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Diplomityön tausta ja tavoitteet

• Tutkimustavoitteena oli selvittää, voidaanko uusiomateriaaleja käyttää
sullotun maan rakenteessa

• Olemassa oleva tutkimustieto suurimmalta osin ulkomailta, missä
menetelmällä on rakennettu jo vuosituhansien ajan luonnon maa-
aineksia hyödyntäen

• Työ on jatkoa
• Raisa Aromaan (2021) diplomityölle, jossa tutkittiin suola-

pakkasrasituksen vaikutusta uusiomateriaaleista valmistettuun sullotun
maan rakenteeseen

• VTT:n (2015) toteuttamalle tutkimukselle ”Jätemateriaaleista valmistettu
hydraulisesti sitoutuva muurirakenne”



Sullottu maa – ”Rammed Earth”
• Rakennustekniikka, jossa kosteaa maa-ainesta tiivistetään

kerroksittain muotin sisään

• Menetelmässä on käytetty perinteisesti luonnon maa-aineksia,
kuten hiekan, soran ja saven seosta

• Menetelmää on käytetty enemmän lämpimässä ja kuivassa
ilmastossa

• Menetelmän ekologisuuden takia soveltuvuutta kylmään
ilmastoon on myös alettu tutkia enemmän

• Sullotun maan rakenne vaatii suojausta mm. lumi- ja
vesisateilta

• Suojaukset voivat olla mm. räystäillä varustettu kattorakenne
tai vettä eristävä pinnoite

• Suomen ilmastossa haasteena jäätymis-sulamissyklit
yhdistettynä vesi ja lumisateisiin

• Sullotun maan ominaisuuksien parantamiseksi voidaan
massaan (CSRE) lisätä pieniä määriä sementtiä (5-11 %)



Työssä käytetyt uusiomateriaalit
Runkoaineet
 Betonimurske (BeM III)
 Käsitelty

yhdyskuntajätteenpolton
kuona (0-2 mm lajite)

 Rakenteesta kaivettu
lentotuhkan ja
rikinpoiston
lopputuotteen seos

Sideaineet
 Kivihiilenpolton

lentotuhka (Helen)
 Biopolton lentotuhka

(UPM)

BeM JpKu LT/RPT

LTHELEN LTUPM



Aktivaattorit laboratoriotutkimuksissa
Rapidsementti
• Tavoitteena lisätä rakenteen

puristuslujuutta ja kestävyyttä
sementin
hydrataatioreaktioiden avulla

• Osuus massan kuiva-aineista
2-3 m-%

Natriumhydroksidi (NaOH)
• Arkikielessä lipeä
• Käytetään massan

alkaliaktivointiin
• Huomattavasti pienempi

hiilijalanjälki kuin sementillä
• Haasteena työturvallisuus
• Osuus kuiva-aineista 0,3-0,4 m-%



Laboratoriokokeet

Pakkaantuvuuskokeet Stabiloituvuus/puristus
kokeet

Seulonta pHKiintotiheys
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lentotuhka/
Rikinpoiston
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Koerakentaminen Helsingin Konalassa,
Staran varikkoalueella



• Materiaalien punnitus kauko-ohjattavalla koukkuvaa’alla
• Punnittavien materiaalien ”hienosäätö” lapiolla
• Runko- ja sideaineet punnittiin nostolavalla ja siirrettiin maalavalle

• Kuiva-aineksia sekoitettiin ennen veden lisäystä noin 10-15 min

• Kuiva-ainesten sekoituksen jälkeen veden lisäys ämpärillä

• Massan sekoitus ALLU:n seulakauhalla, kunnes vesi oli
silmämääräisesti arvioituna sekoittunut tasaisesti koko massaan

• Vesipitoisuutta piti nostaa hieman suunnitellusta, koska massa oli
silminnähden liian kuivaa (pölyää)

Massan
valmistus
ja
sekoitus



Muottiin sullonta ja tiivistystyö
• Valmistettu massa siirrettiin muottiin

kaivinkoneella
• Massaa annosteltiin muottiin ja levitettiin

tasaiseksi kerrokseksi lapiolla ennen
tiivistämistä

• Tiivistyskerroksen paksuus 15-20 cm
• Tiivistykseen käytetty vasara Atlas

Copco:n iskuporavasara, paino 25 kg +
tiivistyslevy ja varsi n. 8 kg



Koeosuus w% 1 2 3 ka. COV
BeM+LTHELEN 11,2 3,41 4,19 3,43 3,68 12,09
BeM+LTUPM 13,3 3,25 2,96 3,03 3,08 4,91
JpKu+LTHELEN(1:4) 16,2 - - - - -
JpKu+LTHELEN 19,6 1,32 1,15 1,28 1,25 7,11

BEM+LThelen 28 vrk labra ka. 11,61 MPa - 31,7 % labrakokeiden. puristuslujuudesta
BEM+Ltupm 28 vrk labra ka. 7,76 MPa – 39,7 % labrakokeiden puristuslujuudesta

BeM-koeosuudet



Koeosuus w% 1 2 3 ka. COV
BeM+LTHELEN 11,2 3,41 4,19 3,43 3,68 12,09
BeM+LTUPM 13,3 3,25 2,96 3,03 3,08 4,91
JpKu+LTHELEN(1:4) 16,2 - - - - -
JpKu+LTHELEN 19,6 1,32 1,15 1,28 1,25 7,11

- JpKu runkoaineena vaikutti todella tasalaatuiselta
verrattuna betonimurskeeseen, tiivistyskerrosten
rajapinnat näkyvät selvemmin

Jätteenpolton kuona (JpKu) -osuudet

- JpKu+LThelen side-runkoainesuhteella 1:4 (koeosuus 3) koekuutiot hajosivat muotteja
purkaessa

- - JpKu+LThelen 28 vrk labra ka. 3,35 MPa – 37,3 % labrakokeiden puristuslujuudesta



• Vesipitoisuuden säätö hieman haastavaa
runkoaineksen sisältämän veden takia

• Massan sekoitus olisi syytä tehdä isolla
”betonimyllyllä” esim. betoniauto tai
sekoitusasema  ->

• Työlle oli varattu aikaa viikko, kaikki neljä
koeosuutta saatiin tehtyä kolmessa
työvuorossa,

• Keskimäärin yhden koeosuuden
valmistamiseen meni noin 6 tuntia valmistelut ja
siivous mukaan lukien -> työsaavutus noin 0,25
m3/h

• Rakentamisessa pienenä haasteena sideaineina
käytettävien tuhkien pölyäminen niitä
käsiteltäessä

• Kevyempi (10-20kg) paineilmalla toimiva vasara
olisi käyttäjäystävällisempi

Koerakentamisen havainnot



• Koerakenteel
le on
tarkoitus
tehdä
seurantaa
Holopaisen
erikoistyönä
än laatiman
ohjelman
mukaisesti:



Koerakentamisen
päätyttyä muuri
suojattiin talveksi
pressuilla



Ympäristövaikutukset

Keväällä pressut poistettiin,
sadekatos viimeisteltiin ja
suotovesien keräämiseksi
asennettiin kourut



Fotogrammetrinen 3D-malli, jonka avulla voidaan
tutkia mm. eroosiota ja muurin muodonmuutoksia



Johtopäätökset

• Puristuslujuus on RE –rakenteen tärkein ominaisuus
ja myös hyvä arviointikriteeri menetelmään
soveltumista ajatellen

• Koerakenteen 28 vrk puristuslujuudet n. 30-40 %
laboratoriokokeiden tuloksista

• Menetelmä on altis työssä tehtäville virheille
• Haasteena työmaaolosuhteissa valmistettavan

massan homogeenisuus ja vesipitoisuus
• Koerakentamisen perusteella uusiomateriaaleja

voidaan käyttä sullotun maan rakenteissa
• Uusiomateriaaleja käytettäessä menetelmän

suurimpana hyötynä on sen erittäin pieni
hiilijalanjälki verrattuna esimerkiksi betoniin


