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Syvästabiloinnin tutkimus Aallossa
• Aallossa on tehty vuosikymmeniä tutkimuksia liittyen pehmeisiin

saviin ja syvästabilointiin.
• Vuodesta 2017 tutkimukset ovat keskittyneet uusiosideaineisiin.
• Tutkimuksia on tehty pääasiassa pääkaupunkiseudun savilla.

Mukana on ollut joitakin savia, joissa on ollut mukana pieniä määriä
humusta. Varsinaisia sulfidisavia mukana ei ole ollut.

• Opinnäytteitä (diplomi- ja erikoistöitä, myös muutama kandidaatin- ja
väitöstyö) on ilmestynyt yli kymmenen. Suurin osa on julkaistu Aallon
sivujen lisäksi myös UUMA:n sivuilla
(https://www.uusiomaarakentaminen.fi/uuma4-ohjelma).



Julkaistuja tutkimuksia
• Stabiloitavuuskokeiden tietokanta (Samu Mustonen)
• Massastabiloinnin pitkäaikaistoimivuus (Pyry Piispanen)
• Massastabiloinnin laatuun ja toteutettavuuteen vaikuttavia tekijöitä (Auli Kuismin ja

Zsofia Tari)
• 3D-mallinnukset liikennekuorman alla (Abed et al. 2020)
• Laboratoriotutkimuksia uusiosideaineilla stabiloitujen materiaalien ominaisuuksista

(mm. Tianlingxi Xiong, Iikka Kronqvist, Tytti Nguyen ja Bruk Dejenie)
• Ympäristövaikutusindikaattorit ja päästölaskenta (Tuuli Teittinen)
• Käyttömäärät ja hiilijalanjälki (Elis Kivi)
Pian julkaistavia:
• Uusiosideaineiden pitkäaikaiskäyttäytyminen (Alejandra Lopez Ramirez)
• Pilaristabiloinnin vaikutukset pohja- ja pintaveteen (Taavi Valjakka)
• Stabiloitavuuskokeiden vertailututkimus (Jari Ikävalko)



Syvästabiloinnin CO2 päästöt
• Useat kaupungit tavoittelevat hiilineutraliteettia joko 2035 tai jo aiemmin

2030 (mm. Tampere, Espoo ja Vantaa).
• Elis Kiven tekemän haastattelututkimuksen perusteella syvästabilointi

(pilari- + massastabilointi) on kolmen suosituimman
pohjanvahvistustavan joukossa.

• Kun sideaineena on LC50* (kalkkisementti 50 % + 50 % 100k g/m3),
vuosittaiset päästöt ovat 86 000 tn, eli 0,6% rakennetun ympäristön
CO2e-päästöistä pelkästään sideaineesta.

• Nähtävissä on selkeä trendi uusiopohjaisiin sideaineisiin.



Seuraavia kehitysaskeleita
• Syvästabiloinnin demonstraatiot uusiopohjaisilla sideaineilla esim.

Helsingin kaupungin alueella.
• Laboratorio- ja maastokokeiden vertailu päivitetyn uusiosideaineet

huomioivan kenttä/laboratorio lujuussuhteen määrittämiseksi
• Suunnittella myös demonstraatiokohteita muista kaupungeista mm.

Espoo ja Vantaa.
• Tavoitteena on saada tiedonvaihtoa muiden Pohjoismaiden kanssa,

jotka pilotoivat uusiosideaineita.



Mm. Malmi uusiosideainedemot
• Uusiosideaineiden toiminnan lisäksi

testataan myös
esikuormituspenkereen vaikutusta.

• Sekä uusiosideaineiden
kenttä-/laboratoriolujuuskertoimen määrittämistä



Päästäänkö hiilinegatiiviseen
pilaristabilointiin?
• Aallossa on valmistumassa diplomityö, jossa Bruk Dejenie on tutkinut

yhdessä VTT:n kanssa syvästabiloinnin yhdistämistä
karbonatisoitumiseen.

• Tutkimus on tehty laboratoriomittakaavassa. Tutkimuksessa käytettiin
neljää sideainetta (CEMIII, CEMI, UPM LT+ CEMI ja GTC3). Tulokset
ovat varsin lupaavia, vaikka itse menetelmä kaipaakin vielä kehittämistä
laboratorio- ja kenttäkokeilla.

• Hiilisidontamenetelmää kutsutaan CCUS:ksi (Carbon Capture Utilization
and storage)



Demot CCUS:lla
• Pienen mittakaavan kokeet labrassa (esim. D= 50…150 mm pilarilla)

2022-2023 menetelmän kehittämiseksi ja toiminnan varmistamiseksi.
• Tavoitteena on, että 2024-2025 pystytään kenttäkokeiden avulla

selvittämään, miten CO2, ilma ja sideaine voidaan sekoittaa maahan
ja miten CO2 pysyy maassa.

• Lisäksi selvitetään ”logistisia” ja kaupallisia mahdollisuuksia.
• Tavoitteena on määrittää tarkemmin myös menetelmän

päästövaikutukset.
• Tähän tutkimukseen ja demoihin ollaan valmistelemassa uutta

rahoitushakemusta.
• Jos olette kiinnostuneita, ottakaa yhteyttä.



Demo map
Ehkä jossakin täällä?



Stabiloitavuuskokeiden tietokannat
• VTT:llä kerättiin 2008 POHVA-hankkeeseen (Tekes-rahoitteinen

syvästabiloinnin kehityshanke) kasaan tietokanta, jossa on 2564
(alkuperäisessä yli 3500) riviä.*

• Aallossa on kerätty vuoden 2022 alussa tietokanta, joka sisältää
Aallossa vuosina 2006–2021 tehdyt syvästabilointitutkimukset,
mukana 5 diplomityötä, yhden lisensiaattityön ja POHVAssa tehdyt
Asko Aallon tutkimukset.

• Tietokannoissa on käytetty kaikissa samaa formaattia (58 saraketta).
• Lisäksi valmisteilla on erillinen tietokanta Malminkentän

stabiloitavuuskokeista 2020-2022.
*Lahtinen & Kujala: Kalkki- ja sementtipilareiden kehittämisprojekti 1990, Kukko & Ruohomäki:
Savien stabilointi eri sideaineilla 1995, TPPT-projektin Kt 51, Nordkalkin, Finnsementin ja HKI-Geon

toimittamaa dataa.



 Hankintamenettelyt (kriteerit: päästökerroin, päästö/kPa,
kierrätys, …), mitä hankitaan? (työ, lujuus, toimivuus, …)

 Uusiosideaineiden suunnittelun ohjeistus, mm. kenttä-
/laboratoriolujuuskerroin

 Lisäaineiden käyttö

 Pitkäaikaistoimivuuden seuraaminen

 Sideaineiden saatavuuden varmistaminen

Vielä on kehitettävää



Kiitos mielenkiinnosta!

Kuvat Malminkentältä lta Juha Forsman

Yhteydenotot: Leena Korkiala-Tanttu
Leena.Korkiala-Tanttu@aalto.fi


