiumia
kloridina. Tämä estää niukkaliukoisemman kalsiumsulfaatin liukenemista,
mikä pienentää sulfaatin liukoisuutta testin alkuvaiheessa erityisesti runsaasti
rikinpoistotuotetta sisältävistä näytteistä. Oma osuutensa tuloksiin voi olla
koekappaleiden valmistuksen aikaisilla vaihteluilla sekä mahdollisesti val-
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mistuksessa käytettyjen seosten koostumuseroilla. LT/RPT-seossuhteen
vaikutuksista sulfaatin liukoisuuteen ei edellä mainituista syistä voida tehdä
pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Kloridin ja sulfaatin välisen yhteyden ja
pitkäaikaiskäyttäytymisen selvittämiseksi olisi liukoisuutta joistakin suhteelli-
sen runsaasti rikinpoistotuotetta sisältävistä koekappaleista seurattava pi-
temmän aikaa.

Pelkästään sulfaatin liukoisuuden perusteella arvioituna LT/RPT-seoksista
valmistetut koekappaleet sijoittuvat yleensä sijoituspaikkaryhmään 1B. Sul-
faatin liukoisuus prosentteina kokonaismäärästä jäi useimmissa näytteissä
alle viidentoista prosentin (kuva 18), mikä vastaa korkeintaan 30 prosenttia
kokonaismäärästä täysimittaisessa 64 vuorokauden testissä. Kloridin vaiku-
tuksen vuoksi sulfaatin liukoisuus voi pitkäaikaistestissä kuitenkin kasvaa
testin loppupuolella ja nousta siksi tätä suuremmaksi. Kahdessa seossuh-
teella 95/5 valmistetussa lentotuhka-rikinpoistotuoteseoksessa liukoisuus
nousi huomattavasti suuremmaksi. Tähän saattavat kuitenkin olla syynä
koekappaleen valmistuksessa tapahtuneet häiriöt tai muut koekappalekoh-
taiset erityistekijät. Lisäksi sulfaatin liukeneminen muista koekappaleista
saattaa kalsiumkloridin vaikutuksen  vuoksi olla alkuvaiheessa hidastunutta.
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Kuva 17.  Sulfaatin liukoisuus lentotuhkaa ja rikinpoistotuotetta sisältä-
vistä koekappaleista.
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*) Salmisaaren lentotuhkassa 4 500 mg/kg ja rikinpoistotuotteessa 41 800 mg/kg sulfaattia

Kuva 18. Sulfaatin liukoisuus diffuusiotestin koekappaleista verrattuna
koekappaleiden sisältämään kokonaissulfaattimäärään.

6.4  SIDE- JA LISÄAINEITA SISÄLTÄVÄT SEOKSET

6.4.1  Massojen koostumus ja tekniset ominaisuudet

Seossuhteeseen 50/50 (LT/RPT) kokeiltiin useita erilaisia side- ja lisäaineita.
Seossuhde valittiin jatkokokeiluihin, koska massa sisältää runsaasti rikin-
poistotuotetta, jota tässä tutkimuksessa haluttiin kuluttaa hyötyrakenteisiin
mahdollisimman paljon. Ensimmäisenä sarjana 50/50-seokseen lisättiin
portlandsementtiä. Kuvassa 19 on esitetty seoksen puristuslujuuden kehitys
ajan ja sideaineen lisäyksen suhteen. Jälleen viiden prosentin sideainelisäyk-
sellä saadaan massa lujittumaan jo viikossa betonipuristimella tunnistetta-
vaksi kappaleeksi. Vuoden iässä voidaan sanoa lujuuksien kaksinkertaistu-
van joka kerran siirryttäessä sideaineettomasta massasta askelittain 2 %, 5
% ja 10 % sementtiä sisältäviin massoihin. Sementin lujuudenkehitys hidas-
tuu selvästi tai kokonaan loppuu puolen vuoden iän jälkeen. Massojen tila-
vuuspaino ja kuivatilavuuspaino mitattiin heti massan työstön jälkeen. Se-
mentin lisäyksellä saatiin jonkin verran tiiviimpi massa. Erot olivat kuitenkin
suhteellisen pieniä. Tässä yhteydessä ei esitetä reseptiä 50/50-seoksen se-
menttiä sisältävälle massalle, koska tästä massasta liukeni klorideja yli 2 ra-
jan.
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Kuva 19. 50/50-seoksen puristuslujuuden kehitys ajan ja sementin lisäyk-
sen suhteen. Vastaavien koekappaleiden liukoisuustestien näytenumerot
on esitetty suluissa.

Kuvassa 20 on esitetty 50/50-seoksen lujuudenkehitys Ekosideaineen vai-
kutuksesta. Puristuslujuudet kehittyvät kummallakin sideaineella hyvin sa-
mantapaisesti, Ekosideaineen varhaislujuudenkehitys (7 d) ei ole aivan yhtä
hyvää, mutta sen sijaan jo puolen vuoden iässä Ekosideaine antaa yhtä hyviä
ja suurilla annostuksilla jonkin verran parempiakin lujuuksia kuin tavallinen
sementti.
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Kuva 20. Ekosideaineen annostuksen vaikutus 50/50-seoksen puristuslu-
juuden kehitykseen. Vastaavien koekappaleiden liukoisuustestien näyte-
numerot on esitetty suluissa.
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Seossuhdekokeiden perusteella 70/30 (LT/RPT)-suhde saavutti hyviä pu-
ristuslujuuksia ja sisältää silti suhteellisen paljon rikinpoistotuotetta. Tämän
vuoksi seokseen kokeiltiin myös erilaisia sideaineita. Sideaineina toimivat
Lohja Ruduksen kehittämät Ekosideaine, Biosideaine ja sideaine A. Sideai-
nemäärä oli kaikissa koemassoissa sama. Kuvassa 21 on esitetty sideai-
neiden vaikutus puristuslujuuteen, 0-massana on käytetty puhdasta 70/30-
seosta. Kuvasta voidaan havaita, että Ekosideaine toimii erittäin hyvin
70/30-seoksessa, puolen vuoden puristuslujuus on lähelle 10 MPa. Sideai-
neella A saavutetaan huomattava alkulujuus 7 d iässä, mutta nopean lujuu-
denkehityksen haittana on suhteellisen alhainen lujuus myöhemmin, 4,40
MPa 182 d iässä. Biosideaine toimii lujuudenkehityksen kannalta hyvin sa-
malla tavalla kuin Ekosideaine. Portlandsementin vaikutusta ei tutkittu
70/30-suhteeseen.
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Kuva 21. Erilaisten sideainetyyppien vaikutus 70/30-seoksen puristuslu-
juudenkehitykseen. Vastaavien liukoisuustestikoekappaleiden näytenume-
rot on esitetty suluissa.

Eri seossuhteisiin kokeiltiin Ekosideainetta, jolloin parhaat lujuudet saavu-
tettiin niillä seossuhteilla, jotka ilman sideainettakin lujittuivat parhaiten, ku-
ten kuvasta 22 voi päätellä. Sideainetta ei kokeiltu massaan 90/10, joka to-
dettiin lujuudenkehitykseltään parhaaksi tutkituista seossuhteista. Osa kap-
paleista ei ole vielä saavuttanut vuoden ikää, joten niiden lujuustulokset
puuttuvat. Ekosideaineella, lentotuhkalla ja pienellä määrällä rikinpoisto-
tuotetta saavutetaan jo lähes lujuusluokitellun betonin puristuslujuus vuoden
iässä eli yli 15 MPa. 33 % hiekkaa sisältävä massa lujittui alkuun huomatta-
vasti muita massoja paremmin, mutta puolen vuoden iässä sen lujuus jäi alle
10 MPa. Massan tiheys oli luonnollisesti muiden massojen tiheyksiä suu-
rempi.
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Kuva 22. Ekosideaineen vaikutus eri seossuhteiden puristuslujuuden ke-
hitykseen. Vastaavien liukoisuustestikoekappaleiden näytenumerot on
esitetty suluissa.

Sideaineiden tarkoituksena oli lujuudenkehityksen lisääminen ja samalla
myös liukoisuuksien pienentäminen, kuten kohdassa 5.4.2 tarkemmin selvi-
tetään. Lisäaineita kokeiltiin pääasiassa liukoisuuksia pienentävinä aineina
kahteen seossuhteeseen eli 50/50-suhteeseen ja 70/30-suhteeseen. Mas-
soista tehtiin myös puristuslujuuskoekappaleet. Kuvissa 23 ja 24 on esitetty
erilaisten lisäaineiden vaikutuksia 50/50- ja 70/30-seoksen lujuudenkehityk-
seen. Kuvasta 23 voidaan todeta, että lisäaine W ja UP hidastivat massan
lujuudenkehitystä puolen vuoden ikään saakka. Sen sijaan näillä lisäaineilla
ei näyttäisi olevan lujuudenkehitystä heikentävää vaikutusta, kun käytetään
sekä Ekosideainetta että lisäainetta.

Kuvasta 24 voidaan myös havaita, että lisäaine W hidastaa aluksi massan
lujuuden kehitystä. Lisäaine VCS sen sijaan antaa hieman enemmän alku-
lujuutta (7d ja 28 d). Lisäaineet B ja F laskevat selvästi loppulujuutta, joka 3
kuukauden iässä jää alle puoleen lisäaineettoman massan loppulujuudesta.
Näiden tulosten perusteella ainoastaan lisäainetta VCS kannattaa käyttää
LT/RPT-massassa, jos tavoitteena on lujuudenkehityksen parantaminen.
Lisäaineet B ja F aiheuttivat koekappaleen murenemisen liukoisuustestissä,
joten niitä tuskin on syytä käyttää ilman sideainetta.



52

P50/50 W1 W2 W4 W4EKO5 UP4EKO5 UP4
0

1

2

3

4

5

6

7

28

91

182

365

pu
ris

tu
sl

iu
ju

us
, M

P
a

ikä
, d

       (13)          (29)            (28)          (27)         (31)           (32)           (30)

Kuva 23. Erilaisten lisäaineiden vaikutus 50/50-seoksen lujuudenkehi-
tykseen.
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Kuva 24. Erilaisten lisäaineiden vaikutus 70/30-seoksen lujuudenkehi-
tykseen. Vastaavien liukoisuustestikoekappaleiden näytenumerot suluissa.

6.4.2  Liukoisuustestien tulokset

Side- ja lisäaineiden vaikutus molybdeenin ja sulfaatin liukoisuuksiin seok-
sista, joissa lentotuhka-rikinpoistotuotesuhde on 50/50 on esitetty kuvissa 25
ja 26. Verrattaessa eri sideaineita voidaan todeta, että EKO-sideaine vähensi
tehokkaimmin sulfaatin ja suhteellisen hyvin myös molybdeenin liukene-
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mista sideainepitoisuuden ollessa vähintään 5 prosenttia (kuva 28). Pitoi-
suuksien 5 % ja 10 % välisestä erosta ei testituloksista saa selvää kuvaa,
koska liukoisuustaso vaihtelee huomattavasti kahden 5 % sideainetta sisältä-
vän näytteen välillä. Lisäaineet W ja UP eivät näyttäneet pienentävän molyb-
deenin liukoisuutta verrattuna pelkästään ekosideainetta sisältäviin kappalei-
siin. Sulfaatin liukoisuuteen niillä kuitenkin saattaa olla jonkin verran vaiku-
tusta. Hiekka, joka lisäsi 5 % Ekosideainetta sisältävän seoksen puristuslu-
juutta, ei myöskään vähentänyt ainakaan sulfaatin liukoisuutta.
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1A

Ohjearvot molybdeenille ryhmä 1A 14 mg/m²/64 d, ryhmä 1B 48 mg/m²/64 d ja ryhmä 2 95 mg/m²/64d

Kuva 25. Eri sideaineiden vaikutus molybdeenin liukoisuuksiin koekap-
paleista, joissa lentotuhka-rikinpoistotuotesuhde oli 50/50.

Portlandsementtiä käytettäessä sekä sulfaatin että molybdeenin liukoisuus
laski sideainemäärän kasvaessa. 10 prosentin portlandsementti-lisäyksellä
päästiin suunnilleen samaan liukoisuustasoon kuin EKO-sideaineella. Ver-
rattaessa tuloksia kuvaan 19 havaitaan, että liukoisuuden väheneminen ja
seoksen puristuslujuuden kasvu näyttävät seuraavan toisiaan. Tämä ei kui-
tenkaan välttämättä osoita liukoisuuden ja puristuslujuuden välistä yhteyttä,
vaan kyseessä voi olla haitta-aineiden kemiallisen sitoutumisasteen kasvu
sementin määrän lisääntyessä. Ekosideainetta käytettäessä mahdollisista
yhteyksistä on vielä vähemmän näyttöä.

Lisäainetta W käytettäessä ei lisäaineen määrällä ollut suurta vaikutusta liu-
koisuuteen. W-lisäaineen paino-osuus oli kaikissa koekappaleissa suhteelli-
sen pieni, alle 4 %. Liukoisuustasot olivat suunnilleen samat kuin koekap-
paleissa, joissa EKO- tai PS-sideaineen määrä oli 2 %.
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Sulfaatti
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Ohjearvot sulfaatille ryhmä 1A 27 000 mg/m²/64 d, ryhmä 1B 80 000 mg/m²/64 d ja ryhmä 2 200 000 mg/m²/64 d

Kuva 26. Eri side- ja lisäaineiden vaikutus sulfaatin liukoisuuksiin koe-
kappaleista, joissa lentotuhka-rikinpoistotuotesuhde oli 50/50.

Näytteissä, joiden lentotuhka-rikinpoistotuotesuhde oli 70/30, parhaat tulok-
set saavutettiin sideaineilla EKO ja BIO (kuvat 27 ja 28). Sideaine A oli
suhteellisen tehokas erityisesti sulfaatin liukenemisen estäjänä. Myös lisäai-
ne VCS vähensi selvästi liukoisuuksia massoista. Lisäaineet D ja W vaikutti-
vat myös jonkin verran liukoisuutta pienentävästi. D-lisäaineella olisi 2 %:n
lisäyksellä ehkä päästy samalle tasolle kuin lisäaineella VCS. Kloridin liu-
koisuuteen ei side- ja lisäaineella havaittu olevan toivottua vaikutusta.

Sulfaatti

EI
EI
EI

EKO / 5
BIO / 5

A / 5
W / 4
W / 4
W / 2
W / 2
W / 2
D / 1

VCS / 2

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

22,700
35,700

42,500
4,800

4,400
6,600

15,500
18,100

39,300
21,700

26,600
19,400

13,900

Side- tai lisäaine / pitoisuus [%]

pitoisuus [mg SO4/m²/16 d]

1A

Ohjearvot sulfaatille ryhmä 1A 27 000 mg/m²/64 d, ryhmä 1B 80 000 mg/m²/64 d ja ryhmä 2 200 000 mg/m²/64 d

Kuva 27. Eri side- ja lisäaineiden vaikutus sulfaatin liukoisuuksiin koe-
kappaleista, joissa lentotuhka-rikinpoistotuotesuhde oli 70/30.
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   1A

Ohjearvot molybdeenille ryhmä 1A 14 mg/m²/64 d, ryhmä 1B 48 mg/m²/64 d ja ryhmä 2 95 mg/m²/64d

Kuva 28. Eri side- ja lisäaineiden vaikutus molybdeenin liukoisuuksiin
koekappaleista, joissa lentotuhka- rikinpoistotuotesuhde oli 70/30.

Parhaiten side- ja lisäaineilla voidaan vaikuttaa sulfaatin liukenemiseen, joka
on kaikista sideainetta sisältävistä koekappaleista selvästi vähäisempää kuin
vastaavista pelkästään rikinpoistotuotetta ja lentotuhkaa sisältävistä näyt-
teistä (kuva 29).
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Kuva 29. Side- tai lisäaineen vaikutus sulfaatin liukenemiseen koekappa-
leista.

Molybdeenin liukoisuutta voidaan myös pienentää sideainetta käyttämällä
(kuva 30) Parhaat tulokset saatiin EKO- ja BIO-sideaineilla sideaineosuu-
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den ollessa noin 5 prosenttia massan kokonaismäärästä. Tuloksissa on nä-
kyvissä selviä koekappalekohtaisia vaihteluja. Lisäaineilla W ja UP ei pys-
tytty pienentämään liukoisuutta pelkästään sideainetta sisältäviin koekappa-
leisiin verrattuna. Hollantilaisen sijoituspaikkaryhmän 1 B raja alittui 16 vuo-
rokauden testissä kaikilla sideainetta sisältävillä koekappaleilla. Lentotuhka-
sideaineseoksilla esiintyi kuitenkin suhteellisen lähellä rajaa olevia arvoja.
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Kuva 30. Side- tai lisäaineen vaikutus molybdeenin liukenemiseen koe-
kappaleista.
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Kuva 31.  Side- tai lisäaineen vaikutus kloridin liukenemiseen koekappa-
leista.
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Kloridia liukeni runsaasti myös sideainetta sisältävistä näytteistä. Liukoisuus
sideainetta sisältävistä näytteistä oli lähes samalla tasolla kuin vastaavista
pelkästään lentotuhkaa ja rikinpoistotuotetta sisältävistä seoksista (kuva 31).
Hollantilaisen sijoituspaikkaryhmän 2 yläraja ylittyi 16 vuorokauden testissä
kaikilla yli 30 prosenttia rikinpoistotuotetta sisältävillä seoksilla. LT/RPT-
seossuhteen ollessa 95/5 liukoisuus jäi alle 1 B ryhmän raja-arvon.

6.5  MUUT TEKNISET OMINAISUUDET

6.5.1  Massojen vedenimu ja vedenläpäisevyys

Massojen vedenimua ja vedenläpäisevyyttä selvitetään jatkossa tarkemmin.
Muutamille koekappaleille tehdyillä vedenimukokeilla haluttiin selvittää,
miten paljon koekappale imee itseensä vettä. Mitä enemmän koekappale
pystyy ottamaan vettä, sitä enemmän siitä voi liueta haitallisia aineita. Tau-
lukossa 13 on esitetty tuloksia kokeesta, jossa samanikäiset koekappaleet on
upotettu veteen ja niiden painonmuutosta on seurattu ajan kuluessa. Lisäai-
neettoman massan vedenimu oli tunnissa 1,45 %. Vedenimu pieneni, kun
massaan sekoitettiin vähintään 1 % lisäaineita VCB, VCS ja D. Kun tuloksia
verrataan liukoisuustuloksiin, havaitaan, että massoista D 1 ja VCS 2 on
liuennut vähemmän sulfaattia kuin lisäaineettomista massoista (19,4 mg
massasta D1, 13,9 mg massasta VCS2, lisäaineettomien 70/30-seosten kes-
kiarvo 33,6 mg) ja molybdeeniä (13,3 mg massasta D 1, 10,0 mg massasta
VCS2, lisäaineettomien 70/30-seosten keskiarvo 18,2 mg). Myös vesipitoi-
suudella näyttää olevan vaikutusta vedenimuun kuten 0,2 % D-lisäaineen
annostuksella tehtyjen koekappaleiden painonmuutokset osoittavat.

Taulukko 13. 70/30-seossuhteisten koekappaleiden vedenimukyky.

Lisäaine ja

määrä

Ei

w=25,3%

VCB 2 %

w=23,5%

VCS 2 %

w=23,5%

D 2 %

w=23,5%

D 1 %

w=24,0%

D 0,4 %

w=24,0%

D 0,2 %

w=25,3%

D 0,2 %

w=24,3%

D 0,2 %

w=23,3%

0 s

5 min

10 min

15 min

30 min

1 h

3 h

24 h

5 d

619

628

628

628

629

621

626

627

627

623

628

629

629

626

633

634

634

635

635

636

626

633

633

633

633

633

627

637

637

637

637

638

617

625

625

625

625

626

628

625

637

638

639

640

589

607

608

610

610

612

616

622

Painon muutos 1

h aikana

1,45 % 0,97 % 0,96 % 1,44 % 1,12 % 1,59 % 1,30 % 2,24 % 3,90 %
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Vedenläpäisevyyttä on testattu vanhoista kenttäkohteista porattujen koekap-
paleiden avulla. Huokostetuilla kevytmassoilla vedenläpäisevyydet olivat
luokkaa 10-8 m/s, lentotuhkarakenteilla 10-7 m/s ja 50/50-seoksella, jossa oli
hieman sementtiä, k-arvo oli 10-6.4 m/s. Vuosaaren koetien rakentamisen
yhteydessä rakenteesta mitattiin kenttämittausputkilla muuttuvan paineen
menetelmällä k-arvoja mittauksen keston ollessa noin 30 minuuttia. Taulu-
kossa 14 on esitetty kokeen tulokset. Tuloksista voidaan havaita, että rikin-
poistotuotteen määrän lisääntyessä massan vedenläpäisevyys pienenee.

Taulukko 14. Vuosaaren koetien rakentamisen yhteydessä tehdyt k-
arvomittaukset. H = Hanasaaren massa, S = Salmisaaren massa.

Näyte ja
seossuhde

Lentotuhkan
määrä  [%]

Rikinpoistotuotteen
määrä,   [%]

Vesipitoisuus
w %

k-arvo

H 90/10 90 10 18.5 2*10-7 m/s

H 90/10 90 10 18.5 2*10-7 m/s

H 70/30 70 30 22.0 4*10-8 m/s

S 70/30 70 30 25.2 1*10-7 m/s

6.5.2  Ettringiitti ja thaumasiitti

Ettringiittiä eli kalsiumsulfoaluminaattihydraattia muodostuu normaalisti se-
mentissä olevan kipsin reagoidessa veden ja trikalsiumaluminaatin kanssa.
Jos ettringiittiä muodostuu rakenteen lujittumisen jälkeen, se aiheuttaa ra-
kenteen paisumista, koska ettringiitti on tilavuudeltaan suurempaa kuin läh-
töainekset. Tämä sementin hydratoituessa normaali reaktio ei kuitenkaan
ole haitallinen ennen rakenteen lujittumista. Ettringiitin koostumus on
3CaOAl2O33CaSO4*31H2O, eli se sisältää samanlaisia aineksia, joita on
kostutetussa lentotuhkan ja rikinpoistotuotteen seoksessa. Jos riittävä määrä
reaktiovettä on saatavissa, myös lentotuhka/rikinpoistotuotemassoissa voi
muodostua ettringiittiä. Suomessa ei kuitenkaan ole havaittu ettringiitin muo-
dostumisen aiheuttaneen haittaa lentotuhka/rikinpoistotuoterakenteille.
Tanskassa ettringiittipaisumista on todettu yhdessä maarakennuskohteessa,
jossa tien penger oli tehty 67 % rikinpoistotuotetta ja 33 % lentotuhkaa si-
sältävästä massasta. Ettringiittipaisuminen loppui reaktioveden loppuessa.
Kohteessa ei ole tutkittu, aiheutuiko paisuminen suoraan ettringiitistä, mutta
se näyttää hyvin todennäköiseltä.

Thaumasiitti on ettringiitin kaltainen mineraali, jota voi esiintyä esimerkiksi
sulfaattirasituksen alaisina olevissa vanhoissa ja heikoissa betonirakenteissa.
Thaumasiitin muodostumista on havaittu lähinnä Italiassa ja Englannissa,
joissa siihen on usein ollut syynä huonolaatuinen kiviaines. Thaumasiitti
eroaa ettringiitistä kemiallisesti ja fysikaalisilta vaikutuksiltaan. Thaumasiitin
tilavuus vastaa lähtöaineiden tilavuutta, joten se ei aiheuta paisumista. Sen
sijaan thaumasiitti on koostumukseltaan hammastahnamainen aine, jolla ei
ole lainkaan lujuutta.
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Thaumasiitin kemiallinen koostumus on: CaSiO3CaCO3CaSO4*15H2O.
Thaumasiitin lähtöaineita on myös lentotuhka/rikinpoistotuotemassan ainek-
sissa, mutta kuten ettringiittiäkin sitä voi olla materiaalissa ilman että tapah-
tuu materiaalille haitallisia reaktioita. Sekä thaumasiitti että ettringiitti vaati-
vat muodostuakseen suhteellisen kosteat olosuhteet. Thaumasiitin muo-
dostuminen voidaan estää pitämällä massan pH korkeana ja suojaamalla
rakenne jatkuvalta vesihuuhtelulta. Itävaltalaisten tutkimusten mukaan
thaumasiitin muodostumista ei ole odotettavissa, mikäli rikinpoistotuotteen
vapaan kalkin määrä on suhteellisen alhainen. Yhdysvalloissa ei kyseisten
mineraalien ole havaittu aiheuttaneen mitään haittaa lentotuhka-rikinpoisto-
tuoterakenteissa, sillä niiden muodostumista ei ole todettu suhteellisen ylei-
sesti käytetyissä lentotuhka/rikinpoistotuotepengermateriaaleissa tai muissa
vastaavisssa rakenteissa.

7  UUDET KENTTÄKOHTEET

Reseptien kehittelyn jatkuessa muutamia massoja kokeiltiin kenttäolo-
suhteissa ensin huhtikuussa 1994 Espoon Suomenojalla pysäköintialueen
rakentamisessa ja marraskuussa 1994 Helsingin Vuosaaressa raskaasti lii-
kennöidyn tien oikaisussa. Tarkoituksena oli selvittää massojen tekninen
toimivuus käytännössä ja  jatkaa ympäristövaikutusten selvittämistä. Näiden
kohteiden perusteella pyritään myös tekemään suunnittelijoille ohjeet lento-
tuhka/rikinpoistotuotemassojen käytöstä.

7.1  SUOMENOJAN PYSÄKÖINTIALUE

7.1.1 Rakentaminen

Suomenojan lintupuiston alueelle pengerrettiin 20 autopaikan pysäköinti-
alue, jotta lintuharrastajien pysäköimät autot eivät tukkisi loka-autojen
käyttämää tietä. Pysäköintialueen suunnittelusta vastasi Espoon kaupungin
geotekninen osasto. Koerakennuskohteessa selvitettiin lentotuhkasta ja ri-
kinpoistotuotteesta valmistettavien pengertuotteiden rakentamista, lujuuden-
kehitystä ja pitkäaikaiskestävyyttä kenttäolosuhteissa. Plaanikuva pysäköin-
tialueesta on esitetty kuvassa 32 ja poikkileikkaukset liitteessä 2. Pengerrys
jakautui kahteen alueeseen kaukolämpökanavan kummallekin puolelle.
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Kuva 32. Suomenoja pysäköintialueen plaanikuva. (Pitkänen, 1994)

Pysäköintialueen periaatteellinen rakenne on seuraava:

 4 cm  kestopäällyste, Ab
10 cm kantava kerros, Mrs 0 - 32
20 cm kantava kerros, tuhkan ja sementin seos
20 - 200 cm jakava kerros, lentotuhkan ja rikinpoistotuotteen
seos osittain terästettynä sideaineella.

Pengerryksessä käytettiin neljää erilaista lentotuhka-rikinpoistotuotemassaa.
Puolet massoista toimitettiin Martinlaakson voimalaitokselta eli matalaklori-
diset massat ja puolet Hanasaaren voimalaitokselta eli korkeakloridiset mas-
sat. Kantava tuhkarakenne tehtiin Salmisaaren lentotuhkasta.

Rakennustyöt aloitettiin 18.4.1994 alueen tasauksella ja mittauksella. Mas-
soja alueelle toimitettiin 19.4. - 29.4.94, jonka jälkeen alue oli valmiina as-
faltointia varten. Levitys suoritettiin kaivinkoneella ja tiivistäminen työnnet-
tävällä valssijyrällä, koska kerralla tehtävät lohkot olivat liian pieniä traktori-
vetoiselle jyrälle tai itsekulkevalle jyrälle. Rakennustyöt teki Espoon kau-
punki.

Pysäköintialueen halki kulkevat kaukolämpöputket muodostavat pohjois-
eteläsuunnassa alueen luonnollisen jakajan. Itä-länsisuunnassa alue jaettiin
kahtia keskeltä. Näiden lohkojen massat erotettiin toisistaan suodatin-
kankaalla ja siirtymävyöhyke rakennettiin kaltevuuteen 1 : 1. Lohkot mer-
kittiin maastoon merkkipaalujen avulla ennen rakentamisen aloitusta. Loh-
kojen jakavien kerrosten rakenne on seuraava:
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Lohko I, RPL IA:
Seossuhde (LT/RPT) 70/30
RPT:n kloridipitoisuus 1 - 2 %
Ei lisäainetta  V  70/30

Lohko II, RPL IB:
Seossuhde 50/50
RPT:n kloridipitoisuus 1 - 2 %
Ei lisäainetta V  50/50

Lohko III, RPL IIA:
Seossuhde 70/30
RPT:n kloridipitoisuus 4 - 5 %
Ei lisäainetta
Nk. 0-massa  V  70/30

Lohko IV, RPL IIB:
Seossuhde 70/30
RPT:n kloridipitoisuus 4 - 5 %
Lisäaine V  70/30 + L

Lohkonumerointi kulkee myötäpäivään pysäköintialuetta kartalta katsotta-
essa, eli lohkot I ja II sijoittuvat kaukolämpöputkien länsipuolelle. Korkeak-
loridista rikinpoistotuotetta sisältävät massat rakennettiin omaksi alueekseen.
Lohkojen koot olivat karkeasti seuraavat:

Lohko I  70 m³ ja 120 m²
Lohko II 260 m³ ja 150 m²
Lohko III 220 m³ ja 150 m²
Lohko IV 140 m³ ja 195 m²

Lohja Rudus Oy Ab otti näytteet jokaisesta erilaisesta jakavasta kerroksesta.
Niistä tehtiin koekappaleet IC-Testerillä. Koekappaleiden puristuslujuuden
kehitystä seurattiin vähintään 91 d ja 182 d iässä (kolme rinnakkaista koe-
kappaletta). Espoon kaupungin geotekninen osasto teki jokaisesta massasta
Proctor-kokeet parannetulla Proctor-testillä laboratoriossa. Proctor-lieriöistä
laskettiin tiheys sekä kosteana että kuivana. Kosteat lieriöt säilytettiin muo-
vipussissa ja niistä puristettiin vertailevat lujuudet. Geotekninen osasto teki
myös vesivolymetrikokeet ja levykuormituskokeet jokaisesta erilaisesta jaka-
vasta massasta sekä yhdeltä kohdin kantavasta lentotuhkasementtimassasta.

7.1.2 Tulokset

Rakentaminen

Rakentamiseen käytetty kalusto soveltui hyvin näin pienissä erissä toteutet-
tavaan kohteeseen. Seuraavassa on esitetty luettelonomaisesti asiat, joihin
rakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota:
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∗ Kohde tulee valita siten, ettei massan pienistä laatuvaihteluista ole hait-
taa rakentamiselle.

 
∗ Rakentajien tulee ottaa huomioon lentotuhka-rikinpoistotuotemassan

erilaisuus perinteisiin rakennusmateriaaleihin nähden. Tiivistämisen tar-
vetta ei missään vaiheessa voi ylikorostaa, vaan siihen tulee kiinnittää
erityistä huomiota. Tiivistyskertoja tulee tehdä riittävä määrä, joka on
tiiveyskokein varmistettava ainakin rakentamisen alussa.

 
∗ Massan märkyyden vaihteluun tulee varautua. Massan märkyyden

vaihtelu aiheutuu lähtöaineiden laadunvaihtelusta ja sekoitustekniikasta.
Hyvä penger syntyy massasta, jossa on pieniä pyöreitä halkaisijaltaan 5
- 50 mm olevia palloja. Mikäli massan joukossa on märkiä, savimaisia
kokkareita, ne aiheuttavat heti penkereen elämisen jyrättäessä. Myös-
kään liian kuiva massa ei tiivisty, vaan pakenee jyrän alta. Perussääntö-
nä on mieluummin hieman liian kuiva massa kuin liian märkä massa.

 
∗ Kuljetuskalusto ja kuljetuksien ajoitus tulee etukäteen tarkoin suunni-

tella, jotta odotukselta työmaalla vältytään.

Tiiveys ja kantavuus

Työmaalla tehdyt kenttäkokeet on esitetty taulukoissa 15 ja 16. Kuten tu-
loksista voidaan havaita, olivat tiiveys- ja kantavuustulokset heti massan tii-
vistyksen jälkeen heikot. Tiiveysaste jäi tällöin vain vähän yli 80 %:n, vaikka
tavoiteltu arvo olikin yli 90 %. Tämä johtuu osaksi liian märästä massasta,
jolloin kuivatiheys jää pienemmäksi.Myös optimivesipitoisuudessa olevan
massan liian vähäinen tiivistäminen voi olla osasyynä. Eri massoilla tehdyt
alueet olivat kuitenkin tavattoman pieniä, jolloin järeämpää tiivistyskalustoa
ei voitu käyttää tai kokeilla alueella.

Levykuormituskokeen tulokset heti rakentamisen jälkeen olivat myös heik-
koja, mikä todennäköisesti johtuu liian märästä massasta ja osittain heikosta
tiiveydestä. E2/E1 -arvo nousee Vantaalta tulleilla massoilla yli 2,2, mikä
merkitsee niiden huonoa tiivistystä. Normaalille kiviainekselle tarkoitettu
kimmomoduulin mittaus- ja laskentamenetelmä saattaa antaa vääristyneitä
tuloksia rikinpoistotuote/lentotuhkamassoille, sillä Poissonin luvun arvo saat-
taa olla väärä tämäntyyppiselle materiaalille. Kantavuudet E2-arvojen mu-
kaan vastasivat kantavuusluokan E arvoja heti tiivistyksen jälkeen. Puolen
vuoden kuluttua E2 -arvot, jotka olivat 213 MPa - 476 MPa riittävät mini-
missään jo katuluokan 5 kaduksi (taulukko 17). Kantavan kerroksen tiiveys-
ja kantavuustulokset heti rakentamisen jälkeen ovat samalla tasolla kuin ja-
kavan kerroksenkin.



63

Taulukko 15. Työmaalla tehdyt kokeet jakavan kerroksen massoille.

Koe Lohko I

V 70/30

Lohko II

V 50/50

Lohko III

H 70/30

Lohko IV

H 70/30 + L

Toteutunut vesipitoisuus *)

Optimivesipitoisuus (Proctor) *)

Erotus

29,1

24,1

+ 5,0

29,2

26,9

+ 2,3

26,7

24,9

+ 1,8

29,5

21,1

+ 3,4

Vesivolymetrin kuivatiheys *)

Tiiveysaste *)

1 136

84 %

1 105

83 %

1 127

84 %

1 135

82 %

Levykuormituskokeen keskiarvot *)

    E1

    E2

    E2/E1

9

25

3,18

15

37

2,46

22

41

1,93

13,5

21

1,73

Loadmankokeen keskiarvot **)

E1

E2

E2/E1

25

35

1,45

36

42

1,17

22

41

1,93

*) Espoon kaupungin Geoteknisen osaston mittaus

**) Teknillisen korkeakoulun edustajan mittaus

Taulukko 16. Työmaalla tehdyt kokeet kantavan kerroksen massalle.

Koe Lohko I
V 70/30

Lohko II

V 50/50

Lohko III

H 70/30

Lohko IV

H 70/30 + L

Toteutunut vesipitoisuus *)

Optimivesipitoisuus, Proctor*)

Erotus

25,0

21,6

+ 3,4

23,3

21,6

+ 1,7

22,4

21,6

+ 0,8

Vesivolymetrin kuivatiheys*)

Tiiveysaste *)

1 149

80 %

1 265

88 %

 945

 69 %

Levykuormituskokeen keskiarvot *)

    E1

    E2

    E2/E1

10,5

23,5

2,29

6,0

14,0

2,33

10,0

28,0

2,8

Loadmankokeen keskiarvot **)

E1

E2

E2/E1

 26,0

 33,0

  1,3

 28,0

 35,0

  1,27

 24,0

 34,0

  1,43

*) Espoon kaupungin Geoteknisen osaston mittaus

**) Teknillisen korkeakoulun edustajan mittaus
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Taulukko 17. Puolen vuoden ikäisen rakenteen levykuormituskokeen tu-
lokset.

Keskiarvot Lohko I
V 70/30

Lohko II
V 50/50

Lohko III
H 70/30

Lohko IV
H 70/30 + L

E2 218 293 380 476

E2/E1 2,58 2,44 2,02 2,48

Kantavan kerroksen tiiveys- ja kantavuustulokset ovat samalla tasolla kuin
jakavan kerroksenkin. Työmaalle tuoduista massoista otettiin näytteet, joista
valmistettiin koekappaleita. Taulukossa 18 on esitetty ICT-laitteella tiivis-
tettyjen koekappaleiden kuivatiheys ja tiiveysarvot jakavan kerroksen työ-
maamassasta. Taulukossa olevat kuivatiheydet on laskettu autokohtaisen
vesipitoisuusmäärityksen mukaan. Tiiveysarvoista voidaan havaita, että sa-
ma massa on tiivistynyt huomattavasti paremmin ICT-laitteella kuin työ-
maalla. ICT-laitteella on saavutettu sellaisia tiiveyksiä, kuin massalta oli
odotettukin työmaalla saavutettavaksi. Näiden tulosten mukaan huonot tii-
veysarvot ovat pääasiassa johtuneet riittämättömästä tiivistämisestä.

Taulukko 18. Työmaalle tuoduista jakavan kerroksen massoista valmis-
tettujen koekappaleiden tiheys ja tiiveystiedot.

Lohko I
V 70/30

Lohko II
V 50/50

Lohko III
H 70/30

Lohko IV
H 70/30 + L

pvm

märkätiheys

kuivatiheys

Tiiveys %

(Proctor)

19.04.94

 1 711

 1 326

  97,7 %

27.04.94

 1 559

 1 207

  91,0 %

25.04.94

 1 528

 1 222

  90,8 %

20.04.94

 1 624

 1 269

  92,0 %

pvm

märkätiheys

kuivatiheys

Tiiveys %

(Proctor)

27.04.94

 1 548

 1 200

  88,4 %

28.04.94

 1 673

 1 295

  97,6 %

26.04.94

 1 601

 1 281

  95,2 %

21.04.94

 1 660

 1 278

  92,6 %

Lujittuneen massan ominaisuudet

ICT-laitteella ja parannetulla Proctor-kokeella tehdyistä lieriöistä määritet-
tiin massan puristuslujuus ajan funktiona. Koekappaleet säilytettiin astiassa,
jonka suhteellinen kosteus oli noin 90 %. Koestus tapahtui ICT-lieriöille
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samalla tavalla kuin laboratoriokoekappaleilla. Proctor-lieriöt puristettiin
Seidner-merkkisellä betonikoekappalepuristimella, jonka lukematarkkuus on
5 kN. Kuvassa 33 a) on esitetty ICT-lieriöiden puristuslujuuden kehitys ja
kuvassa 33 b) on esitetty Proctor-lieriöiden puristuslujuuden kehitys. Jaka-
van kerroksen eri massojen puristuslujuudet vaihtelevat puolen vuoden iässä
2MPa:n ja lähes 5 MPa:n välillä. Kantava kerros saavutti jo 91 d iässä yli 6
MPa:n puristuslujuuden.

Jälkiseuranta

Rakenteesta kairattiin myös koekappaleet puolen vuoden iässä puristuslu-
juuden määritystä ja liukoisuustestejä varten. Kairatut koekappaleet olivat
kuitenkin niin heikkoja, että puristuslujuuden määrittäminen niistä olisi ollut
erittäin hankalaa betonipuristimien avulla.Tämä johtunee koekappaleiden
ottotekniikasta. Koekappaleet kairattiin normaalilla kairauskalustolla, mikä
ei näytä olevan paras mahdollinen näytteenottotapa lentotuhka-
rikinpoistotuotemassojen ollessa kyseessä. Vuoden iässä koekappaleet py-
ritään ottamaan normaalilla betoniporauskalustolla, mikä on suhteellisen
hankalaa, koska betoniporan terien pituuutta ei ole suunniteltu tällaiseen
näytteenottoon.
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Kuva 33 a. Suomenojan koekohteessa käytettyjen massojen puristuslujuu-
den kehitys. ICT-laitteella valmistetut koekappaleet.
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Kuva 33 b. Suomenojan koekohteessa käytettyjen massojen puristuslujuu-
den kehitys. Proctor-laitteella valmistetut koekappaleet.

7.2 VUOSAAREN KOETIE

7.2.1  Koetien suunnittelu ja lähtötiedot

Vuosaaren maanläjitysalueella oikaistiin kuorma-autojen käyttämää tietä
käyttämällä rakennekerroksissa lentotuhka-rikinpoistotuotemassoja. Koetien
suunnittelusta vastasi pääosin Helsingin kaupungin kiinteistöviraston geotek-
ninen osasto. Mukana oli myös Oy Lohja Rudus Ab. Rakentamisen suoritti
Helsingin kaupunki. Koetie sijaitsee vanhan yhdyskuntajätemäen rinteessä.
Koetien alla on moreenia 0,5 - 1,0 metriä ja tämän alla varsinaista yhdys-
kuntajätettä. Koetiessä käytettiin kahta erilaista lentotuhka-rikinpoisto-
tuoteseosta, jotka oli nimetty RPL I ja RPL II. RPL I sisälsi 90 % lentotuh-
kaa ja 10 % rikinpoistotuotetta ja RPL II 70 % lentotuhkaa ja 30 % rikin-
poistotuotetta. Koetien pituusleikkaus on esitetty kuvassa 34.
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Kuva 34. Vuosaaren koetien leikkauspiirustus. (Melander 1994).

7.2.2  Koetien rakentaminen

Koetie rakennettiin 9. - 22.11.94, jona aikana lämpötila vaihteli lähes
-10 °C:sta muutamaan lämpöasteeseen. Rakentamisen aikana satoi lumi-
räntää, joka hieman hidastutti rakentamista, sillä liettyneet massat jouduttiin
kuorimaan rakenteen pinnalta pois ennen uusien massojen levitystä. RPL I
seos ajettiin Hanasaaren voimalaitokselta ja RPL II Salmisaaren voimalai-
tokselta Lohja Rudus Oy Ab:n toimesta. Massojen optimivesipitoisuudet
määritettiin Helsingin kaupungin geoteknisellä osastolla. Määritysten jälkeen
massat tuotiin työmaalle tässä kosteudessa. Massa levitettiin pääasiassa tie-
höylällä 30 cm kerroksina ja tiivistettiin kuuden tonnin täryjyrällä ylitysker-
tojen ollessa vähintään kuusi. Massan levitystä kokeiltiin myös telapusku-
traktorilla ja traktorikaivurilla, mutta parhaimmaksi vaihtoehdoksi tässä
kohteessa osoittautui tiehöylä.

7.2.3  Tiiviys- ja kantavuuskokeet

Tiiviyden tarkkailumenetelminä käytettiin vesivolymetriä ja Troxler-koetta.
Laboratoriossa tehtiin lisäksi parannetut Proctor-kokeet maksimikuivatila-
vuuspainojen ja optimivesipitoisuuksien määrittämiseksi. Koetulosten ra-
portointi ja johtopäätökset on pääasiassa tehty Helsingin kaupungin kiin-
teistövirastossa. Koetiessä RPL I:tä ja II:ta käytettiin pengertäytteenä, jolle
normaalisti vaaditaan 90 % tiiviysaste (Mäkelä 1993).
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Vesivolymetri- ja Troxler-kokeiden tulokset poikkesivat merkittävästi toi-
sistaan. Troxler osoitti tiiviyden olevan noin 15 prosenttiyksikköä enemmän
kuin mitä volymetrilla mitattiin. Vesivolymetrillä RPL I tiiviysasteeksi mitat-
tiin noin 91 - 95 %, paitsi yksi poikkeava havainto, joka oli 86 %. Siinä mi-
tattiin vesipitoisuudeksi yli 6 % enemmän kuin mitä optimivesipitoisuus oli.
RPL II:n tiiviysasteelle saatiin erittäin suuri vaihteluväli, 67 - 90 %. Keski-
määräinen tiiviysaste oli vain 81 %. Syy huonoon tiiviysasteeseen on mate-
riaalin poikkeava käyttäytyminen verrattuna lentotuhkaan ja kivennäis-
maalajeihin. Merkittävä tekijä on ilmeisesti suuri rikinpoistotuotteen osuus
(30 % massasta). Tulosten perusteella voidaan myös arvioida, että RPL II
häiriintyy huomattavasti herkemmin kuin RPL I, jos optimivesipitoisuus yli-
tetään.

Kantavuuskokeet tehtiin levykuormituskokeena, jossa levyn halkaisija oli
300 mm. Levykuormituskokeet tehtiin tiivistetyn RPL:n pinnasta. Kokeita ei
tehty välikerroksista. RPL I:n kohdalla tulosten keskiarvoksi mitattiin E1 =
46 MN/m2, E2 = 144 MN/m2 ja E2/E1 = 3,12. Kun levykuormituskoe tehtiin
jakavan kerroksen päältä, niin arvoiksi saatiin E1 = 64 MN/m2, E2 = 141
MN/m2 ja E2/E1 = 2,2. Tulokset osoittavat, että RPL I:llä voidaan korvata
suodatinkerroksen  materiaali, kun kriteerinä on kantavuusarvot. Asia on
kuitenkin harkittava tapauskohtaisesti, sillä materiaalin vedenläpäisevyys ja
korrodoivat ominaisuudet poikkeavat perinteisten pengermateriaalien vas-
taavista arvoista. Tosin kantavuusarvojen suhde E2/E1 on liian suuri. Toi-
saalta tähän voi vaikuttaa väärä Poissonin luvun arvo kyseisille mate-
riaaleille. KATU 90:n perusteella suodatinhiekan E-moduulina käytetään
yleensä 30 - 100 MN/m2. RPL II kohdalla tulosten keskiarvoksi mitattiin
seuraavat: E1 = 22 MN/m2, E2 = 49 MN/m2 ja E2/E1 = 2,2. RPL II kanta-
vuusarvot ovat alle puolet RPL I:n arvoista.

Tuloksista voidaan arvioida myös, että RPL:n samoin kuin myös lentotuh-
kan kimmo-ominaisuudet poikkeavat todennäköisesti luonnon maa-aineksen
vastaavista ominaisuuksista. Ilmeistä on, että rikinpoistotuotteella on myös
erilaiset kimmo-ominaisuudet kuin tuhkalla.

7.2.4  Jatkoseuranta ja johtopäätökset

Koetien kummankin RPL-pengerryksen alle tehtiin HDPE-muovista kaksi
noin 40 m2:n olevaa lysimetriä. Lysimetrien tehtävänä on kerätä talteen ra-
kenteen lävitse suotautuneet vedet, jotka johdetaan salaojaa myöten tarkis-
tuskaivoon. Tästä tarkistuskaivosta voidaan kerätä talteen rakenteen lävitse
tulleet vedet ja analysoida ne. Keräilykaivojen avulla voidaan myös päätellä,
miten vedenpitävä rakenne RPL:sta voidaan saada.

Mahdolliset routimis- ja kantavuusongelmat ilmenevät keväällä, mikäli sel-
laisia tulee. Laboratoriossa tehdään lujittuneille koekappaleille rakeisuus- ja
puristuskokeita.
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Tiedossa olevien tulosten ja käyttökokemusten perusteella RPL tuotteena on
antanut rohkaisevia kokemuksia. Koetien rakentamisessa ei ollut juurikaan
ongelmia. Tässä vaiheessa voidaan arvioida, että RPL:n pengertäminen ei
tuota ongelmia normaaleissa olosuhteissa. Tiivistäminen edellyttää oikeaa
vesipitoisuutta, jota tulee tarkkailla työn edistyessä.

7.3 MUUT KENTTÄKOHTEET

Savipehmeikön massasyvästabilointia kokeiltiin Kehä III:lla YIT-Yhtymän
kalustolla. Sideaineina käytettiin Lohja Rudus Oy Ab:n kehittämiä sideainei-
ta, joista osassa on käytetty kivihiilivoimaloiden sivutuotteita. Hankkeen
suunnitelmat ovat laatineet Viatekin edustajat. Pohjatutkimuksista, maa-
näytteiden laboratoriotutkimuksista ja rakenteen käyttäytymisen seuranta- ja
laadunvalvontatutkimuksista vastasi Tielaitos, stabiloituvuuskokeista ja stabi-
lointinäytteiden tutkimuksista Viatek-Yhtiöt/SGT, osasta laadunvalvonta-
kairauksia Viatek-Yhtiöt ja YIT-Yhtymä ja sideainekehityksestä ja toimi-
tuksesta Lohja Rudus Oy Ab. Tämä koekohde toteutettiin TEKESin rahoit-
tamana.

Pehmeikköjen ja heikkolaatuisten maa-ainesten massasyvästabilointi on teo-
reettisissa tarkasteluissa todettu menetelmäksi, jolla on mahdollista korvata
massanvaihtojen lisäksi kalliimpia paalutuksia. Pohjarakenteen lujittamisessa
Kehä III:n koekohde on ollut ensimmäinen Suomessa. Kehä III:n paranta-
minen Espoossa Bembölen ja Vanhakartanon välillä käynnistettiin syksyllä
1993. YIT-Yhtymän massastabilointilaitteella oli tässä vaiheessa mahdollista
sekoittaa sideainetta maapohjaan aina viiden metrin syvyydelle saakka, jol-
loin Pihlajarinteen eritasoliittymän rampin R1 pohja oli kokonaisuudessaan
vahvistettavissa massasyvästabiloinnilla.

Vahvistamiseen sopivin sideaine etsittiin laboratoriotutkimuksilla noudattaen
syvästabiloinnin ennakkotutkimusten periaatteita. Testeissä oli mukana ta-
vanomaista useampia sideaineita, koska tavoitteena oli löytää uusien side-
ainetyyppien osalta halvempia ratkaisuja. Kokeissa oli mukana myös perin-
teisiä syvästabiloinnissa käytettyjä sideaineita, eli kalkkia ja sementtiä sekä
uusia Lohja Rudus Oy:n sideaineita. Sideainemäärinä oli sementti-kalkilla
4,6,8,10,12 ja 15 % (saven kuivapainosta määritettynä), Lohja Rudus Oy:n
sideaineilla K1 ja K2 4, 10 ja 15 % ja sideaineilla K3 ja K4 10,15 ja 20 %.
Laboratoriossa savi ja sideaine sekoitettiin tasaiseksi massaksi.

Kuvissa 35 a ja b on esitetty 60 vuorokauden lujuustulokset tutkituista näyt-
teistä sideainemäärän funktiona. Laboratoriokokeiden perusteella valittiin
koerakennuskohteeseen kustannuksiltaan edullisimmat sideaineet K1 ja K3.
Koerakennuskohteesta otettiin molempien sideaineiden alueelta suuriläpi-
mittaiset näytteet. Lujimmat alueet olivat noin yhden metrin syvyydellä, jois-
sa leikkauslujuus oli yli 160 kPa. Syvemmällä leikkauslujuudet olivat selvästi
alhaisempia eli noin 10 - 40 kPa.
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Kuva 35 a). Syvästabilointinäytteiden lujuuskokeiden tulokset eri sideai-
nemäärillä.   Sideaineena sementti- kalkki 1 : 1.

Kehä III/LOHJA
60 vrk lujuuskokeet
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Kuva 35 b. Syvästabilointinäytteiden lujuuskokeiden tulokset eri sideai-
nemäärillä.   Sideaineet K1, K2, K3 ja K4.

Massastabiloinnin ympäristövaikutusten arvioimiseksi on kohteeseen asen-
nettu kaksi pohjavesiputkea, joista seurataan vesinäytteitä ottamalla sideai-
neiden mahdollista liukenemista ja leviämistä ympäristöön. Tutkituissa vesi-
näytteissä ei ole ilmennyt merkkejä sideaineista.
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Rakenteen painumamittaukset käynnistettiin noin kuukauden kuluttua sta-
biloinnista ennen toisen pengerrysvaiheen tekoa. Viikon kuluttua painumat
olivat enintään 30 mm. Lopullisen pengerrysvaiheen jälkeen painumat li-
sääntyivät noin 10 mm:llä, mitä voidaan pitää odotettua pienempänä arvona.

8 JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET

Rikinpoistotuotteiden aiheuttaman kloridikuormituksen merkitys erilaisissa
ympäristöolosuhteissa jäi tässä tutkimuksessa vielä jonkin verran epäselväk-
si. Rikinpoistotuotteiden aiheuttamaa kloridikuormitusta voidaan jossain
määrin arvioida vertaamalla sitä teiden suolauksen aiheuttamaan kloridi-
kuormitukseen. Talvella suolaukseen käytetään natriumkloridia ja kesällä
kalsiumkloridia, jotka molemmat ovat vesiliukoisia ja leviävät näin ollen ym-
päristöön. Kun suolan käyttömäärä on viisi tonnia kilometrille, vuosittainen
kloridilisäys tienpintaan 20 metrin levyisellä tiellä on suunnilleen 1,5 kg klo-
ridia/m2. RTP/LT-massa, jossa on 30 % rikinpoistotuotetta ja 70 % lento-
tuhkaa sisältää arviolta 4 g kloridia/kg. Jos sijoitettavan massan paksuus on
30 cm, saadaan laskennallisesti massan kloridisisällöksi pinta-alayksikköä
kohden noin 1,8 kg kloridia/m2. Tiesuolaukseen verrattaessa voidaan todeta,
että massan sisältämä kloridimäärä on samalla tasolla kuin tiesuolauksen
aiheuttama vuosittainen kloridilisäys.

Pääteiden suolausten vaikutuksesta on tehty useita tutkimuksia (de Coster et
al. 1993, Kallberg 1993, Kling et al. 1993). Tutkimusten tulosten perusteella
kohtuullinen suolan käyttö (5 tonnia/kilometri) saattaa vielä olla ympäristö-
kuormituksiltaan hyväksyttävissä. Tätä runsaampi suolaus alkaa kuitenkin jo
vaikuttaa selvästi pohjavesiin. Tielaitos on asettanut tavoitteeksi suolauksen
vähentämisen 50 prosentilla vuoden 1992 tasoon verrattuna, ja rakentaa
myös pohjavesialueilla tien reuna-alueille suojauksia estämään suolan pää-
syä vesiin. Teiden suolauksessa pitkän ajan kuluessa levitetty kloridimäärä
on vähennyksistäkin huolimatta edelleen moninkertainen rikinpoistojätteiden
aiheuttamaan kloridikuormitukseen verrattuna.

Kloridin liukoisuuden merkitystä erilaisissa ympäristöolosuhteissa olisi myös
arvioitava tarkemmin ottaen huomioon, että sitä esiintyy yleisesti mm. meri-
vesissä. Lisäksi pohjaveden paikallinen, esiintymäkohtainen laadunvaihtelu
on huomattavaa. Rannikkoalueilla kloridipitoisuus on keskimääräistä suu-
rempi. Mm. tiheään asutuilla alueilla ja soranottamoiden alueilla,  myös ih-
misen toiminta on vaikuttanut pohjavesien kloridipitoisuuksia nostavasti.
Näistä syistä olisi selvitettävä, onko rikinpoistojätteiden hyödyntämisen vai-
kutus mm. kaupunkialueilla ja meren äärellä, esimerkiksi satamaympäristös-
sä, merkittävä vai voidaanko niihin sijoitettaessa käyttää kloridille erilaisia
kriteereitä.

Haitta-aineiden liukenemismekanismia ei tässä tuotekehityshankkeessa
pystytty kaikilta osin selvittämään riittävän perusteellisesti. Tutkimusta olisi
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jatkettava seuraamalla koekappaleiden liukoisuuskäyttäytymistä pidemmän
ajan kuluessa. Samalla olisi selvitettävä tarkemmin myös koekappaleen me-
kaanisten ominaisuuksien, kuten tiiviyden ja puristuslujuuden vaikutus liu-
koisuusominaisuuksiin.

Tutkimuksessa rakennettiin myös muutamia koekenttiä. Tavoitteena oli sel-
vittää tuotteiden teknistä toimivuutta ja ympäristökelpoisuutta käytännön
olosuhteissa. Tuotteiden ominaisuuksien kehittymistä on kuitenkin seuratta-
va pitemmän ajan kuluessa teknisin testein ja liukoisuuskokein. Vuosaaren
koekohteeseen on lisäksi rakennettu lysimetrit, joihin kertyvää suotovettä on
tarkoitus kerätä ja analysoida tietyin väliajoin.

9 YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET

9.1  TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää puolikuivamenetelmää rikinpoistossa
käyttävien kivihiilivoimaloiden lentotuhkasta ja rikinpoistotuotteesta materi-
aaleja, joita voidaan ympäristölle haitattomasti hyödyntää maanrakennus-
kohteissa. Tällä pyritään antamaan voimaloille perusteet näiden sivutuottei-
den maanläjitysaluesijoituksen korvaavaan hyötykäyttöön. Tavoitteen saa-
vuttamiseksi kehitettiin myös menetelmiä, joilla voidaan selvittää rakennus-
tekniset vaatimukset täyttävien tuotteiden ympäristötekninen toimivuus.
Muutamissa kenttäkohteissa tutkittiin lisäksi lentotuhkan ja rikinpoistotuot-
teen teknistä ja ympäristöllistä toimivuutta käytännön olosuhteissa.

9.1.1  Seosten ympäristökelpoisuus ja sen toteamiseen käytettävät
menetelmät

Lentotuhkasta ja rikinpoistotuotteesta valmistettiin yhteensä noin sata koos-
tumukseltaan erilaista koekappaletta, joista osassa käytettiin ominaisuuksien
parantamiseksi side- ja lisäaineita.  Seosten reseptit laadittiin aikaisemmista
koekohteista saatujen kokemusten sekä tässä tutkimuksessa tehtyjen ympä-
ristökelpoisuustestien tulosten perusteella. Valittujen, tekniset vaatimukset
täyttävien koekappaleiden ympäristökelpoisuutta tutkittiin selvittämällä sul-
faatin, kloridin, kromin ja molybdeenin liukoisuus hollantilaisella stabiloi-
duille materiaaleille kehitetyllä diffuusioliukoisuustestillä. Hollantilainen testi
valittiin, koska se perustuu laajaan tieteelliseen pohjatyöhön ja koska tes-
teille on laadittu myös sijoituskriteerit. Testi kuvaa sijoituspaikkaolosuhteita
ja liukenemista sijoitusajan funktiona paremmin kuin aiemmin samaan tar-
koitukseen käytetyt ravistelutestit.
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Testille laadittiin vastaaviin hollantilaisiin kriteereihin pohjautuvat sijoitus-
kriteerit, joissa esitetään raja-arvot kolmelle sijoitusryhmälle. Nämä ovat:

1 A - pysyvästi kosteisiin sijoituskohteisiin soveltuva
1 B -  ajoittain kosteisiin sijoituskohteisiin soveltuva
2 - eristettynä tietyin rajoituksin ajoittain kosteisiin si-

joituskohteisiin soveltuva.

Hollantilaisten kriteerien perusperiaatteena on, että materiaalista arvioidut
päästöt sadan vuoden aikana saavat aiheuttaa korkeintaan yhden prosentin
lisäyksen materiaalin alapuolella olevaan metrin paksuiseen maakerrokseen.
Vertailuarvoina on käytetty hollantilaisia puhtaan maan pitoisuusarvoja.
Tutkimuksen tulosten ja aikaisempien kokemusten perusteella testit soveltu-
vat voimaloiden sivutuotteiden ympäristökelpoisuuden tutkimiseen. Toden-
näköistä myös on, että vastaavan tyyppinen karakterisointitesti tullaan myö-
hemmin standardoimaan CENin puitteissa.

Ympäristökelpoisuustestitulosten ja niitä vastaavien sijoituskriteerien perus-
teella lentotuhkasta pystytään valmistamaan massoja, jotka voidaan laadusta
riippuen sijoittaa ajoittain kosteaan sijoituskohteeseen joko eristämättöminä
tai eristettyinä tietyin rajoituksin. Liukoisuuden kannalta kriittisin aine len-
totuhkassa on molybdeeni. Eri laitosten tuhkien välillä on selviä eroja, joihin
vaikuttavat muun muassa käytetyn kivihiilen laatu ja polttotekniikka.

Lentotuhkasta ja rikinpoistotuotteesta valmistettiin koekappaleita seossuh-
teilla 95/5, 70/30, 50/50 ja 33/77  ja myös niitä tutkittiin liukoisuuskokeilla.
Tavoitteena oli käyttää seoksissa mahdollisimman paljon rikinpoistotuotetta.
Tutkimuksissa kloridi todettiin kriittisimmäksi haitta-aineeksi. Sulfaatin ja
molybdeenin liukoisuudet alittivat joko sijoitusryhmän 1 B tai ryhmän 2 ylä-
rajan. Niiden liukoisuuteen pystyttiin myös selvästi vaikuttamaan sideaineil-
la. Tutkituista sideaineista parhaiksi todettiin EKO- ja BIO-sideaineet. Myös
portlandsementillä oli liukoisuutta alentava vaikutus.

Kloridin liukoisuus jäi selvästi alle sijoitusryhmän 2 rajan 5 prosenttia rikin-
poistotuotetta sisältävissä seoksissa. 10 - 15 % rikinpoistotuotetta sisältävistä
seoksista ei tässä tutkimuksessa tehty liukoisuustestikoekappaleita, mutta on
todennäköistä, että myös niissä pystytään yleensä alittamaan ryhmän 2 ylä-
raja.

9.1.2  Seosten käyttö ja toimivuus

Lentotuhkat ovat lujuudenkehitykseltään ja vedentarpeeltaan hyvin erilaisia.
Niiden ominaisuuksiin vaikuttavat mm. voimalaitoksen tekniikka ja käyttö-
olosuhteet, polttoprosessissa käytetty hiililaatu, jäännöshiilen määrä lento-
tuhkassa ja tuhkan rakeisuus. Siksi mahdollisimman hyvään maarakentee-
seen pyrittäessä tulisi aina suorittaa ennakkokokeet, jotta päästäisiin oikeaan
lentotuhka-vesiseokseen. Tällöin saadaan kaikki hyöty irti lentotuhkan lujit-
tumis- ja kantavuusominaisuuksista ja estetään liiasta vedestä aiheutuvat
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ongelmat työmaalla. Lisättäessä lentotuhkaan sideainetta, massan ominai-
suudet muuttuvat käytetyn sideainetyypin mukaan. Sideaineella saadaan
lentotuhkamassasta nopeammin lujittuva ja saavutetaan moninkertaisia lu-
juuksia jo pienillä sideainemäärillä. Erilaisilla sideaineilla on tietysti vaiku-
tuksensa myös massan liukoisuuksiin, kuten edellä on todettu.

Lentotuhkan ja rikinpoistotuotteen seokset lujittuivat parhaiten, kun rikin-
poistotuotteen määrä oli 5 - 30 %, tällöin oli myös havaittavissa kuivatila-
vuuspainon maksimi. Samanlainen tulos saavutettiin myös kun massaan li-
sättiin sideainetta, eli lujimmat koekappaleet saatiin suhteellisen vähän rikin-
poistotuotetta sisältäneistä massoista. Rikinpoistotuotteen lisäys massaan
lisää aineksen vedentarvetta ja herkkyyttä vedelle. Rikinpoistotuotteen mää-
rän lisääntyminen aiheuttaa tiivistymistuloksen huonontumista työmaalla,
mikä kompensoituu massan lujittumisella edellä mainituilla rikinpoistotuote-
määrillä. Ennakkokokeiden ja jatkuvan massan tarkkailun tärkeyttä ei voi
tälläkään alueella turhan paljon korostaa. Erilaisten lisäaineiden vaikutus oli
lähinnä liukoisuuksia pienentävä, missä saavutettiinkin hyviä tuloksia ainakin
lisäaineilla VCS ja D.

Kenttäkohteissa havaittiin rakentamisen aikainen laatuseuranta erityisen
tärkeäksi, jotta oikean kosteuteen tehtyä massaa saadaan työmaalle. Tiivis-
täminen tulisi suorittaa asianmukaisin laittein tarpeeksi ohuin kerroksin. Ri-
kinpoistotuotteen määrän lisäys massassa näyttää aiheuttavan kantavuusar-
vojen heikentymisen heti rakentamisen jälkeen, mutta kuten Suomenojan
kohteessa voidaan todeta, paranevat arvot jo puolessa vuodessa huomatta-
vasti. Sekä Suomenojan pysäköintialue että Vuosaaren tie ovat toimineet
tähän asti moitteettomasti.

9.2  SUOSITUS SIVUTUOTTEIDEN SOVELTUVUUDESTA
MAANRAKENNUKSEEN

Tutkimustulosten perusteella voidaan antaa suosituksia puolikuivaa rikin-
poistomenetelmää käyttävien voimaloiden sivutuotteiden soveltuvuudesta
maanrakennuskäyttöön. Jatkossa olisi järkevintä edistää näiden tuotteiden
hyötykäyttöä teknisillä ohjeilla, joiden valmistelussa saavutettuja tuloksia
voidaan hyödyntää. Ensimmäisessä vaiheessa käyttöalueet pyritään määrit-
telemään kuntakohtaisesti. Tällöin otetaan huomioon erityisesti tärkeät
pohjavesialueet, joille sivutuotteita ei missään tapauksessa voi sijoittaa. Liit-
teessä 3 esitetään karttaesimerkki siitä, mitkä Helsingin kaupungin tulevista
rakennuskohteista voisivat soveltua rakennuskohteiksi. Tietopohjan täyden-
tyessä voidaan myöhemmin laatia sivutuotteiden hyödyntämistä koskevat
ympäristöministeriön yleiset ohjeet.
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9.2.1  Massojen sijoituskohteet

Lentotuhka täyttää liukoisuusominaisuuksiltaan sijoituspaikkaryhmän 2 kri-
teerit eli massa voidaan sijoittaa esim. asfalttikerroksella tai muulla vettälä-
päisemättömällä materiaalilla eristettynä vähintään 0,7 m pohjaveden tason
yläpuolelle. Esimerkkejä tällaisista kohteista ovat kadunrakentaminen ja as-
faltoidut kentät. Rikinpoistotuotteen ja lentotuhkan seoksissa ryhmän 2 oh-
jearvot eivät ylity, jos rikinpoistotuotteen osuus lisäaineettomissa seoksissa
on korkeintaan 10 %:n tasolla ja lisäaineita sisältävissä seoksissa 15 - 20
%:n tasolla. Reseptien optimoinnilla saattaa olla mahdollista käyttää myös
korkeampia pitoisuuksia. Tämän perusteella lentotuhkaa ja rikinpoistotuo-
tetta sisältäviä massoja voidaan maarakenteissa muualla kuin tärkeillä pohja-
vesialueilla käyttää seuraavasti:

1  Lentotuhkamassat

- Lentotuhkaa voidaan käyttää vapaasti, kuitenkin kohdassa 9.2.2 esite-
tyt laadunvalvonta- ja raportointivaatimukset täyttäen, jos massa sijoi-
tetaan vähintään 0,7 metriä pohjaveden tason yläpuolelle ja eristetään
vettäläpäisemattömällä kerroksella, esimerkiksi asfalttikerroksella.

- Lentotuhkan sijoitus eristämättömänä ajoittain kosteisiin kohteisiin voi-
daan sallia, jos käyttäjä osoittaa laadunvalvonnallaan, että sijoituspaik-
karyhmän 1 b molybdeenin ohjearvo alittuu.

2  Rikinpoistotuotetta sisältävät massat

- Rikinpoistotuotetta sisältäviä seoksia voidaan käyttää vapaasti, kuiten-
kin kohdassa 11.2.2 esitetyt laadunvalvonta- ja raportointivaatimukset
täyttäen, jos lisäaineettoman massan RPT-osuus on alle 10 % tai jos li-
säainetta sisältävän massan  RPT-osuus on alle 15 % ja jos massa si-
joitetaan vähintään 0,7 metriä pohjaveden tason yläpuolelle ja eriste-
tään vettäläpäisemattömällä kerroksella, esimerkiksi asfalttikerroksella.

- Jos rikinpoistotuotteen määrä seoksessa on yli 15 %, massoja voidaan
käyttää, jos käyttäjä osoittaa, että kloridin liukoisuus alittaa ryhmän 2
liukoisuusrajan, ja massa sijoitetaan vähintään 0,7 metriä pohjaveden
tason yläpuolelle ja eristetään vettäläpäisemattömällä kerroksella, esi-
merkiksi asfalttikerroksella.

- Alueilla, joilta valumavedet kanavoituvat mereen (esimerkiksi sata-
maympäristö), ei lentotuhkan ja rikinpoistotuotteen seossuhteen ra-
joittaminen ole välttämätöntä.

9.2.2  Raportointi- ja laadunvalvontamenetelmät

Tuotteiden käyttäjä ja tuottaja vastaavat siitä, että seokset ja sijoitustavat
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täyttävät sovitut vaatimukset. Seurantaa varten valvontaviranomaiselle ra-
portoidaan vuosittain sijoituspaikat, sijoitetut määrät kussakin kohteessa ja
käytetyt seossuhteet. Lisäksi annetaan laadunvalvontaraportti.

Lentotuhkan ja rikinpoistotuotteen laadunvalvontaan käytetään tässä tutki-
muksessa näytteiden ympäristökelpoisuuden arviointiin sovellettua diffuu-
sioliukoisuustestiä ja siihen liittyviä sijoituskriteereitä. Testimenettelyjen ke-
hittyessä myös yksinkertaisempien laadunvalvontatestien käyttö saattaa olla
mahdollista. Lentotuhkamassoista tutkitaan molybdeenin liukoisuus yhdestä
kokoomanäytteestä kutakin käytettyä 10 000 lentotuhkatonnia kohti, kui-
tenkin vähintään kahdesta näytteestä voimalaa kohti vuodessa. Tuhkalaadun
käytön alkaessa tutkitaan muutamasta kokoomanäytteestä myös mm. kro-
min, arseenin ja seleenin liukoisuus. Lentotuhka-rikinpoistotuoteseoksista
käyttäjän on osoitettava ryhmän 2 liukoisuusrajojen alittuminen tutkimalla
kloridin ja sulfaatin liukoisuus yhdestä kokoomanäytteestä jokaista käytettyä
10 000 massatonnia kohti, kuitenkin vähintään kahdesta näytteestä voimalaa
kohti vuodessa.

Taulukko 19. Lentotuhka- ja rikinpoistotuotemassoille soveltuvat sijoitus-
kohteet ja sijoitusedellytykset. Mitkään massat eivät sovellu sijoitettaviksi
tärkeille pohjavesialueille.

Massan koostumus Sijoituskohde Sijoitusedellytykset Laadunvalvontavaati-
mukset*

Lentotuhkamassat Sijoituspaikkaryh-
män 2 kohteet

Vapaasti, ei kuitenkaan
tärkeille pohjavesialu-
eille

- Mo /10 000 tn massaa
- Mo, Cr, As, Se ym.
käytön alkaessa

Sijoituspaikkaryhmän
1 b kohteet

Molybdeenin liukoi-
suus alle ryhmän 1b
ohjearvon

- Mo /10 000 tn massaa
- Mo, Cr, As, Se ym.
käytön alkaessa

RPT/LT -massat
- RPT < 10 %, ei lisä-
ainetta
- RPT < 15 % , lisäaine

Sijoituspaikkaryh-
män 2 kohteet

Vapaasti, ei kuitenkaan
tärkeille pohjavesialu-
eille

- Cl- , S04
2- / 10 000 tn

massaa
- Mo, Cr, As, Se ym.
käytön alkaessa

-  RPT > 15 % Sijoituspaikkaryh-
män 2 kohteet

Kloridin liukoisuus
alle ryhmän 2 liukoi-
suusrajan

- Cl- , S04
2- / 10 000 tn

massaa
- Mo, Cr, As, Se ym.
käytön alkaessa

- ei seossuhderajoituk-
sia

Alueet, joilla valu-
mavedet kanavoituvat
mereen

Vain kloridin liukoi-
suus yli ryhmän 2
liukoisuusrajan

- Cl- , S04
2- / 10 000 tn

massaa
- Mo, Cr, As, Se ym.
käytön alkaessa

* Laadunvalvontatestinä käytetään diffuusiotestiä tai muuta soveltuvaa laadun-
valvontatestiä.
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