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Lasin jalostusaste kasvaa

Päättynyt vuosi 2012 on ollut Uusioaines 
Oy:lle monin tavoin merkittävä. Yhtiö on jat-
kanut hallittua kasvuaan Suomen johtavana 
kierrätyslasin jalostajana, jonka tuotteiden 
korkea laatu tunnetaan koko Euroopassa. 
Kiitos tästä kuuluu Uusioaineksen osaavalle 
henkilökunnalle. Tärkeä merkitys lopputulok-
sen kannalta on myös käyttämäämme puh-
distusteknologiaa kehittäneillä alihankkijoilla. 

Unohtaa ei kuitenkaan sovi ketään niistä, jotka ovat vaikuttaneet 
siihen, että Suomessa käytössä oleva kierrätyslasin keräysjärjestelmä 
toimii niin hyvin kuin se toimii. Kun tavallinen suomalainen toimittaa 
lasipakkauksensa kierrätykseen, hän samalla tekee ympäristöteon. 
Nämä kaikki päivittäiset ympäristöteot luovat toiminnallemme perus-
taa, jolle oma liiketoimintamme rakentuu.

Vuonna 2012 tuotteistossamme tapahtui uusi merkittävä läpi-
lyönti: Foamit-vaahtolasimurske vakiintui odotetuksi menestykseksi. 
Ensimmäinen tuotantovuosi 2011 oli vielä lähtökuoppien luomista 
ja tuotteistuksen hiomista, mutta hyviä kokemuksia asiakkaiden 
keskuudessa kertyi kohtuullisen runsaasti jo tuolloin. Vuonna 2012 
Foamitin myynti viisinkertaistui. Pääasiassa kevennekohteisiin myytyä 
vaahtolasimursketta riitti myös vientiin, sillä kapasiteettimme on alusta 
alkaen mitoitettu varsin suureksi. Näin ollen olemme voineet toimittaa 
Foamitia myös Norjan ja Ruotsin infrarakennuskohteisiin.

Hyvän startin rohkaisemana Uusioaines on jatkanut vuonna 
2012 investointejaan myös tuotantoon. Loppuvuodesta valmistunut 
vaahtolasin murskauslaitos sekä kuulamyllyn hankinta mahdollistavat 
huomattavasti aiempaa laajemman kirjon jaekooltaan vaihtelevia 
vaahtolasituotteita. Ammattirakentajien ja myös kuluttajien talonraken-
nuskohteisiin soveltuvien, raekooltaan aiempaa pienempien vaahtolasi-
murskeiden lisäksi pystymme jatkossa toimittamaan myös lasijauhetta 
erityisesti rakennusmateriaaliteollisuuden tarpeisiin. 

Toivotan kaikille asiakkaillemme ja muille yhteistyökumppaneillem-
me menestyksellistä vuotta 2013!

Lassi Julin
toimitusjohtaja

Foamit rullaa tasaisesti ympäri vuoden

Kun aloitin Foamitin käytön edistämisestä 
vastaavana myyntipäällikkönä Uusioaines 
Oy:n palveluksessa kesäkuussa 2011, 
tuotetta oli valmistettu vasta muutaman 
kuukauden ajan. Kevennemateriaaleihin 
aiemminkin perehtyneen silmin uuden 
tuotteen potentiaali oli nähtävissä lupaavak-
si. Se vauhti ja asenteen myönteisyys, jolla 
asiakkaat ovat ottaneet uutuuden vastaan, 

on silti hieman yllättänyt. Päättyneen vuoden 2012 jälkeen voinkin 
tyytyväisenä todeta, että Foamitin toimitukset ovat jatkuneet keskey-
tyksettöminä koko vuoden ajan, myös talven tultua.

Kohteita on riittänyt monipuolisesti eri puolilla Suomea, kaikki-
aan yli 40 paikkakunnalla. Pääosa toimituksista on ollut toimituksia 
infrarakentamisen kevennekäyttöön, mutta myös talonrakentajat 
ovat kasvaneella tilaustoiminnallaan osoittaneet mieltyneensä uuteen 
tuotteeseen. Uuden murskauslaitoksemme myötä mahdollisuutemme 
palvella myös kasvavaa talonrakentajien asiakaskuntaamme paranee 
entisestään. Kesään 2013 mennessä meillä on täysi ja hiottu valmius 
toimittaa työmaille karkearakeisen ’peruskeventeen’ lisäksi myös 
hienojakeisempia vaahtolasimurskeita, joiden jaekoot on optimoitu 
mahdollisimman helpon työstettävyyden ja tasaisen pinnan laadun 
saavuttamiseksi. Luonnollisesti jatkamme palvelumme kehittämistä 
myös ’siviili-insinöörisektorilla’. 

Vuonna 2012 valmistunut suunnitteluohje on uskoaksemme 
helpottanut suunnittelijoiden työtä heidän valitessaan kohteisiinsa 
parhaiten soveltuvia kevenneratkaisuja. Viikottaiset Foamit-toimitukset 
ovat nykyään useimmiten jo suunnitteluvaiheessa valittuihin ratkai-
suihin perustuvia, mutta paljon on myös urakoitsijoiden ja muiden 
tuotetta käyttävien asiakkaiden omaehtoisen valinnan tuloksena 
syntyneitä käyttökohteita. Näyttää siltä, että Foamitin hyvistä ominai-
suuksista ’kielivä’ kello on kantautunut tehokkaasti myös työmailta 
toisille työmaille.

Kiitän kaikkia asiakkaitamme ja muita yhteistyökumppaneitamme 
päättyneestä vuodesta 2012. Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa 
yhteistyötä alkaneena vuonna 2013.

Jarmo Pekkala   
myyntipäällikkö      
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Luhta-konsernin uusi pääkonttori muille yrityksille vuokrattavine 
toimistotiloineen valmistui syksyllä 2012. Viimeisimpiä töitä oli 
rakentaa pehmeikön halki toimistokompleksin pihalle johtava tie.

Perinteikäs lahtelainen vaatetusalan 
perheyritys Luhta rakennutti Lah-

den moottoritien varteen uuden hulp-
pean pääkonttorinsa. Maamerkkinä 
nelostien käyttäjille jatkossa toimiva 
rakennus valmistui suunnitellussa aika-
taulussa, jonka viimeisimpiä rutistuksia 
oli rakentaa kiinteistön käyttäjille ja 
siellä vieraileville tie.

Pohjamaa alueella on heikosti kan-
tava, mikä johti jo suunnitteluvaiheessa 
ajatukseen käyttää kokonaiskuormituk-
sen ja sitä kautta painumien pienentä-
miseksi keventeitä. Suunnitteluprosessi 
oli pitkähkö, mistä johtuen alkuperäi-
sessä suunnitelmassa ei ollut vielä otet-
tu huomioon muita vaihtoehtoja kuin 
kevytsora. Vaahtolasi vaihtoehtoisena 
ratkaisuna oli kuitenkin suunnittelijoi-
den ja rakentajien tiedossa siinä vai-
heessa, kun rakentaminen tuli 
ajankohtaiseksi. 

”Päädyin suosittelemaan 
tässä kohteessa vaahtola-
sia, koska materiaali on 
keveämpi ja helpom-
min työstettävissä kuin 
muut vaihtoehdot. 
Hyvä käsiteltävyys 
on merkittä-

vä etu myös rakenteen käyttöaikana, 
esimerkiksi kaivettaessa kaivanto put-
kitöitä varten”, perustelee kohteen inf-
rasuunnittelusta vastaava Mika Sahari-
nen Ramboll Finland Oy:stä.

Kuormia kahden tunnin välein
Syyskuulle painottunut tienrakennus-
työ oli aikataulultaan erittäin tiukka, 
koska pääkonttorien avajaiset olivat 
vain muutaman viikon päässä. Töiden 
etenemisen kannalta ratkaisevassa ase-
massa oli se, että kevennemateriaalitoi-
mitukset toteutuvat sovitussa määrässä 
ja rytmissä. 

Paksuudeltaan välillä 0,3-1,5 met-
riä vaihdellut, kokonaistilavuudeltaan 
6000 kuutiometrin vaahtolasikerros le-
vitettiin ja tiivistettiin ’suoraan lavalta’ 
- sitä mukaa kuin tavaraa tuli työmaal-
le. Materiaalin tiivistäminen tehtiin 

totutun yksinkertaisesti: ajamalla 
koneella ylitse, minkä ma-

teriaali kestää 
hyvin. 

”Samalla materiaali puristuu kokoon 
noin kymmenen prosenttia, mikä on 
helppo ottaa huomioon kerrospaksuut-
ta viimeisteltäessä”, sanoo työnjohtaja 
Jussi Mikkonen Skankska Infralta.

Levitystyön helppous ja materiaalin 
kaikinpuolinen vaivattomuus työmaan-
kin näkökulmasta on myös levitysryh-
män yksituumainen mielipide. 

”150 kuutiota tunnissa on levitetty ja 
jyrätty. Vaahtolasi leviää oikeaan asen-
toon melkein itsestään”, kiittelee Skans-
kan Matti Heinänen – yli 30-vuotisella 
timpurin, raudoittajan ja maarakennus-
ammattimiehen kokemuksella.

Heinänen työkavereineen ei ole jou-
tunut pyörittelemään peukaloitaan mis-
sään vaiheessa, sillä Foamit-kuormat 
ovat saapuneet työmaalle kahden tun-
nin välein. Toimitus- ja asennustahti 
on vaihdellut työmaan tarpeen mukaan 
ja ylittänyt ajoittain tuhat kuutiometriä 
päivässä.

”Lastauksesta ja purusta on kum-
mastakin selvitty puolessa tunnissa”, 
kiittelee vaahtolasia Forssasta Lahteen 
kuljettava Risto Korpisaari. n

Luhdan pääkonttoriin 
pääsee keveästi
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Espoon Tapiolan keskusta on ollut 
vuodesta 2011 lähtien perusteellisen 
saneerauksen ja uudisrakentamisen 
kohteena. Uudistuvien liikerakennus-
ten ohella rakentamisen painopisteitä 
ovat metroasema ja pysäköintilaitos 
bussiterminaaleineen. Bussiterminaali 
suunnitellaan Merituulentien kohdalle.

Ennen bussiterminaalin valmistu-
mista sen toiminnoille tehdään vä-

liaikaisjärjestelyt Tapionaukiolle  Gar-
den-hotellin välittömään läheisyyteen. 
Pysäköintitilat rakennetaan terminaalin 
alapuolelle. Maanpäällinen, väliaikai-
sena toimiva terminaali sijoittuu näin 
ollen massiivisen betoniholvin päälle. 

Holviin kohdistuu kannen rakenneker-
rosten ja ajoneuvojen painosta suuria 
rasituksia, joita kuitenkin voi pienentää 
oikeilla materiaalivalinnoilla.

”Halusimme käyttää vaahtolasi-
mursketta ensisijaisesti keventeenä, 
joka vähentää holviin kohdistuvia rasi-
tuksia pienen omapainonsa ansiosta ja 
myös siksi, että vaahtolasikerros jakaa 
kuormituksia laajemmalle alueelle”, pe-
rustelee geotekninen asiantuntija Olli 
Niemi Sitosta.

Niemi pitää tärkeänä paitsi vaahto-
lasin kohteeseen soveltuvia geoteknisiä 
ominaisuuksia myös sitä, että tuote on 
suhteellisesta uutuudestaan huolimatta 
jo standardoitu.

”Materiaalin keveys ja työstettävyys 
olivat tärkeitä kriteereitä. Vaahtolasin 
ansiosta jakava murske voitiin jättää 
pois, mikä kevensi kokonaiskuormitus-
ta huomattavasti. Työstettävyys on tässä 
tapauksessa sitä, että materiaali pysyy 
hyvin kasassa pussittamattakin. Plussaa 
on myös vaahtolasin lämmöneristys-
kyky”, pääurakoitsijan Lemminkäinen 
Infra Oy:n vastaava mestari Esa Virta-
nen perustelee.

Hyvin suunniteltu, hyvin tehty
Virtanen myös muistuttaa suunnitte-
lijoiden – Finnmap Consultingin ja 
geotekniikassa Siton  –  osaamisen tär-
keästä osuudesta onnistuneen loppu-

Tapionaukion 
pysäköintilaitoksen 
kansi keveni Foamitilla

– Vaahtolasitoimitukset ovat onnis-
tuneet nappiin silloin, kun tavara on 
saatu kipatuksi rakenteeseen suoraan.
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tuloksen takaajana. Kun suunnitelmat olivat 
kerralla kunnossa, urakoitsijan oli huomat-
tavasti helpompaa noudattaa kaksivuotisen 
hankkeen tiukkaa aikataulua.

”Jotkut suunnitelmista, muun muassa ke-
vennysrakenteita koskevat suunnitelmat, tar-
kentuivat työmaan jo käynnistyttyä. Kaikki oli 
silti suunniteltu riittävän ajoissa”, hän sanoo.

Myös materiaalitoimitusten täsmällisyyden 
tärkeys on korostunut kaikissa vaiheissa työ-
maalla, jolla varastointitilaa ei juurikaan ole.

”Vaahtolasitoimitukset ovat onnistuneet 
nappiin silloin, kun tavara on saatu kipatuk-
si rakenteeseen suoraan. Aivan ensimmäisis-
sä kuormissa tässä suhteessa jäi petrattavaa, 
mutta sittemmin homma on hoitunut kuten 
pitääkin: keskimäärin kolme kuormaa päiväs-
sä tunnin tarkkuudella”, Virtanen toteaa.

Kannen maarakennustöitä aliurakkana 
tekevän Louhintahiekka Oy:n vastaava työn-
johtaja Heidi Ahonen on ollut kaikin puolin 
tyytyväinen ensi kokemukseensa Foamit-
vaahtolasimurskeesta.

”Aluksi hieman äimistelimme uutta mate-
riaalia, mutta kokemusten jälkeen minulla ei 
ole mitään moitittavaa. Tämä tavara ei todel-
lakaan leviä alla, kuten ne kuuluisat Jokisen 
eväät”, hän vertaa. n

Heidi Ahonen on viihtynyt Louhintahiekan palveluksessa seitsemän vuotta. Tapionau-
kion pysäköintilaitostyömaa on hänelle ensimmäinen vaahtolasimurskeen käyttökohde.        
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Yksi tärkeistä työvaiheista oli 
kiertoteiden rakentaminen, 

johon löytyi toimiva, Foamit-
vaahtolasimursketta hyödyntävä 
ratkaisu.

Hämeenlinnan keskustan poh-
jaolosuhteet ovat paikoitellen erit-

täin vaativat. Näin on myös 
katettavan moottoritie-
osuuden alla, mistä ku-
vaava esimerkki on kier-

totien reunoihin lyötyihin 

teräsponttien noin 25 metrin pituus.
”Vaahtolasikevennettä levitettiin 

ponttien väliin kiertoteiden rakentei-
siin maksimissaan 6-7 metrin paksuu-
delta. Rakenne toimi hyvin, ja sama 
materiaali on sittemmin ollut täysin 
käyttökelpoista uusittaessa moottori-
tien läheistä katuverkostoa”, kertoo YIT 
Rakennuksen työmaapäällikkö Kari Si-
monen.

Vaahtolasimurskeen käyttäminen oli 
Simosen mukaan välttämätöntä työnai-
kaisessa kiertotiessä, jotta tiepenkereen 
paino ei olisi kasvanut liian suureksi.

”Ilman vaahtolasikevennettä  liuku-
pinnan muodostumisen riski olisi ollut 
suuri”, hän toteaa.

Tämän lisäksi hän on tyytyväinen 
vaahtolasimurskeen työstettävyyteen 
ja koossapysyvyyteen. Näistä ominai-
suuksista on etua esimerkiksi silloin, jos 
rakenteita on esimerkiksi myöhempien 
kunnallisteknisten töiden takia avattava.  

Sillat valmiit, katutyöt pitkällä
Vuoden 2012 syksyyn mennessä 

YIT Rakennus sai valmiiksi 229 
metriä tunnelia sekä kaksi uutta, 

moottoritien 

ylittävää siltaa, jotka korvaavat urakan 
aikana puretut Paasikiventien ja Tu-
runtien sillat. Sekä siltojen purku että 
kiertoteiden rakentaminen ajoittuivat 
vuoden 2012 kevääseen ja kesään. Myös 
kiertotiet oli väliaikaisuudestaan huoli-
matta suunniteltava erityisellä huolella.

”Muutaman metrin turvekerrok-
sen ja sen alapuolisen, parikymmen-
tä metriä paksun savikerroksen takia 
kiertotien stabiliteetti oli määräävä 
mitoitustekijä. Lisävarmuutta saatiin 
korvaamalla alun perin kiertotiepenke-
reen rakennemateriaaliksi suunniteltu 
kevytsora ominaispainoltaan vielä pie-
nemmällä vaahtolasimurskeella”, perus-
telee hankkeen geotekninen suunnit-
telija Petri Tyynelä Ramboll Finland 
Oy:stä. 

Kiertotiet toimivat työmaankin 
kokemusten mukaan hyvin. Tiet pu-
rettiin, kun uudet sillat valmistuivat, 
ja töiden painopiste siirtyi katujen ra-
kentamiseen. Myös katutöissä on riit-
tänyt geoteknisiä haasteita vähintään 
odotetussa määrin. Heikosti kantavaan 
pohjamaahan kohdistuvia rasituksia on 
tästä syystä ollut tarpeellista vähentää 
Foamitin avulla.

”Katutyöt jatkuvat vielä kesään 2013. 
Siinä mielessä olemme työmaalla voi-
ton puolella, että kaikki enimmäkseen 
siltoihin tarvittavat 20  000 betonikuu-
tiota on valettu. Samalla olemme ohit-
taneet turvallisuuden ja eri töiden yh-
teensovittamisen kannalta vaativimmat 
vaiheet”, Simonen arvioi.

Yhteensovittamisen haasteita kuvaa 
muun muassa se, että työmaa-alueella 
on pitänyt siltatöiden ajaksi siirtää vä-
liaikaisesti 60 moottoritien poikkisuun-
taan aikanaan vedettyä kaapelia ja lisäk-
si suuri määrä kunnallistekniikkaa.

”Oman mausteensa on tuonut työ-
maan sisällä sijaitseva toinen, kaup-
pakeskustyömaa. Se on lisännyt oman 
työmaamme logistisia ja muita haastei-
ta”, Simonen toteaa. n

Hämeenlinnan moottoritiekattaus 
etenee suunnitellusti
Hämeenlinnan liikennejärjestelyt ovat 
olleet merkittävien muutosten koh-
teena vuoden 2011 syksystä lähti-
en. Tuolloin YIT Rakennus käynnisti 
mittavan urakkansa, jonka valmistut-

tua Valtatie 3 on Hämeenlinnan 
keskustan kohdalla katettu. 

Vaahtolasimurskeen valintaan vaikuttivat rakenteen 
yksinkertaisuus, rakentamisen helppous ja mahdollisuus 
liikkua työkoneilla vaahtolasikerroksen päällä. 

6  FOAMIT-LEHTI 1/2013



Tervajoella, Valtatie 18:n varren tie-
työmaalla paiskittiin viime heinäkuus-
sa pitkää päivä. Painumaongelmasta 
kärsinyt alikulkusilta saatiin vaahtola-
simurskeen avulla kuntoon runsaassa 
viikossa.

Pehmeiköille perustettuja teräsraken-
teisia alikulkusiltoja on Suomessa 

runsaasti. Teräsputkisiltojen halkaisijat 
ovat vuosi vuodelta kasvaneet, mikä on 
johtanut suurempiin rasituksiin ja tar-
peeseen uudistaa suunnitteluohjeita.

”Tämä merkitsee muun muassa sitä, 
että perinteisillä keventeillä tarvitaan 
aiempaa järeämpää ympärystäyttöä. 
Vaahtolasimurskeella on hyvät kitka- 
ja kantavuusominaisuudet, minkä an-
siosta sitä käytettäessä ympärystäyttö 
voidaan tehdä ohuempana, mikä luon-
nollisesti tehostaa keventeen toimintaa”, 
perustelee Destian geotekninen asian-
tuntija Panu Tolla.

Tollan mainitsemat näkökohdat ko-
rostuvat hänen suunnittelemassaan ali-
kulkusiltakorjauksessa Isonkyrön Ter-
vajoella. Painumat kymmenen metriä 
paksulla ’merenpohjasavikolla’ olivat 
kasvaneet niin suuriksi, että ne haittasi-
vat merkittävästi rakenteen toimivuutta.

”Halkaisijaltaan kuusimetrisen te-
räsputkisillan ympärystäytön leveys 
olisi pitänyt olla perinteisesti kevennet-
täessä yli kolme metriä sillan molem-
milla puolilla ja paksuus viisi metriä. 
Vaahtolasia käytettäessä täyttöä voitiin 
kaventaa huomattavasti”, Tolla kertoo.

Hyvät työmaakokemukset
Destian toteuttamalla työmaalla vastaa-
vana mestarina toiminut Keijo Karta-
no kertoo yllättyneensä myönteisesti 

uuden materiaalin erinomaisesta kan-
tavuudesta ja nopeasta asennettavuu-
desta. 

”Reilussa viikossa saimme kaivetuk-
si vanhan rakenteen auki, asennetuksi 
vaahtolasikerrokset ja levitetyksi murs-
ketäytön vaahtolasin päälle. Levitimme 

ja tiivistimme vaahtolasin 30-50 sent-
timetrin kerroksissa, mikä oli helppoa, 
koska koneella saattoi ajaa kerroksen 
päälle ja päällä”, Kartano kertoo.

Asennukset tehtiin heinäkuun hel-
teillä, minkä seurauksena esiintynyt 
hienoinen pölyäminen saatiin Kartanon 
mukaan vaivattomasti kuriin materiaa-
lin kevyellä kastelulla ennen asennusta. 

Työ onnistui sekä suunnittelun että 
toteutuksen näkökulmasta hyvin. Ma-
teriaali oli hankkeen osapuolille oma-
kohtaisesti uusi, mutta sen hyviksi arvi-
oidut geo- ja työtekniset ominaisuudet  
rohkaisivat kokeilemaan.

”Suunnittelijan näkökulmasta uuden 
materiaalin käyttöön liittyy aina myös 
haasteita. Tiivis yhteistyö urakoitsijan 
kanssa jo ratkaisua haettaessa luo edel-
lytyksiä toteutuksen onnistumiselle. 
Kohteesta saatu kokemus osoitti, että 
materiaali todella toimii, kuten mitat-
tujen ominaisuuksien perusteella voi 
odottaa. Jatkossakin vastaavaa ratkai-
sua on suositeltavaa käyttää”, Panu Tolla 
arvioi. n

Teräsrakenteinen alikulkusilta Tervajoella, 
Kyröjoen lähistöllä, korjattiin viime kesänä 
painumattomaksi. Tämä onnistui käyttämällä 
keventeenä Foamit-vaahtolasia.  

– Vaahtolasimurskeella 
on hyvät kitka- ja kanta-
vuusominaisuudet, minkä 
ansiosta sitä käytettäessä 
ympärystäyttö voidaan 
tehdä ohuempana.

Alikulkusillan painumat 
saatiin Isokyrössä kuriin
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Foamit pitää 
Vehkajoen penkat 
vakaina

Haminan rakenteilla oleva ohitustie 
halkoo Kymijoen vesistön vanhoja 
merenpohjaniittyjä, joilla maaperän 
heikko kantavuus ja paksut pehm-
eiköt tuottavat kokeneillekin infra-
ammattilaisille herkästi harmeja. 
Esimerkiksi Vehkajoen rantamilla 
savikerros ulottuu paksuimmillaan yli 
20 metriin, ja joen rantapenkereen 
riittävä stabiliteetti on ollut huolenai-
he jo tietä suunniteltaessa.

Inklinometrin avulla jokipenkereen sivusiirtymät pysyvät 
tarkassa seurannassa. Vaahtolasimurskeen ansiosta 
siirtymiä ei ole odotettavissa. 

”Rantapenkereiden lähtötilanteen 
stabiliteetti oli riittämätön, pu-

humattakaan tilanteesta työn aikana ja 
rakentamisen jälkeen. Vaahtolasimurs-
keella toteutettu alueellinen maapohjan 
keventäminen ja paalulaatan alustäytön 
rakentaminen osoittautui suunnittelu-
pöydällä riittäväksi ratkaisuksi tavoitel-
taessa liukupintalaskelmilla kertoimen 
1,8 ylittävää varmuutta. Muita keven-
nysmateriaalivaihtoehtoja ei edes har-
kittu, koska materiaalin työstettävyys 
ja päällä työskenneltävyys heti vaah-
tolasimurskeen levittämisen jälkeen 
ovat kohdallaan”, toteaa kohteen työn-
aikaisesta geoteknisestä suunnittelusta 
vastaava Kari-Matti Malmivaara WSP 
Finland Oy:stä.

Malmivaaran mukaan perussuunni-
telmassa jokipenkereet oli suunniteltu 
vahvistettavaksi toisiaan leikkaavien 
kalkkisementtipilareiden muodosta-
mien, joen rantaviivoja mukailevien 
’blokkien’ avulla. Tämä aikaa vievä ja 
suuria työnaikaisia riskejä sisältävä 
ratkaisu kyseenalaistettiin ja ryhdyt-
tiin miettimään aivan uudenlaista rat-
kaisua. Vaahtolasimurskeesta muissa 
suunnittelukohteissa saatujen tietojen 
perusteella päädyttiin esittämään en-
sin työyhteenliittymälle ja myöhemmin 
Liikennevirastolle uutta ratkaisumallia. 

Vaahtolasimurskekeventeen ker-
rospaksuus vaihtelee Haminan ohi-
kulkutiellä maaperästä riippuen välillä 

8  FOAMIT-LEHTI 1/2013



0,75-1,30 metriä. Kaikkiaan Foamitia käytetään 
Vehkajoen molemmille puolille rakennettavissa 
penkereissä noin 6000 kuutiometriä. Kyseessä 
on ensimmäinen kerta juuri tämäntyyppiselle 
rakenneratkaisulle, jonka valinnalle löytyivät 
painavat perusteet. 

”Materiaalilla on mielestäni sekä teknisestä 
että ympäristön näkökulmasta järkevää käyttöä 
tienrakenteissa laajemminkin”, Malmivaara ar-
vioi. 

Urakoitsijaltakin suitsutusta
Kesälahden Maansiirron ja YIT:n muodosta-
man TYL Haminan Kehän projektijohdolle 
Foamit oli ennen tätä työmaata itsekokematon 
materiaali. 

”Hinta ei näyttänyt halvalta, mutta käsittelyn 
nopeus ja helppous ovat kyllä vahvistaneet sen, 
että hankintapäätös oli täsmälleen oikea”, sanoo 
TYL Haminan Kehän hankinnois-
ta vastaava työmaainsinööri Jar-
mo Lahtinen, jonka näkemyk-
sen jakaa myös työmaapäällikkö 
Petteri Rantalainen.

Rantalainen kiittelee Foami-
tin erinomaisia kantavuusomi-
naisuuksia; sama asia miellyttää 
asennuspaikassa työskenteleviä, 
esimerkiksi kokenutta kaivinko-
neenkuljettajaa Anssi Rautiota.

”Täältä ohjaamosta arvioi-
den asennusvauhti on lähes tuplat perinteisiin 
keventeisiin verrattuna. Vielä tärkeämpää vaah-
tolasimurskeessa on minulle se, että sen päällä 
pääsee liikkumaan koneella painorajoituksitta”, 
Rautio sanoo.

TYL Haminan Kehän työnjohtaja Heikki 
Mustonen on niin ikään enemmän kuin tyyty-
väinen Foamitin ominaisuuksiin.

”Tämän työmaan opetus on se, että vaahto-
lasimursketta kannattaisi käyttää jopa ennak-
koluulottomammin kuin täällä tehdään. Se on 
ymmärrettävää, koska materiaali oli päätöstä 
tehtäessä useimmille meistä uusi. Ensi kerralla, 
kun paalulaattaa tehdään, ainakin minä suosit-
telen hyvällä omallatunnolla sitä, että paalutus-
koneen voi ohjata suoraan vaahtolasin päälle. 
Se säästää puolen metrin murskepedin teolta 
ja tuottaa sitä kautta silkkaa säästöä”, Mustonen 
perustelee. n

– Ensi kerralla, kun paa-
lulaattaa tehdään, ainakin 
minä suosittelen hyvällä 
omallatunnolla sitä, että 
paalutuskoneen voi ohjata 
suoraan vaahtolasin päälle.

Työnjohtaja Heikki Mustonen aikoo ottaa Foamitin eduista 
jatkossa vielä enemmän irti kuin ensi kokemuksen aikana.

9  FOAMIT-LEHTI 1/2013



Vaasan keskustasta Vaskiluotoon 
pääsee pian uusia siltoja pitkin. An-
dament Oy:n urakoima kaksivuotinen 
työmaa sisältää kahden uuden sillan 
lisäksi myös vanhan sillan purun ja 
kaksi lähes 400 metriä tukimuuria. 
Graniitilla verhoiltavat tukimuurit on 
perustettu pehmeikölle, mikä johti 
tarpeeseen tehdä taustatäyttö mah-
dollisimman kevyenä.

”Tukimuurin taustapenkereen pai-
numien estämiseksi esillä olivat 

paalutus ja keventäminen. Toinen tuki-
muureista päätettiin keventää, toisessa 
oli käytettävä paalutusta, koska penger 
oli vedessä. Kevennettävä tukimuuri-
täyttö suunniteltiin ja toteutettiin vaah-
tolasimurskeella, koska se tiedettiin ti-
laajan aiempien kokemusten perusteella 
helpommin tiivistettäväksi materiaalik-
si ja työskentelyalustana tukevammaksi 
kuin perinteiset keventeet”, perustelee 
kohteen geotekninen pääsuunnittelija 
Teuvo Kasari A-Insinöörit Oy:stä.

Tilaaja, Vaasan kaupunki, oli käyttä-
nyt vaahtolasia keventeenä omana työ-
nä toteuttamassaan kohteessa jo vuotta 
aiemmin. 

”Kalastajakadun kohteessa toteu-
tettu vaahtolasikevennys on toiminut 
tähän mennessä toivotulla tavalla ja 
kadun painuma on hallinnassa. Suo-
situksestamme myös Vähänkyrön pe-

säpallokentän saneerauksessa vaahto-
lasi valittiin rakenteisiin kevennys- ja 
lämmöneristysmateriaaliksi”, kertoo 
Vaasan kaupungin kunnallisteknisen 
rakentamisen työpäällikkö Markus 
Rintala.

Miljoonaurakka yli puolivälissä
Andamentin urakka käynnistyi jo syk-
syllä 2011; valmista on määrä tulla ke-
säkuun loppuun 2013 mennessä. Sekä 
sillat että tukimuurit saatiin pääosin 
valmiiksi jo vuoden 2012 aikana. Työ-
läimmät vaiheet olivat siltojen ja tuki-
muurien massiiviset valut.

Vaahtolasin asennus sujui Anda-
mentin työmaapäällikkö Risto Perttu-
lan mukaan hyvin. 

”Työstettävyys oli oikein hyvä. Tii-
vistimme vaahtolasin kerroksittain, joi-
den kokonaispaksuus oli enimmillään 
1,5 metriä. Alla on savea kymmenkunta 
metriä, joten kevennyksestä on todella 
hyötyä”, Perttula kertoo. 

Hän kertoo muitakin vaihtoehtoja 
olleen tarjolla, mutta vaahtolasin oli 
päädytty muun muassa tilaajan aiempi-
en hyvien kokemusten perusteella. 

Foamit-vaahtolasi asennettiin tässä 
tapauksessa suodatinkankaalle, joka 
erotti vanhan louhepenkereen keven-
ne- ja sen yläpuolisista kiviaineskerrok-
sista. Yhteensä Foamitia tarvittiin noin 
1200 kuutiometriä.  nFoamit toimii Vaskiluodon sillan uuden 

tukimuurin kevennetaustatäyttönä.   

Vaskiluodon tukimuurin 
tausta ei painu
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Foamitista on moneen 
ja monenkokoiseen

Espoo
Forssa
Hamina
Helsinki
Hyvinkää
Hämeenlinna
Jyväskylä
Jokioinen
Kaarina
Kauniainen
Karkkila
Kauhajoki
Kauhava
Kauniainen
Kerava
Kirkkonummi
Kuortane
Lahti
Laitila
Lapua
Luopioinen
Naantali
Nastola
Nummi-Pusula
Orimattila
Porvoo
Raisio
Rovaniemi
Siuntio
Tampere
Tervajoki
Turku
Tuulos
Tuusula
Utajärvi
Uusikaarlepyy
Vaasa
Valkeakoski
Vantaa
Vihti
Vähäkyrö

Toimitetut määrät

n  < 100m³
n  > 100m³
n  > 1 000m³
n  > 5 000m³
n  > 10 000m³

Suomeen toimitettiin 
vuonna 2012 yhteensä 
noin 65 000 m3
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www.uusioaines.com

Vaahtolasimyynti:

Myyntipäällikkö Jarmo Pekkala, puh. 050-4343 747, jarmo.pekkala@uusioaines.com

Lisätietoa: www.foamit.fi

Lasin luonto on kierto


