
      1 (4) 

    11.1.2023 

 

 

 

 

IMATRAN KAUPUNKI • CITY OF IMATRA 

Virastokatu 2, FI-55100 Imatra • +358 20 617 111 • kirjaamo@imatra.fi • imatra.fi 

 

Ympäristölupahakemus 
 
 

Imatran kaupungin kaupunkikehitys ja tekniset palvelut hakee ympäris-
tölupaa uudelleen käyttää nykyisistä katurakenteista oletettavasti oleva 
ja kaivantojen kaivuissa esiin kaivettava teräskuona Meltolan sekä Sot-
kulammen aluesaneerauksen yhteydessä. Kuonalle haetaan sijoituslu-
paa Meltolassa Viipurintie-Hevossuontie väliselle raitille (n. 300 m) 
sekä Rainionkujalle (n. 100 m), Pajakadulle (n. 70 m), Lampsiinkadulle 
(n. 150 m) ja Kelkkakujalle (n. 100 m) niille katualueille, joille ei sijoiteta 
vesihuoltorakenteita. Meltolaan kuonaa sijoitetaan yhteensä maksimis-
saan n. 750 metrin matkalle (Liite 1.). Lisäksi haetaan kuonan sijoitus-
lupaa Sotkulammentielle ja raitille (n. 2 000 m) niille katualueen osuuk-
sille, joille ei sijoiteta vesihuoltorakenteita (Liite 2.).  

 
Rakentamisen aikaiselle kuonan välivarastoinnille Meltolassa haetaan 
lupaa karttaliitteen mukaisesti Vaarinkujan ja Vallinkoskentien varresta 
(Liite 3.).  

 
Lisäksi haetaan työn aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta. 
  
Kadut eivät sijaitse 1. tai 2. luokan pohjavesialueella ja Imatran vedellä 
ei ole tiedossa teräskuonan sijoitusalueen lähellä talousvesikäytössä 
olevia kaivoja.  
 
Teräskuonaa käytetään kadun rakenteissa ja varastoidaan, yhteensä 
maksimissaan 8 000 tn. Kuonarakenteen päälle tulee vähintään 10 
cm:n kerros murskesoraa sekä 5 cm:n kerros asfalttia. Alueen jv ja hv 
kaivot tarkistetaan ennen kuonan levittämistä. 
 
Työn suoritusaika on vuosina 2023–2028. 
 
 

 
 
 
Imatran kaupunki 
 

  Aino Vuopio 
  Liikenneinsinööri 
 
   



 

Teräskuonan käyttökohde 1: 

Meltola, Imatra 

Teräskuonan käyttökohde 2: 

Sotkulammentie, Imatra 
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LIITTEET   
    

 
Liite 1. Kuonan sijoitusalue Meltolassa kartta 
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Liite 2. Kuonan sijoitusalue Sotkulammella kartta 
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Ovako Imatra Oy Ab  
 
  
 
Teräskuonan käyttö maarakenteissa  
 
  
 
Suunnittelu- ja rakentamisohje  
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ALKUSANAT  
 
  
 
Ovako Imatran teräskuonaohjeella pyritään edistämään kuonan hyötykäyttöä 
maarakentamisessa sekä antamaan mittauksiin perustuvaa tietoa kuonan ominaisuuksista 
tuottajalle, rakennuttajalle, suunnittelijalle ja rakentajalle sekä ympäristöviranomaisille.  
 
  
 
Ovako Imatran kuonasta on 1990-luvun alkupuolella tutkittu tehtaan toimeksiannosta 
maarakennusteknisiä ominaisuuksia sekä tehty säännöllisesti kuonan kemialliseen 
laadunvalvontaan liittyviä kokonaispitoisuusmäärityksiä. Lisäksi tilaaja on teettänyt VTT:llä 
tutkimuksen kuonan ympäristökelpoisuudesta.  
 
  
 
Ovako Imatran sähköteräskuona poikkeaa syntytapansa ja siten myös laatunsa puolesta 
Koverharin ja Raahen konvertteriteräskuonasta. Sähköteräskuonan (tässä teräskuona) 
laatu on jossain määrin muuttunut tuotantoprosessissa tapahtuneiden muutosten vuoksi, 
joten tämän työn yhteydessä vuoden 2003 aikana tehdyillä laboratorio- ja 
kenttätutkimuksilla on täydennetty aiempia laatutietoja.  
  
 
Tehtävien tutkimusten sisältöä ja laajuutta ovat ohjanneet Hannu Roiha, Uolevi Idman ja  
Helena Kumpulainen Imatran terästehtaalta. Maarakennusteknisistä tutkimuksista ja tekni- 
sen ohjeen laatimisesta on vastannut Jorma Havukainen SCC Viatek Oy:stä ja 
maarakennusteknisistä laboratoriotutkimusten suorittamisesta Harri Jyrävä SCC Viatek 
Oy/SGT:stä. Ympäristötutkimuksista ja niiden raportoinnista on vastannut Aino Maijala 
SCC Viatek Oy /SGT:stä. Koerakenteen ja vanhan rakenteen kantavuusmittaukset on 
suorittanut Markus Loikala SCC Viatek Oy:stä. Kuonanäytteiden otosta on vastannut Timo 
Salmi ja sekä vanhasta tierakenteesta tehdystä ympäristönäytteiden otosta Tero Jokinen.  
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1. JOHDANTO  
 
Hyvälaatuisten kiviainesten saatavuus on paikoittain ja ajoittain ongelmallista, ja lisäksi  
kiviaineksen hinta on pääsääntöisesti ollut nousussa jatkuvasti pidentyvien 
kuljetusmatkojen johdosta. Kiviainesten ottoa rajoittavat toisaalta pohjavesialueet ja 
toisaalta sen ympäristölliset haittavaikutukset kuten pöly, melu ja vaikutukset maisemaan. 
Tämän vuoksi tulisi suosia kiviaineksia korvaavia materiaaleja maarakentamisessa.  
 
Suomessakin on käynnistynyt kestävän kehityksen toimintaohjelma vuonna 1992, jolloin  
Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi haastoi kaikki maailman kaupungit ja kunnat 
laatimaan kestävän kehityksen toimintaohjelmaa (Paikallisagenda 21). Yhteensä jo yli 1 
600 eurooppalaista kuntaa ja kaupunkia on jo käynnistänyt paikallisagendatyön. Ko. 
toimintaohjelman teemoihin kuuluvat mm. luonnon ja luonnon monimuotoisuuden 
turvaaminen, jätemäärän vähentäminen, kierrätys ja hyötykäyttö sekä ekologisen 
kestävyyden parantaminen rakentamisessa. Kestävän kehityksen huippukokouksessa 
Johannesburgissa 2002 sovittu toimintasuunnitelma perustuu Agenda 21 -ohjelmaan ja 
vaatii jatkotoimia, jotta voidaan mm. estää jätteiden syntymistä, vähentää jätteitä sekä 
lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä luonnon varojen käytön tehostamiseksi. Teeman 
kehittämistä on jatkettu kuudennessa ympäristöä koskevassa EU:n toimintaohjelmassa 
(6EAP). Toimet, joiden avulla estetään jätteiden syntyminen ja palautetaan jätteet 
kansantalouden kiertokulkuun eli hyödynnetään, ovat sen vuoksi tärkeä osatekijä 
luonnonvarojen hallintaa koskevassa kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa /1/.  
 
Ovako Imatran kuonia on käytetty maarakentamisessa tehdasalueella, muualla Imatran 
kaupungin alueella ja sen ympäristössä 1960…70 -luvuilta saakka. Kokemukset ovat 
osoittaneet, että kuonia voidaan käyttää suurta kantavuutta vaativissa kohteissa 
korvaamaan luonnon kiviaineksia ja saavuttaa lyhyiden kuljetusmatkojen vuoksi 
paikallisesti käytettynä taloudellista säästöä.  
 
 
2. OHJEEN TAVOITE JA ASEMA  
  
 
Teräskuonaohjeessa esitetään oleelliset tiedot Ovako Imatran kuonan ominaisuuksista ja 
käytöstä maarakentamisessa. Se on tarkoitettu kuonan tuottajan lisäksi rakennuttajien, 
rakentajien ja suunnittelijoiden käyttöön. Ohjeen tarkoituksena on toimia kuonan käytön 
informaatiojulkaisuna em. osapuolille sekä ympäristöviranomaisille.  
 
Ohjeen lähtökohtana ovat kuonan maarakennustekniset ominaisuudet. Teknisten 
näkökohtien rinnalla on oleellisena hyödyntämisen edellytyksenä kuonan ympäristöllinen 
hyväksyttävyys ja ympäristövaikutusten tunteminen. Tämän ohjeen ympäristöosaan on 
koottu keskeiset tekijät, jotka liittyvät kuonan ympäristöominaisuuksiin ja näiden 
huomioonottamiseen kuonaa maarakennusmateriaalina käytettäessä. Taloudellinen 
kilpailukyky on luonnon kiviaineksiin nähden paikallisesti käytettynä kiistaton, eikä sitä ole 
tässä ohjeessa erikseen käsitelty.   
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3. TERÄSKUONAN TUOTANTO IMATRAN TERÄSTEHTAALLA  
 
  
3.1 Tuotantomäärä ja prosessi  
  
Imatran terästehdas tuottaa auto- ja konepajateollisuuden käyttämiä erikoisterästankoja 
noin 250 000 t/a. Teräs valmistetaan rautaromusta valokaariuunissa, jossa syntyy 
teräksen lisäksi noin 30 000 t/a valmistukselle välttämätöntä teräsuunikuonaa. Se 
muodostuu uuniin lisättävästä kalkista, johon sekoittuu romun sisältämän raudan, piin, 
mangaanin ja muiden teräksen seosaineiden palamistuotteita. Sulatuksen loppupuolella 
kuona kaadetaan pois uunista ja viedään ulkoilmaan jäähtymään. Samalla se kostutetaan 
käsittelyn pölyhaittojen välttämiseksi.  
 
Kuonatuotteet valmistetaan jäähtyneestä ja kostutetusta kuonasta murskaamalla, 
seulomalla ja poistamalla siitä metallista rautaa sisältävät kuonakappaleet. Niiden rauta 
saadaan talteen, kun ne panostetaan valokaariuuniin. Murskeen seassa ne haittaisivat 
sen hyötykäyttöä. Valmis kuonamurske kuljetetaan murskevarastoon. Pääasiallinen fraktio 
on raekooltaan 0…60 mm, mutta myös 5…30 mm:n fraktiota tuotetaan pieniä määriä.  
 
 
  

 
 
Kuva1. Teräskuonamursketta varastoituna taustalla tehdasalueella. ( Kuva SCC Viatek 
Oy).  
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4. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET  
  
 
Ovako Imatran teräskuonaa voidaan käyttää korvaamaan luonnon kiviaineksia 
maarakenteissa. Paikallisesti käytettynä se on kilpailukykyinen luonnon kiviaineksiin 
nähden sekä lyhyiden kuljetusmatkojen että monien teknisten ominaisuuksien, kuten 
hyvän kantavuuden ja lämmöneristävyyden vuoksi.  
 
Teräskuonan käytölle on valmisteilla eurooppalaisiin kuonastandardeihin perustuva SFS- 
standardi1, jossa maa- ja tierakennuskäyttöön tarkoitetulle kuonatuotteelle on määritetty  
vaatimukset. Standardissa on arvioitu kuonatuotteiden ympäristökelpoisuus vertaamalla  
kuonatuotteiden liukoisuusominaisuuksia Suomen Ympäristökeskuksen ehdottamiin arvoi- 
hin, sillä suomalaisessa lainsäädännössä ei ole annettu vaatimuksia 
maarakennusmateriaalien ympäristökelpoisuudesta.  
 
Epäorgaaniset alkuaineet, kuten metallit, ovat teräskuonassa pääosin hyvin pysyvässä 
muodossa. Ehdotettuihin arviointiperusteisiin verrattuna suurin on kromin liukoisuus. 
Liukoisuus on määritettävä nk. kolonnitestissä (NEN 7343), jolloin erittäin luja ja suurelta 
osin karkearakeinen kuona on murskattava alle 4 mm raekokoon. Tällaisena jauheena 
kuonasta liukenee kromia alle 5 mg/kg. Kuonamurske käytetään kuitenkin huomattavasti 
karkeampana, eikä testitilanteen mukaista liukoisuutta voi käytännössä esiintyä. Tästä 
huolimatta suosittelemme seuraavaa:  
 

- Teräskuonaa ei käytetä kohteissa, jotka sijaitsevat tärkeillä tai muilla 
vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjaveden pilaamiskielto, 
YSL 8§);  

- Teräskuonarakennetta ei sijoiteta pohjaveden pinnan (=keskimääräisen eli ns. 
keskiveden pinnan) alapuoliselle tasolle;  

- Rakenteet peitetään aina vähintään 100 mm murskekerroksella (# 0 – 16) ja 
päällystetään aina, kun se on mahdollista.  

 
Valtioneuvostossa on valmisteilla asetus eräiden jätteiden käytöstä maarakentamisessa, 
joka ensi vaiheessa koskee mm. voimalaitosten tuhkia, mutta mm. teräskuonia koskevaa 
asetusta tullaan ilmeisesti valmistelemaan lähivuosina. Asetukset säädetään YSL 86/2000 
12 §:n ja 30 §:n 1 momentin sekä jätelain 1072/1993 18 § nojalla, ja aiheuttaa muutoksia 
ympäristönsuojeluasetukseen 169/2000. Teräskuonia koskevan asetuksen voimaantuloon 
saakka on teräskuonan käytössä ensisijaisesti noudatettava vallitsevaa lainsäädäntöä, 
kuten ympäristönsuojelulaki 86/2000 (mm. 28§ 2 momentti 4 kohta 2) ja -asetus 169/2000 
(mm. 1§ kohta 14).  
 
Silloin kun kyseessä on ammattimainen tai laitosmainen teräskuonan käyttö, on tehtävä  
ympäristölupahakemus lupaviranomaiselle. Alle 50 000 tonnin käyttömäärässä 
ympäristölupaviranomaisena toimii kunta (Imatran kaupunki). Yli 50 000 tonnin 
käyttömäärä edellyttää alueellisen ympäristökeskuksen lupaa (Imatralla Kaakkois-Suomen 
ympäristökeskus). Ympäristölupa- ja ilmoituslomakkeet sekä tietoa aiheesta on saatavissa 
ympäristöhallinnon www-sivuilta http://www.ymparisto.fi/palvelut/yritys/luvat/lupahak.htm. 
 

http://www.ymparisto.fi/palvelut/yritys/luvat/lupahak.htm
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5. RAKENNUSTEKNISET OMINAISUUDET  
  
 
Taulukko 5.1. Maarakentamisen kannalta keskeiset teräskuonan ominaisuudet.  
 

  
 
 
Kohteita, joissa paisumisilmiö - vaikkakin tyypillisiä routanousuja pienempi - voi aiheuttaa  
haittaa, ovat esimerkiksi tukimuurien taustatäytöt, betonirakenteiden alustäytöt tai 
tieosuudet, joissa rakenne vaihtuu kuonarakenteesta toisenlaiseksi rakenteeksi. Näissä 
kohdissa asia tulee ottaa huomioon siirtymärakenteita käyttämällä. Esimerkiksi 
betonirakenteen ja kuonarakenteen väliin voidaan tehdä myötäävä siirtymäkiila 
luonnonkiviaineksesta ja tierakenteessa voidaan käyttää katu- ja tierakentamisen 
yhteydessä routimishaittojen ehkäisyssä tuttuja siirtymärakenteita.  
  
 
6. TERÄSKUONAN KÄYTTÖSOVELLUKSIA  
  
 
6.1 Kadun ja tien rakennekerrokset  
  
Teräskuona soveltuu erinomaisesti katujen ja teiden päällysrakenteisiin 
routimattomuutensa ja suuren E-moduulinsa vuoksi. Myös lämmönjohtavuus on 
merkittävästi pienempi kuin luonnonkiviaineksilla, joten pohjamaan routiminen on 
oleellisesti vähäisempää kuin näillä.  
 
Hyvän kantavuuden vuoksi teräskuonaa käytettäessä voidaan päällysrakennetta ohentaa  
perinteiseen rakenteeseen nähden kantavan kerroksen alapuolisten kerrosten osalta. 
Kuonan kiviainesta pienemmän lämmönjohtavuuden ansiosta on mahdollista usein 
ohentaa rakennetta myös routamitoituksen kannalta.  
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Kuva 6.1. Periaate poikkileikkaus kadusta, jossa on käytetty teräskuonaa pengertäytteenä 
ja jakavassa kerroksessa. Pinnan kaltevuudeksi suositellaan vähintään 1 %.  
  
 
Seuraavassa on esitetty näkökohtia kuonan soveltuvuudesta eri rakennekerroksiin.  
  
 
6.2 Teräskuona pengertäytteessä ja jakavassa kerroksessa  
  
Routimaton ja ajan kuluessa jossain määrin lujittuva teräskuonamurske soveltuu 
erinomaisesti pengertäytteeksi ja jakavan kerroksen materiaaliksi. Pengerrakenteessa 
penger ja jakava kerros voidaan tehdä yhtenevänä kerroksena. Teräskuonan käyttö onkin 
vakiintunut vuosien kuluessa näissä rakennetyypeissä (kuva 6.2). Kuvassa 6.3 on esitetty 
Ovako Imatran teräskuonamurskeen (0/60 mm) ja jakavaan kerrokseen käytettävän 
luonnonsoran ja kuvassa 6.4 jakavaan kerrokseen käytettävän murskeen 0/63 
rakeisuusohjealue (TIEL 2212809-98) sekä teräskuonan rakeisuus.  
 
  
 

  
 
Kuva 6.2. Teräskuona pengertäytteenä ja jakavassa kerroksessa.  
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Kuva 6.3. Jakavaan kerrokseen käytettävän luonnonkiviaineksen rakeisuusohjealue (TIEL 
2212460-94) ja teräskuonan rakeisuus.  
 

  
 
Kuva 6.4. Jakavaan kerrokseen käytettävän murskeen 0/63 rakeisuusohjealue (TIEL 
2212809-98) ja teräskuonan rakeisuus.  
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Kuvassa 6.5 on esitetty Imatran terästehtaan alueella auki kaivettu katurakenne, jossa 
jakava kerros on rakennettu teräskuonasta vuonna 2001. Katu on ollut raskaan kuorma-
auto- ja rekkaliikenteen alaisena kahden vuoden ajan, eikä siinä näy minkäänlaisia 
rakenteellisia vaurioita. Rakennekerrokset ovat ylhäältäpäin lukien seuraavat:  
 

-  AB 25/150   60 mm  
-  ABK 32/60   60 mm  
-  Murskesora   100 mm  
-  Teräskuonamurske # 0-60  500 mm  
-  Suodatinhiekka  250 mm  

 

  
Kuva 6.5. Auki kaivettu katurakenne, jossa jakava kerros (500 mm) on rakennettu Imatra  
Steelin teräskuonasta. (Kuva SCC Viatek Oy) 
 
 
6.3 Teräskuona kantavassa kerroksessa  
  
Kantavan kerroksen materiaalina teräskuona on teknisten ominaisuuksiensa vuoksi 
kilpailukykyinen murskattuihin kiviaineksiin nähden. Lujittumisominaisuuden ansiosta 
kantavuus (E-moduuli) kasvaa ajan myötä.  
 
Kuonaa kantavassa kerroksessa käytettäessä myös jakava kerros on tarkoituksen 
mukaista tehdä samasta materiaalista. Kuvassa 6.6 on esitetty kantavaan kerrokseen 
käytettävän murskeen 0/63 rakeisuusohjealue (TIEL 2212809-98) ja teräskuonan 
rakeisuus.  
 
Kuonarakenne on alkuvaiheessa sitomaton rakenne, mutta lujittumisen seurauksena siitä  
tulee vuosien kuluessa sitomattoman rakenteen ja maabetonimaisen rakenteen 
”puolijäykkä” välimuoto. Sen ominaisuudet poikkeavat kuitenkin perinteisestä 
maabetonista siten, että sitoutuminen ei ole yhtä suurta kuin maabetonilla. 
Päällysrakenne, jossa kantava kerros tehdään teräskuonasta, voidaan mitoittaa 
Odemarkin mitoitusyhtälöllä /KATU 90/.  
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Kuonarakenteen vähimmäisrakennepaksuudeksi suositellaan vähintään 150 mm. 
Kuonakerroksen päälle tulee levittää 50…100 mm murskekerros ennen päällysteen 
tekemistä.  
 
   

 
Kuva 6.6. Kantavaan kerrokseen käytettävän murskeen 0/63 rakeisuusohjealue (TIEL  
2212809-98) ja teräskuonan rakeisuus.  
 
 

 
Kuva 6.6 Teräskuona kantavassa kerroksessa.  
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 6.4 Kentät  
  
Teräskuonan käyttö on teknisesti mahdollista kaikissa kenttien (pysäköinti- ja liikennöinti- 
alueet, pihat, varastokentät, urheilukentät jne.) päällysrakennekerroksissa 
suodatinkerroksesta kantavaan kerrokseen saakka kuten kadun ja tien 
rakennekerroksissakin. Teräskuonarakenteita käytettäessä kenttä on peitettävä muulla 
materiaalilla ja suositellaan päällystettäväksi.  
 
 
6.5 Muut täytöt  
 
Teräskuonalla voidaan korvata monentyyppisiä täyttömateriaaliksi kelpaavia maa-
aineksia, kuten moreeneja, hiekkaa, soraa tai louhetta. Korkean teknisen arvon vuoksi 
kuonaa ei kuitenkaan ole syytä ”tuhlata” vähemmän vaativaan pengertämiseen. Sen 
sijaan vaativat, suurta kantavuutta vaativiin täyttöihin, kuten siltapenkereisiin, on 
teräskuona kilpailukykyinen materiaali. On kuitenkin huomattava, että savipehmeiköllä 
teräskuonan suuri tilavuuspaino on epäedullinen, painumia lisäävä tekijä.  
  
 
6.6 Teräskuona esikuormituspenkereenä  
 
Esikuormituspenkereenä (ylipenger) kuonan suuresta tilavuuspainosta on etua. 
Teräskuonasta tehty tiivistämätön ylipenger voi esimerkiksi toimia rakennusmateriaalin 
välivarastona alueella, jolla ennen varsinaista rakentamista halutaan poistaa haitallisia 
painumia ennakkoon. Ylipenkereen poistamisen jälkeen (yleensä 1...4 vuoden kuluttua 
savikon paksuudesta ja geoteknisistä ominaisuuksista riippuen) kuona voidaan siirtää 
rakennekerroksiin.  
  
6.7 Arinarakenteet  
 
Kantavuusominaisuuksiensa ja hyvän tiivistettävyyden vuoksi teräskuona soveltuu hyvin  
arinarakenteiden tekemiseen esim. putkijohtojen perustamisessa Mahdolliset, metalleja 
syövyttävät ominaisuudet edellyttävät teräskuonan sijoittamisen tapauskohtaista harkintaa 
em. rakenteissa.  
  
 
7. RAKENTEIDEN YLLÄPITO  
 
Käytettäessä rakentamisessa lujittuvaa kuonaa on otettava huomioon rakenteiden 
ylläpitoon liittyvät seikat. Lujittuneen kuonan kaivu on hankalaa. Esimerkiksi 
putkijohtokaivantojen alkutäyttöön putkien päälle ei lujittuva kuona sovellu, vaan täyttö on 
tehtävä hyvin tiivistettävissä olevalla kitkamaalla. Sivutäyttö on mahdollista tehdä kuonalla 
putken puoliväliin saakka, jolloin putken mahdollinen myöhempi uusiminen tai korjaaminen 
ei tuota vaikeuksia.  
 
Mikäli lujittunut kuona joudutaan kaivamaan syystä tai toisesta pois vanhasta rakenteesta,  
sitä voidaan käyttää harkinnan mukaan muissa sopivissa kohteissa.  
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8. KANTAVUUSMITOITUS  
 
  
8.1 Yleistä  
 
Alusrakenteella tarkoitetaan leikkauksen kohdalla tiivistettyä pohjamaata ja penkereen 
kohdalla pengertäytettä. Myös erilaiset pohjanvahvistukset sekä leikkaus- ja pengerluiskat 
lasketaan kuuluviksi alusrakenteeseen.  
 
Päällysrakenne on alusrakenteen päälle tuleva rakenne, jonka tehtävänä on ottaa vastaan  
liikenteen kuormitukset ja jakaa ne alusrakenteelle tasaisesti alusrakenteen 
kantavuuskyvyn ylittymättä. Päällysrakenteeseen kuuluvat sidotut ja sitomattomat 
rakennekerrokset sekä siirtymäkiilat ja maalaatikko. Kadun ja tien päällysrakenteen eri 
osien nimitykset on esitetty kuvissa 7.1 ja 7.3. Päällysrakenteen kantavuusmitoituksessa 
tulee aina ottaa huomioon myös routamitoitus.  
 

 
 
Kuva 8.1. Kadun päällysrakenteen eri osien nimitykset (KT 02).  
 
  
 
8.2 Katurakenteiden kantavuusmitoitus (KT 02:n mukainen)  
 
  
8.21 Pohjamaan kantavuusluokitus  
 
Päällysrakenteen mitoitus perustuu alusrakenteen kantavuuteen. Kuntaliiton (KT 02) ja 
Tiehallinnon alusrakenteen (pohjamaan) kantavuusluokitus on yhtenevä. Alusrakenteen 
kantavuusluokka saadaan taulukosta 8.1, kun maalajit on tunnistettu taulukossa esitetyllä 
tarkkuudella.  
 
 
8.22 Katuluokat ja kantavuusvaatimukset  
 
Kadut on luokiteltu niiden liikenteellisen merkityksen mukaisesti katuluokkiin 1…6 taulukon 
8.2 mukaisesti. Taulukossa on lisäksi esitetty kantavuusvaatimukset päällysteen päältä.  
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Taulukko 8.1. Pohjamaan kantavuusluokitus (TVH 1985 / Tielaitos 1991ja KT 02)  
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 Taulukko 8.2. Katuluokat ja kantavuusvaatimukset päällysteen päältä (KT 02)  
 

 
  
 
8.23 Kadun päällysrakennemateriaalit  
 
Kadun päällysrakennemateriaalit ja materiaalien E-moduulit on esitetty taulukossa 8.3 E- 
moduulit ovat staattisia kimmomoduuleita ja ne vastaavat levykuormituskokeesta takaisin- 
laskemalla saatavia E2-arvoja. Teräskuonan E-moduulin arvo on vasta tiivistetyllä 
rakenteella 350 MN/m2 ja lujittuneessa rakenteessa 500 MN/m2.  
 
  
Taulukko 8.3 Kadun päällysrakennemateriaalit ja materiaalien E-moduulit (KT 02).  
 

  
 
8.24 Kantavuusvaatimusten mukaan mitoitetut normaalipäällysrakenteet katuluokittain,  
kuonan käyttö jakavassa kerroksessa  
 
Kunnallisteknisten töiden työselostuksen KT 02:n kantavuusvaatimusten mukaan 
mitoitetut normaalipäällysrakenteet katuluokittain on esitetty taulukossa 8.41…8.46 . 
Oheiset eri katuluokille määritellyt päällysrakenteet ovat ns. normaalipäällysrakenteita, 
joissa teräskuona on sijoitettu tuki- / jakavaan kerrokseen.  
 
Odemarkin menetelmällä mitoitettaessa on taulukossa kuonan moduulina käytetty 350  
MN/m2 (vasta tiivistetty kuona) ja 500 MN/m2 (lujittunut kuona). Kuonan moduulin ollessa  
edellä mainittujen arvojen välillä, voidaan jakavan kerroksen paksuus arvioida 
interpoloimalla tai käyttämällä suoraan Odemarkin yhtälöä mitoituksessa.  
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Mitoituksessa suodatinkerroksen paksuus on ollut 0,3 m pohjamaaluokilla E, F ja G. 
Suodatinkerros voidaan korvata suodatinkankaalla, jolloin jakavan kerroksen 
kiviainesmateriaali levitetään suodatinkankaan päälle ja kerrosta paksunnetaan pois 
jätetyn suodatinhiekkakerroksen määrällä. Kuivilla pohjamailla kuonalla on mahdollista 
korvata rakenteet pohjamaahan saakka.  
  
 
Taulukko 8.4.1. KT 02:n kantavuus vaatimusten mukaan mitoitettu 
normaalipäällysrakenne. Kuona jakavassa kerroksessa. Pohjamaan kantavuusluokassa 
E-G suodatinkerros 0,30 m. Routamitoitus on tehtävä olosuhteiden mukaisesti..  
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Taulukot 8.42 ja 8.43. KT 02:n kantavuusvaatimusten mukaan mitoitettu normaalipäällys- 
rakenne. Kuona jakavassa kerroksessa. Pohjamaan kantavuusluokassa E-G 
suodatinkerros 0,30 m. Routamitoitus on tehtävä olosuhteiden mukaisesti..  
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Taulukot 8.44 ja 8.45. KT 02:n kantavuusvaatimusten mukaan mitoitettu normaalipäällys- 
rakenne. Kuona jakavassa kerroksessa. Pohjamaan kantavuusluokassa E-G 
suodatinkerros 0,30 m. Routamitoitus on tehtävä olosuhteiden mukaisesti.  
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Taulukko 8.46. KT 02:n kantavuusvaatimusten mukaan mitoitettu normaalipäällysrakenne.  
Kuona jakavassa kerroksessa. Pohjamaan kantavuusluokassa E-G suodatinkerros 0,30 
m. Routamitoitus on tehtävä olosuhteiden mukaisesti..  
 

 
 
 
8.3 Tierakenteiden kantavuusmitoituksen periaatteet (Tiehallinto)  
 
8.31 Päällysrakenneluokat ja kantavuusvaatimukset  
 
Tiet on jaoteltu liikennemäärien mukaisesti päällysrakenneluokkiin 1…6. Mitoitettaessa  
valitaan päällystetyypin ja kuormituskertaluvun avulla tieosalle päällysrakenneluokka ja 
tätä vastaava tavoitekantavuus. Tien päällysrakenneosien nimitykset on esitetty kuvassa 
8.2 ja tien päällysrakennekerrosmateriaalien E-moduulit on esitetty taulukossa 8.5. 
Taulukossa 8.6 on esitetty tavoitekantavuudet lopullisen päällysteen, 1. 
päällystekerroksen, kantavan kerroksen ja jakavan kerroksen päältä sekä vastaavat 
päällysteen ja kantavan kerroksen paksuudet (Tielaitos 1991). Jakavan ja 
suodatinkerroksen paksuus määritetään TVH 1985 taulukoiden päällysrakenneluokan 3 
AB mukaan. Tavoitekantavuudet vastaavat levykuormituskokeella saavutettavia 
kevätkantavuuksia. Tavoitekantavuus päällysteen päältä on ensisijainen mitoitusperuste ja 
tavoitekantavuus kantavan kerroksen päältä on sitomattomien rakennekerrosten 
mitoituksessa käytettävä kantavuus  
 
Tiehallinnon 1994…2001läpiviemän tutkimusohjelman (S4) pääosan muodisti tien pohja- 
ja päällysrakenteiden tutkimusprojekti (TPPT), jonka tuloksen laadittiin TPPT- 
suunnittelujärjestelmä. Sen painopiste oli vilkkaasti liikennöityjen teiden 
rakenneratkaisuissa ja suunnittelussa. Suunnittelujärjestelmä sisältää myös 
vaihtoehtoisten päällysrakenneratkaisujen elinkaaren aikaisten kustannusten 
arviointimenettelyn.  
 
TPPT- suunnittelujärjestelmään liittyen Tiehallinto on siirtymässä paksupäällysteisillä teillä  
(asfalttikerroksen paksuus > 50 mm) uuteen päällysrakenteiden mitoituskäytäntöön, jossa  
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Odemarkin kaavaan perustuva analyyttis-empiirinen kuormituskestävyyden 
mitoitusmenettely korvataan analyyttisellä monikerrosmenetelmällä. Siinä tieto 
rakennekerrosten materiaalien moduuliarvoista on ensisijaisesti apuväline koko 
tarkasteltavan rakenteen jännitysmuodonmuutostilan laskentaan. Rakenteen kestoiän 
arviointi perustuu tämän jälkeen kuormituskestävyyden kannalta kriittisiksi arvioiduissa 
kohdissa mitoituskuorman alaisena muodostuvien rasitusten tarkasteluun suhteessa 
kyseiselle materiaalille otaksuttuun väsymisfunktioon. Kriittisiä rasituksia ovat sidottujen 
kerrosten alapinnan vetojännitykset/venymät sekä sitomattomien kerrosten yläpinnan ja 
pohjamaan yläpinnan puristusjännitykset / kokoon puristumat.  
 
Ohutpäällysteisillä teillä, maabetonirakenteilla tai puoliksi sidotuilla rakenteilla, mitä teräs- 
kuonakin lujittuneena edustaa, uusi menetelmä ei sellaisenaan sovellu. Odemarkin 
kaavaan perustuva menetelmä on sen vuoksi edelleen käyttökelpoinen tierakenteiden 
mitoittamisessa.  
 

  
Kuva 8.2 Tien eri päällysrakenneosien nimitykset. a) Tavanomainen päällysrakenne, 
               b) Maabetonirakenne ja c) Soratien rakenne (TVH 1985 / Tielaitos 1991 ).  
 
 
8.32 Tien päällysrakennemateriaalit  
 
Tien päällysrakennemateriaalit ja materiaalien rakennemoduulit on esitetty taulukossa 8.5  
Tielaitoksen ohjeiden mukaisesti. E-moduulit ovat staattisia kimmomoduuleita ja ne vastaa 
vat levykuormituskokeesta takaisin laskemalla saatavia E2-arvoja. Teräskuonan E-
moduulin arvo on vasta tiivistetyllä rakenteessa 350 MN/m2 ja lujittuneessa rakenteessa 
500 MN/m2.  
 
Taulukko 8.5 Tien päällysrakennemateriaalit ja materiaalien E-moduulit (THV 1985 / Tie- 
laitos 1991).  
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Kantavan kerroksen murskeella käytetään Teiden suunnitteluohjeen muutoksen (Tielaitos   
/15.4.1991) mukaan E-moduuli arvoa 280 MN/m2 (aiemmin 350 MN/m2). Routamitoitus 
on tehtävä paikallisten olosuhteiden mukaisesti.  
 
  
Taulukko 8.6 Tavoitekantavuudet ja rakennepaksuudet (Teiden suunnitteluohjeen muutos  
Tielaitos /15.4.1991)  
 

  
 
  
9. ROUTAMITOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT  
 
  
Maarakenteen routakestävyyden tarkastelu jakautuu kahteen osaan: routanousun 
vaikutuksiin ja sulamispehmenemisen vaikutuksiin. Sekä routanousun suuruus että 
kevätkantavuus (sulamispehmeneminen) riippuvat talven pakkasmäärästä.  
 
Routamitoituksessa lasketaan mitoitustalven pakkasmäärää käyttäen tien pinnan 
routanousu suunnitellulle rakenneratkaisulle. Tienpinnan routanousun laskentaa varten 
tarvitaan tiedot mm. pohjamaan routanousuominaisuuksista ja lämpöteknisistä 
ominaisuuksista sekä tierakenteen routimattomien kerrosten paksuuksista ja 
lämpöteknisistä ominaisuuksista.  
 
Pohjamaan routanousuominaisuuksia kuvataan routimiskertoimella (SP, 
segregaatiopotentiaali ). Taulukossa 9.1 on esitetty eri pohjamaille tyypillisiä 
routimiskertoimen arvoja ja Taulukossa 9.2 tie- ja katurakennusmateriaalien ja pohjamaan 
kuiva irtotiheyden, vesipitoisuuden ja lämmönjohtavuuden arvoja.  
 
Taulukko 9.1 Eri maalajeille tyypillisiä segregaatiopotentiaalien arvoja.  
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Pohjamaan lämpöteknisiä ominaisuuksia ovat lämmönjohtavuus jäätyneenä ja sulana, 
jäätymislämpö ja ominaislämpökapasiteetti. Lämmönjohtavuus voidaan arvioida mm. 
maalajin, kuiva irtotiheyden ja vesipitoisuuden perusteella. Jäätyneen tilan arvo on 
merkittävämpi. Jäätymislämpö lasketaan kuivairtotiheyden, vesipitoisuuden ja veden 
jäätymislämmön avulla. Ominaislämpökapasiteetti on merkitykseltään edellisiä 
vähäisempi. Vastaavat arvot tarvitaan rakennekerrosmateriaaleille. Routimattomilla 
rakennekerrosmateriaaleilla routimiskerroin SP on alle 0,18 ja laskelmissa käytetään 
arvoa SP = 0.  
  
Taulukko 9.2 Tie- ja katurakennusmateriaalien ja pohjamaan kuiva irtotiheyden, 
vesipitoisuuden ja lämmönjohtavuuden arvoja.  
 

 
 
Katujen routamitoituksessa mitoittavana pakkasmääränä käytetään kerran viidessä (F5) 
tai kerran kymmenessä (F10) vuodessa esiintyvää pakkasmäärää, joka on esimerkiksi 
Imatralla 35 000 Kh. Yleisesti sallitut routanousut ovat pääkaduilla 30…50 mm ja 
vähäliikenteisillä kaduilla 50…150 mm. Epätasaisia routanousuja ei sallita. Routimattoman 
ja routivan pohjamaan liittymäkohdassa käytetään siirtymäkiilaa, jonka syvyys on 
esimerkiksi Imatralla 1,8 m (KT 02).  
 
9.1 Teräskuona lämpöeristeenä  
  
Teräskuonalla on perinteisiä rakennekerrosmateriaaleja pienemmän ämmönjohtavuutensa  
takia myös jossain määrin roudan tunkeutumissyvyyttä vähentävä vaikutus. Tällä on 
jossain määrin merkitystä routanousujen vähentäjänä. Tarkempi mitoittaminen tehdään 
aina tapauskohtaisesti.  
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10. KUIVATUS  
  
Kuonarakenteen kuivatus suunnitellaan samojen periaatteiden mukaan kuin tavalliselle 
maarakenteelle. Koska teräskuonan vedenläpäisevyys on verrattain pieni ja pienenee 
vielä lujittuessaan, on siitä tehdyn rakenteen pinnalle tulevien vesien poisjohtaminen 
järjestettävä rakentamalla pinta riittävän sivukaltevaksi (vähintään 1 %)  
  
 
11. SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT  
  
 
Kuonarakentamisessa käytettäessä suunnitelma-asiakirjat vastaavat kiviainesrakenteen 
asiakirjoja. Kuonarakentamisen ohjeita ei ole esitetty katujen (KT 02) eikä teiden 
(Tiehallinto) yleisissä työselityksissä, joten teräskuonarakenteiden osalta voidaan käyttää 
vastaavan rakeisuuden omaavilla murskeilla käytettäviä asiakirjoja, kuitenkin materiaali 
mainiten.  
 
12. KUONARAKENTEIDEN RAKENNUTTAMINEN  
  
12.1 Yleistä  
 
Taulukkoon 12.1 on koottu asioita, joita on otettava huomioon kuonarakentamisen 
rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa sekä valmiin rakenteen 
seurantavaiheessa.  
 
Taulukko 12.1 Kuonarakentamisessa huomioon otettavia asioita.  

  



 
 
TP/JJ      VIATEK 27.11.2003 / 5.1.2016 

 

Ovako Imatra Oy Ab 

Osoite: Terästehtaantie 1, 55100 IMATRA 
Puhelin (05) 680 21, Fax (05) 680 2211 

www.ovako.com 
                                 Y-tunnus: 2067276-0 Kotipaikka: Imatra 24 

12.2 Rakentamisen valvonta  
 
Kuonarakennuskohteen rakennuttaja vaatii urakoitsijalta laadunvalvontaa, minkä lisäksi  
rakennuttaja valvoo rakentamista pistokoeluontoisesti. Urakoitsija osoittaa rakennuttajalle,  
että työ on tehty suunnitelmien mukaan.  
  
12.3 Dokumentointi  
 
Kuonarakenteiden sijainti dokumentoidaan.  
  
 
13. KUONARAKENTAMISEN TYÖOHJEITA  
 
13.1 Yleistä  
 
Kuonarakentamisen työohjeet palvelevat suunnittelijaa, kun hän laatii 
kuonarakentamiskohteen työselitystä sekä rakennuttajaa ja urakoitsijaa 
työnsuunnittelussa sekä rakentamisen aikana.  
 
13.2 Levitys ja tiivistys  
 
Saavutettava tiiviysaste vaikuttaa merkittävästi valmiin kuonarakenteen kantavuuteen ja  
lujittumiseen, joten huolellinen tiivistystyö on yksi tärkeimmistä kuonarakentamisen 
onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä.  
 
Teräskuona käyttäytyy tiivistämisen yhteydessä suunnilleen samalla tavalla kuin 
vastaavan raekoon omaavat murskeet. Rakentajien kokemusten mukaan materiaali on 
hyvin tiivistyvää.  
 
Teräskuona levitetään enintään 400…500 mm paksuna kerroksena kerrallaan. Tiivistämis 
kertojen määrä kerrosta kohti on vähintään 6…8. Tiivistämisen yhteydessä vasta levitetty 
löyhä kerros puristuu kokoon noin 20 %. Tiivistämiseen käytetään tavanomaista 
maarakennuskalustoa. Taulukossa 13.1 on esitetty tiivistämisohjeet 
teräskuonamurskeelle.  
 
13.3 Tiiviys- ja kantavuusmittaukset  
 
Tiivistystyön laadunvalvonta voidaan tehdä koetiivistykseen perustuvan työtapatarkkailun,  
kantavuusmittausten ja volymetrikokeiden yhdistelmänä vaihtoehdon 2 (Ve 2) mukaisesti.  
Mikäli koetiivistystä ei tehdä, tehdään tiiviysmittaukset vaihtoehdon 1 (Ve 1) mukaisesti:  
 
Ve 1: Tiiviysmittaukset:  
 
Kuonakerroksen tiiviysmittauksia tehdään volymetrikokeilla jokaisesta tiivistyskerroksesta..  
Näytteet tulisi kuivata välittömästi, jolloin tulos on käytettävissä mahdollisimman pian. Mi- 
tattua kuivatilavuuspainoa verrataan parannetulla Proctor-kokeella määritettyyn maksimi  
kuivatilavuuspainoon. Mikäli saatu tulos alittaa tavoitetiiveystason (D=92 %) on sillä alueella, jota 
mittaus edustaa, suoritettava lisätiivistystä ja tämän jälkeen uusittava mittaus.  
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Rakentamisessa käytettävän teräskuonan laatua (maksimikuivairtotiheys ja 
optimivesipitoisuus) seurataan työn kuluessa tehtävillä Proctor-kokeilla. Saatavia tuloksia 
hyödynnetään tiivistystyön laatuseurannassa (=vertailuarvot). Tiiviysasteita laskettaessa 
vertailuarvona käytetään viimeksi tutkitulla näyte-erällä määritettyä maksimitasoa.  
 
Ve 2: Kantavuusmittaukset:  
 
Kun tiivistystyön laadunvalvonta tapahtuu koetiivistykseen perustuvana yötapatarkkailuna, 
toteutetaan valvonta kantavuusmittauksina (levykuormituskoe tai Loadman-koe) tiivistys- 
kerroksen pinnalta tai tiivistämisen helpottamiseksi levitetyn murskekerroksen alta. Kokeet  
tehdään välittömästi kerroksen tiivistyksen jälkeen ennen seuraavan kerroksen levittämistä. 
Kokeilla määritetään E2-moduuli, jonka tulee olla vähintään koetiivistyksen perusteella määritetty 
E2-arvo. Pienimmät yksittäiset kantavuusarvot saavat jäädä enintään 30 % näiden vaatimusten 
alapuolelle. Kantavuuden mittauspisteitä tulee olla vähintään yksi kappale 500 m2 kohden. 
Varsinaisessa tiivistyksessä ei tehdä volymetrikokeita.  

 
  
Kantavuustutkimukset kantavan kerroksen päältä:  
 
Kantavan kerroksen pinnalta mitattavan kantavuuden E2 tulee saavuttaa vaadittu 
kantavuus ja suhde E2/E1 < 2,2.  
 
 
Mikäli suhde E2/E1 < 2,2 ja E2 alittaa vaaditun kantavuuden, on kantavan kerroksen 
murskekerroksen tiivistystyötä lisättävä, ja tehtävä uudet kantavuuskokeet.  
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 LIITE 1  
 
  
 
KUONAN TILAUKSET JA TOIMITUKSET  
 
  
 
Ovako Imatra Oy Ab  
 
Imatran terästehdas  
 
55100 Imatra  
 
Kuljetusosasto  
 
 
Puhelinkeskus   05-68021  
 
  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 




