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Ympäristöystävällistä eristemateriaalia kierrätyslasista

-LEHTI
Foamitia käytetään monenlaisissa projekteissa
Vuosi 2013 oli Foamit-vaahtolasimurskeelle kolmas täysi vuosi Suomen markkinoilla. Viime vuonnakin tapahtui paljon Foamit-sektorilla.
Kehitimme uusia pienempiä, CE-merkittyjä vaahtolasimurskeita. Lisäksi
Foamit-vaahtolasimurske lisättiin RIL: in uuteen routasuojausohjeeseen sekä maanrakennusmurske InfraRYL: iin. Foamitista tehtiin myös
diplomitöitä. Myyntiassistentiksi palkkasimme Katri Pohjolan.
Foamit-lehdessä kerromme vaahtolasimurskeen monista käyttökohteista eri puolilla Suomea vuonna 2013. Lehdessä esiteltyjen kohteiden lisäksi tuotteella on
paljon muitakin sovelluksia, esimerkiksi reunavahvistetut laattaperustukset, kadut sekä viherrakentaminen ja täytöt, joissa materiaalilta vaaditaan teknistä kestävyyttä. Uusien kohteiden
määrä on kasvanut voimakkaasti, koska rakentajat ovat huomanneet asentamisen nopeuden ja
helppouden.
Vaahtolasimurskeen käyttö on kasvanut perinteisissä kevennyskohteissa, mihin hyvillä
kokemuksilla on varmasti vaikutusta. Uskon suunnan jatkuvan, koska Foamitin tunteva suunnittelijakuntakin näyttää laajenevan jatkuvasti. Nyt kohdesuunnitelmia tulee kaikilta geosuunnittelutoimistoilta. Toisaalta rakennesuunnittelijat eivät ole vielä löytäneet vaahtolasimurskeen
sovelluksia talokohteissa. Tämä varmaan muuttuu, kun tuotetietoisuus lisääntyy ja saatavilla
on pienempiä murskekokoja.
Foamit-murskeen tuotekehitystä on tehty edelleen aktiivisesti. Nyt Foamit-mursketta myydään viittä eri raekokoa, jotka saivat kesällä CE-merkin. Tuotenimet ja murskekoot ovat Foamit
10 (3-10mm) Foamit 20 (10-20 mm) Foamit 30 (20-30 mm) ja Foamit 60 (0-60mm). Kehitteillä on myös huomattavasti nykyistä kevyempi murske esimerkiksi sisä- ja taustatäyttöihin.
Vuoteen 2014 lähdemme positiivisin mielin, vaikka taloudelliset näkymät rakentamissektorilla eivät ole ruusuiset. Tässä on Foamit-murskeen mahdollisuus, kun pitää löytää kestävä
kustannustehokas ratkaisu koko elinkaarelle. Foamit on kilpailukykyinen, kun lasketaan materiaalisäästöt, työaikakustannukset sekä jätemaan kuljetus- ja kaatopaikkamaksut. Ja tietenkin
pienemmällä hiilijalanjäljellä ympäristöä ajatellen.
Kiitän asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja toivon sen jatkuvan tänä vuonnakin.
Jarmo Pekkala
myyntipäällikkö
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Turun Biolinjan
pehmeikkö ’talttui’ Foamitilla

Talonrakentaja Timo Lunden
(kuvassa vasemmalla) ja maarakentaja Timo Virjonen tarkastelevat Foamit-kevennettä.

Tonttialaltaan yli viisihehtaarinen
Biolinja -rakennuskompleksi perustettiin enimmillään lähes 30-metriselle
pehmeikölle. Foamit-vaahtolasimurskeen avulla paalutettujen rakennusten
ja piha-alueiden väliset painumaerot
saatiin hallintaan helposti ja kohtuukustannuksin.

A

urajoen rantamat ovat tunnetusti
pohjarakentajan kannalta vaativat.
Sama vaativuus vallitsee useimmissa
Turun seudun rakennushankkeissa,
mistä syystä Foamit-vaahtolasimurske
on tullut parin vuoden kuluessa jo tutuksi seudun avainrakentajille ja -suunnittelijoille.
”Olemme suunnitelleet jo monentyyppisiä kohteita niin, että pehmeikköongelmat on otettu haltuun vaahtolasimurskeen avulla. Tässä tuoreimmassa
ja yhdessä suurimmista eli Turun Biolinjassa vaahtolasimursketta käytettiin
kalliimman ja enemmän aikaa vievän
syvästabiloinnin asemesta tasaamaan
painumaeroja paaluttamattomien pihaalueiden ja paalutettujen rakennusten
välillä”, kertoo kohteen geoteknisestä
suunnittelusta vastaava diplomi-insinööri, toimitusjohtaja Sauli Maanpää
SM Maanpää Oy:stä.
Tässä tapauksessa kevennettä käytettiin eniten pääasiassa liikerakennusten
ympäröimällä paikoitusalueella ja sen
rakennuksiin rajoittuvilla reunoilla.
Foamit-kevennettä asennettiin paikoitellen jopa 1,5 metrin paksuudelta, ja se
tiivistettiin kahdessa kerroksessa.
”Työ kävi joutuisasti, ja asfalttimiehet pääsivät aloittamaan osuutensa
joulukuun alussa. Jos vertaa Foamit-

vaahtolasimurskeen asennettavuutta
vaikkapa
kierrätyskumirouheeseen,
Foamitin asennus on kyllä huomattavasti helpompaa ja siistimpää. Vaahtolasi myös tiivistyy erittäin hyvin”, kertoo
työnjohtaja Sam Sjöroos.
Janne Toropainen, toinen Rakennustoimisto Lundénin KVR-urakoiman
Biolinja-työmaan työnjohtajista, mainitsee Biolinja-työmaan merkittävimmäksi tekniseksi haasteeksi tontin paksut pehmeiköt.
”Keventeiden tehtävä on tasata painumia rakennusten sisääntulokohdissa”, hän toteaa.

Vaativa tontti
Lähes 400 metriä pitkä ja noin 150
metriä leveä Biolinjan tontti on Turun
seudulla vuosikymmenten ajan geosuunnitelmia laatineen Sauli Maanpään
mukaan alueelle tyypilliseen tapaan

pohjasuhteiltaan kahtalainen: toisella
reunalla on syvä pehmeikkö, kun taas
toisella reunalla kalliota on jouduttu
louhimaan. Välinen osuus on jyrkästi syvenevää savikkoa, mistä seuraa
suuria,
pohjarakennusmenetelmiin
kohdistuvia vaatimuksia. Normaalin
käytännön mukaisesti vain talot ovat
paalutettuja, mutta pihojenkaan ei saa
antaa painua hallitsemattomasti.
”Kun pehmeikkö on niin paksu kuin
tässä, on tärkeää pienentää painumia
nimenomaan liikkeiden sisääntulojen välittömässä läheisyydessä”, Sauli
Maanpää perustelee.
Hän kertoo päätyneensä vaahtolasimurskeeseen sekä geoteknisistä syistä
että myös siksi, että hänen asiakkaansa eli rakennuttajat ja urakoitsijat ovat
huomanneet tuotteen edut: hyvän käsiteltävyyden ja kantavuuden. n
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Poriin jouluksi 2014 valmistuva Kauppakeskus
Puuvilla rakentuu vanhaan puuvillatehtaaseen
ja sen ympärille tehtävään uudisosaan. Tulvasuojelun lähtökohdista suunniteltuna uudisosan
lattiataso on metrin ylempänä kuin vanhassa
tehtaassa. Korkeuseron tyylikäs tasaaminen on
arkkitehtonisesti ja rakenneteknisesti vaativa
tehtävä.

Vanha ja uusi kohtaavat
Kauppakeskus Puuvillassa
T

– Vaahtolasin hyvä tiivistettävyys
ja keveys olivat rakennesuunnittelun
näkökulmasta selkeitä etuja muihin
ratkaisuihin verrattuna

yömaalla on aiheutunut yllätyksiä siitä, että vanhat
korkeusasemat ovat vaihdelleet
huomattavasti. Tämä toi lisävaatimuksia tasausrakenteille: niiden
paksuutta tuli voida säädellä joustavasti
kunkin kohdan todellisen koron mukaan.
”Levymäisillä tuotteilla tämä vaatimus olisi ollut mahdoton toteuttaa.
Siinäkään tapauksessa, että ne olisivat
soveltuneet, hintaetua ei olisi tullut
lainkaan”, kertoo hankintainsinööri
Matti Heikkilä Skanska Talonrakennus
Oy:stä.
Kohteen KVR-urakoitsija Skanskan
runsaat kaksi vuotta kestävän urakan
hinta on noin 110 miljoonaa euroa.
Tällä summalla valmistuu 100 000 neliömetriä ja 400 000 kuutiometriä uutta
kauppakeskusta. Kauppakeskus Puuvilla koostuu kolmesta siivestä, joista Vär-
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jäämöksi nimetty sijoittuu vanhoihin
tehdastiloihin. Muut kaksi siipeä ovat
nimeltään Kutomo ja Lusikkalinna.
Kolmikerroksinen Värjäämö oli työmaan käynnistyessä syksyllä 2012 todettavissa rakennusteknisesti kohtuullisen hyväkuntoiseksi. Rakennuksen
lähes 90 vuoden iästä kuitenkin johtui,
että rakenteiden mittatarkkuuksissa oli
puutteita. Lattioiden korkeusasemat
selvisivät yksityiskohtaisesti vasta siinä
vaiheessa, kun pääurakoitsija oli aloittanut omat työnsä.
MJS Groupilla oli entuudestaan hyviä kokemuksia vaahtolasimurskeen
käytöstä lattiarakenteissa. Tämä johti
ehdotukseen suunnitelmanmuutoksesta. Sekä pääurakoitsija Skanska että ra-

kennesuunnittelija Narmaplan Oy
hyväksyivät lattiaurakoitsijan esittämän muutosehdotuksen.
”Vaahtolasin hyvä tiivistettävyys
ja keveys olivat rakennesuunnittelun näkökulmasta selkeitä etuja muihin
ratkaisuihin verrattuna”, perustelee rakennesuunnittelusta vastaava projektipäällikkö Juha Junttila Narmaplanista.

Kustannussäästöjä ja
uusia asennustapoja
MJS Groupin työnjohtaja Arja Mäkinen muistuttaa myös siitä, että Foamitvaahtolasimurskeen ansiosta säästyi
betonia, joka on koko lattiarakenteessa
selvästi kallein materiaali. Säästö perustuu hänen mukaansa siihen, että Foamitin avulla kunkin täytettävän kohdan
paksuus saadaan säädettyä niin, että
kerroksen yläpinta on korkeusasemaltaan tasainen.

Levyeristeratkaisu
vaihdettiin Foamitiin Kauppakeskus
Puuvillan vanhassa
Värjäämössä. Arja
Mäkinen ja Matti
Heikkilä näkevät
Foamitin käytössä
merkittäviä etuja.

Foamit-vaahtolasikerroksen tasaus on
helppoa Bobcatilla.

”Meillä on toimintaideana vastata koko lattiarakenteesta. Sitä kautta
vaahtolasi on tullut tutuksi muissakin
kohteissa. Pyrimme aina optimoimaan
kokonaisuuden”, Mäkinen toteaa.
Yksi lattiaurakoitsijan vastuunalainen tehtävä on ollut saada vaahtolasikerroksen yläpinta täsmälleen
haluttuun korkeusasemaan. Laserin
avulla on päästy riittävään, ±1 cm:n
tarkkuuteen. Laseria on hyödynnetty
myös laserkeilauksessa, jonka käyttö
on oleellista BIM-tietomallin lähtötietojen oikeellisuuden varmistamiseksi
– tässä kohteessa erityisesti vanhassa
Värjäämö-rakennuksessa . Tietomalliin
on syötetty myös Värjäämön lattioiden
korkeusasemat ja saatu sitä kautta samaan tietomalliin muun muassa todelliset vaahtolasimurskemäärät.
Yhteensä ”tavaraa” tarvitaan Värjäämön lattioihin kolmessa kerroksessa

lähes 3000 kuutiometriä. Työmaa on
noudattanut tunnollisesti vaahtolasimurskeen tärytysohjetta. Näin on saatu
valmis tiivistetty ja tasalaatuinen Foamit-kerros, jonka päälle on ollut helppo
valaa paksuudeltaan tasainen pintabetonikerros.
Vaahtolasimurskeen kustannustehokas siirtäminen ylöspäin vaatii juuri oikean siirtokaluston. Nurmijärveläinen
Bekason Oy on kehittänyt sellaisen.
”Kuljettimemme, ainoa lajissaan
Pohjoismaissa, soveltuu sekä kiviaineksen että vaahtolasimurskeen siirtoon.
Vaahtolasimursketta varten suunnittelimme ja rakensimme uudentyyppisen
vaunun, johon jakeluauto pystyy siirtämään Foamit-lastin suoraan ilman, että
tavaraa valuu kipattaessa hukkaan”, Bekasonin toimitusjohtaja Sami Grönthal
kertoo. n

MJS Groupin
Jussi Kariniemi
täryttää vaahtolasikerrosta.
”Tämä käy
helposti, kun on
sopivan kokoinen
jyrä.”
FOAMIT-LEHTI 1/2014
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Moottoritie välillä Koskenkylä –
Kotka valmistuu syksyllä 2015.
Noin 54 kilometriä uutta tietä
sisältävä hanke on teknisesti ja
ympäristöteknisesti monipuolinen.

Foamitin käyttö E18-moottoritie -hankekokonaisuuteen kuuluvalla uudella Koskenkylä – Kotka
-tiellä on Vihreä moottoritie -konseptin mukainen
ratkaisu. Yhteensä vaahtolasimursketta asennettiin yli kymmenmetrisen savikon keventeeksi noin
7000 kuutiometriä.

Vihreän moottoritien
keventeet tehdään vaahtolasista
6

8 uuden ja 19 korjattavan sillan –
joiden joukossa on viisi vihersiltaa
– lisäksi urakka sisältää runsaasti melusuojauksia. Myös materiaalivalinnoissa
on kunnioitettu ympäristöystävällisyyden periaatetta. Foamit-vaahtolasimurskeen käyttö keventeenä on linjassa
tämän periaatteen kanssa.
”Yksityiskohtaisen suunnittelun aikana vielä tärkeämpää on ollut teknisten ominaisuuksien vertailu. Vaahtolasimurske oli alusta lähtien ensisijainen
kevennevaihtoehto Loviisan eritasoliittymän rakenteissa, koska haimme materiaalia, jolla on mahdollisimman pieni
ominaispaino ja jolla silti on hyvä kimmomoduuli. Foamit-vaahtolasimurske
täyttää nämä kriteerit”, kertoo kohteen
geoteknisestä suunnittelusta vastaava
diplomi-insinööri Ilkka Suutarinen
Ramboll Finland Oy:stä.
Kevennettä tarvittiin Loviisan eritasoliittymässä siinä kohdassa, jossa uusi
moottoritielinja yhtyy vanhaan tiehen.
Yli kymmenen metriä paksulle savikol-
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le Loviisan keskustan itäpuolella perustettu vanha tie oli painunut haitallisesti.
Painumia ja kaltevuuksia korjattiin tien
tasausta nostamalla. Tästä johtui tarve
keventää rakennetta.

Optimiominaisuudet
työmaalla ja käytössä
Foamit-vaahtolasimursketta asennettiin syksyllä 2013 Loviisan eritasoliittymään yhteensä noin 7000 kuutiometriä.
Rakennepaksuudeksi tuli suunnitelman
mukaisesti minimissään 60 cm ja enimmillään yli metri.
”Tiivistimme koko Foamit-kerroksen yhdessä kerroksessa. Lisäsimme
päälle parinkymmenen senttimetrin
murskekerroksen, jotta liikkuminen
painavillakin koneilla kevennekerroksen päällä on mahdollisimman helppoa. Kokemuksemme mukaan vaahtolasimurske itsessään on jo tukeva
alusta. Siitä huolimatta tätä kevennemateriaalia on erittäin helppo käsitellä
työmaalla”, kertoo pääurakoitsijan eli

YIT Rakennuksen ja Destian muodostaman TYL Pulterin lohkopäällikkö
Asko Putto.
Työmaakustannuksiltaan noin 300
miljoonaa maksava urakka on muodoltaan PPP-urakka. Siinä rakentamisesta
vastaa TYL Pulteri ja rahoituksesta Tieyhtiö Valtatie 7 Oy. Viimeksi mainittu
huolehtii koko uuden tieosuuden ylläpidosta aina vuoteen 2027 asti. Suunnittelun ohjaus on TYL Pulterin vastuulla,
mutta hankkeessa mukana olevat suunnittelutoimistot tekevät luonnollisesti
itsenäisiä ratkaisuja muun muassa materiaaleja valitessaan.
”Kaikkien tässä kohteessa käytettävien materiaalien on täytettävä Liikenneviraston asettamat kriteerit. Foamitvaahtolasimurske täyttää ne. Sille on
määritetty luotettavalla tavalla keventeiden suunnittelussa tarvittavat parametrit. Myös pitkäaikaisominaisuudet
ovat tiedossa, ja ne täyttävät vaatimukset”, Ilkka Suutarinen perustelee. n

As Oy Eliel sai pihakansipuutarhan
L

ahden kaupunkialueella on arkkitehtonisesti arvokkaita rakennuksia, joiden läheisyydessä on tärkeää noudattaa
tyyliin sopivia ratkaisuja. Yksi esimerkki
on arkkitehti Eliel Saarisen 1900-luvun
alussa suunnittelema kaupungintalo. Sen
viereen Puistokatu 1:een valmistui vuodenvaihteessa asuinkerrostalo, jonka sisäpihalla on Suomessa uutta rakentamiskulttuuria edustava pihakansipuutarha.
Puutarhan on suunnitellut ympäristötuotevastaava Taina Suonio Envire VRJ
Groupista, joka toimii samalla kyseisen,
Rakennusosakeyhtiö Hartelan pääurakoiman kohteen viherurakoitsijana.
”Kohteen arkkitehti Ilkka Ridanpään suunnitelma sisälsi idean kattopuutarhastasta. Tässä tapauksessa
sellaisen rakentaminen on ollut myös
teknisesti vaativaa, koska kyseessä on
pihakansi. Muun muassa siksi halusim-

me mahdollisimman kevyen täytön piharakenteeseen”, Suonio perustelee.
Laaja-alaisen koulutuksen hankkineena Suonio on kasvivalintojen asiantuntija. Hän tietää, että maksaruoho
on Suomen olosuhteissa erinomainen
valinta, koska se sekä kestää ankaraa ilmastoa että näyttää hyvältä.
”Kolmelta suunnalta talojen ympäröimällä sisäpihalla voi olla äärimmäisen
paahtavaa tai todella kylmä verrattuna
olosuhteisiin talojen toisella puolella.”
Kasvien luonnollinen tehtävä on
tuoda asukkaille esteettistä mielihyvää.
Jotta tämä toteutuu, kasvit ja niiden
lisäksi pihalle istutettujen puiden on
saatava sopiva määrä kosteutta. Tämä
onnistuu, kunhan alusrakenne on mitoitettu ja toteutettu oikein.
”Maksaruoholle riittää ohutkin kasvualusta, mutta puut tarvitsevat metrin

Someron palvelutalo
perustettiin keveän luotettavasti
S
alon seudun syvät savikot ovat käyneet
tutuiksi Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy:n infra-ammattilaisille. Somerossa tapaa ajoittain vastaavan tyyppisiä
paksuja pehmeikköjä, joissa laskennalliset
painumat ovat niin suuret, että täytöt on
rakennettava mahdollisimman kevyinä.
Rakenteilla oleva, ensi elokuussa Someron
kaupungin rakennuttamana ja NCC Rakennus Oy:n pääurakoimana valmistuva
uusi palvelutalo on tästä hyvä esimerkki.
”Paalutus ulottuu paikoin 50 metrin
syvyyteen. Foamit-vaahtolasimursketta
käytimme kaikkiin alapohjarakenteisiin
ja piha-alueille, maksimissaan 1,3 metriä
paksulti”, Kaivinkoneurakointi Lönnqvistin työpäällikkö Johannes Karjalainen kertoo.
Hän pitää Foamitia ”tosi hyvänä käsitellä”. Tällä hän tarkoittaa sitä, että materiaali pysyy muodossaan levitettäessä ja

myös liikuttaessa koneella ja jalan levitetyn vaahtolasikerroksen päällä.
”Myös toimitukset pelasivat esimerkillisen täsmällisesti myös silloin, kun
tilasimme uutta tavaraa hyvin lyhyellä
varoitusajalla. Kaikkiaan tarvitsimme
työmaalla päälle 4000 kuutiota vaahtolasikevennettä”, hän kertoo.

Tehokas työmaa
NCC Rakennuksen työmaapäällikkö
Jouni Nuutila pitää kokonaisuutta vaativana myös aikataulullisesti.
”Tarkemmin sanoen aikataulu on
ollut vaativa siksi, että työt alkoivat vuodenaikarytmiä ajatellen epäedulliseen
aikaan eli elokuussa. Pidimme syksyllä
todella kiirettä, jotta saimme betonielementtirungon pystyyn ja rakennuksen vaipan umpeen ennen talven tuloa.
Talvella ovat vuorossa vesikattotyöt, ja

verran kasvukerrosta. Tämä erotus on
hoidettava muulla täytöllä, mihin Foamit-vaahtolasimurske on monella tapaa
ihanteellinen. Ensinnäkin se on kevyt,
toiseksi se on helppo käsitellä ja työstää.”
Myös muita vaihtoehtoja oli aluksi tarkasteltavana. Muut raemuotoiset
keventeet hävisivät Suonion mukaan
vertailussa Foamitille sekä suuremman
ominaispainonsa että hankalamman käsiteltävyytensä johdosta.
”Ekologisena suunnittelijana en voi
myöskään olla korostamatta lasin kierrätyksen ekologista puolta. On tärkeää, että tuotteet ovat kierrätettäviä. Sitä
paitsi Foamit imee kasvien kasvuolosuhteiden kannalta juuri sopivasti vettä.”
Foamit toimitettiin Lahden viherkansityömaalle yhden kuutiometrin
suursäkeissä, joita tarvittiin yhteensä 94
kappaletta. n

samaan aikaan aloittelemme talotekniikka- ja muita sisätöitä”, hän kertoo.
NCC Rakennuksen työmailla on käytetty Foamit-vaahtolasimursketta ennenkin, mutta Nuutilalle materiaalista
ei ole kertynyt aiempaa henkilökohtaista
tuntumaa.
”Vaahtolasimurske kuului maarakennusaliurakan hankintoihin, mutta
tietenkin itsekin tuli seuratuksi uuden
materiaalin toimivuutta tarkasti. Vaahtolasimurske osoittautui kaikin puolin
toimivaksi ratkaisuksi työmaan kannalta”, Nuutila sanoo.
Vaahtolasimurskeen
sisältyminen
työmaan hankintoihin oli pitkälti määritelty jo suunnitteluvaiheessa. Suunnitelmien mukaan keventeitä piti käyttää,
koska painumia oli rajoitettava.
”Laskelmat osoittivat, että mahdollisimman kevyitä keventeitä tarvitaan.
Vaahtolasimurske oli tässä mielessä perusteltu ratkaisu”, sanoo kohteen geotekniset suunnitelmat laatinut Arto Muhonen Pöyry Infra Oy:stä. n
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Väyrynen kiittelee myös Foamitin pölyämättömyyttä ja toimitusten täsmällisyyttä.
”Tilasin kuormat kaksi päivää ennen tarvetta. Kukin 120 kuution kertatoimitus tuli perille niin kuin oli
sovittu.”

Uusia käyttömahdollisuuksia

Kalasatamaan
tulee 23 000
ihmisen uusi koti

Vanha satama-alue Helsinginniemen itäreunalla muuntuu
hyvää vauhtia uudeksi kaupunginosaksi. Kalasataman
arkkitehtonista ilmettä sävyttää graniittirantamuurien
punertava sävy. Muurien taustatäyttömateriaali on
Foamit-vaahtolasimursketta.

K

alasataman rakentaminen on kestänyt vajaat kolme vuotta. Ensimmäiset asukkaat ovat jo muuttaneet alueelle, ja
täysin valmista on vuonna 2021. Asuinrakentamisen lisäksi
hankkeet sisältävät vaativia infratyömaita, esimerkiksi siltaperustuksia syvään veteen.
”Tähän Sörnäistenniemen urakkaamme sisältyy kävelysillan järeitä porapaalutuksia yli 20 metrin syvyyteen ja kasuuniperustuksia mereen. Kyseisen sillan eteläpuolelle rakennamme graniittista rantamuuria, jonka taustan kevennystäytön
teimme vaahtolasimurskeesta. Kokemukset tästä materiaalista
olivat erinomaiset, sillä vaahtolasista on helppo muotoilla mittojen mukainen rakennekerros. Asennuksen jälkeen materiaali
pysyy hyvin muodossaan kerroksen päällä liikuttaessa”, kertoo
työmaapäällikkö Pentti Väyrynen Destialta.
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Vajaat kolme vuotta Suomen markkinoilla ollut Foamit alkaa olla tuttu materiaali useimmille geoteknisille
asiantuntijoille, jotka ovatkin löytäneet vaahtolasimurskeelle useita otollisia sovelluksia. Sörnäistenniemiurakan geoteknisistä suunnitelmista vastaava diplomi-insinööri Kai Gulin WSP Finland Oy:stä pitää
vaahtolasia tukimuurien taustatäytöksi soveltuvana
materiaalina. Kevennysmateriaalia tarvittiin, koska
säilytettävä vanha rantamuuri ei olisi kestänyt rannan
korottamista maamassoilla. Suunnitelma suositteli käytettäväksi vaahtolasia sen alhaisen tilavuuspainon ja
helpon käsiteltävyyden vuoksi.
”Myös sellaiset kohteet, joissa kevennysrakenne
on paksu ja keventeen päällä joudutaan työn aikana
liikkumaan tai joissa rakenteelta vaaditaan hyvää lämmöneristävyyttä, vaahtolasimurske on yleensä mielekäs valinta”, hän perustelee.
Foamitin edut ovat suuret myös työmaan näkökulmasta. Pelkkä materiaalihinta ei välttämättä anna
kattavaa käsitystä vaahtolasimurskeen taloudellisuudesta, sillä Foamitin asennus on erittäin nopeaa eikä
materiaalihukkaa juuri synny.
”Olemme huomanneet Kalasatamassa vaahtolasimurskeen
hyvän soveltuvuuden myös kevennerakenteiden korjauksiin.
Esimerkiksi jos kaivojen ympärille on tehtävä uusi kevenne,
vaahtolasimurskeella se onnistuu monin verroin nopeammin
kuin levymäisillä kevennemateriaaleilla. Tämä panee odottamaan merkittvästi lisää käyttöä myös niissä kohteissa, joissa
on aiemmin käytetty pääasiassa levymäisiä keventeitä”, arvioi
Sörnäistenniemi-hankkeen projektipäällikkö Timo Säynätjoki Helsingin kaupungilta.
Säynätjoki korostaa hankkeensa vaativuutta sekä tekniseltä
arkkitehtoniselta kannalta. Teknisesti hankalat siltarakenteet ja
ulkonäöllisesti vaativat rantamuurit valmistuvat kesään 2014
mennessä. Rantamuurien punasävy noudattelee helsingiitiksi
kutsutun perinteisen rakennuskiven sävyjä. Vanhojen kivirakenteiden kivi on nimensä mukaisesti Helsingin vanhoilla rakennustyömailla louhittua graniittia. Nykyään lähinnä vastaavaa kiveä
saa ainakin Mäntsälästä ja Taivassalosta. Kukin kivilaji on sävyiltään ja ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen. Ainoa laatuaan on
myös Foamit-vaahtolasimurske, jota on toimitettu Forssasta Helsingin Kalasatamaan viime kesänä ja syksynä kuukausittain. n

Käsiteltävyys ratkaisi Kartanonkoskella
Vantaan kaupunki rakennuttaa liikuntapuistoa Kartanonkosken vähitellen
valmistuvalle asuinalueelle. Paksulle
savikolle perustettuihin liikuntapaikkoihin tarvittiin kunnon kevenne.

K

okenut urheilurakentamisen osaaja,
Jäämestarit Oy:n työmaapäällikkö
Kauno Rajalakso tuntee maanrakentamisen sekä kaivinkoneohjaamon että
mestarinkopin näkövinkkelistä. Viimeiset 19 vuotta työmaita vetänyt Rajalakso
työskenteli ”nuoruudessaan” 18 vuoden
ajan kaivinkoneenkuljettajana.
”Mitä sitä elämältään kukin haluaa.
Minulla tämä homma on nykyisin keskittymistä urheilurakentamiseen. Siinä
on omat niksinsä, esimerkiksi se, miten
liittää tarkasti asfaltti-, nurmi- ja hiekkakerrokset toisiinsa”, hän sanoo, eteläpohjalaisella rehellisyydellä.
Koska urheilukentissä ei juuri saa olla
painumia eikä painumaeroja, varsinkin
pehmeikölle perustettaessa maapohjaa
ei saa kuormittaa yhtään enempää
kuin on välttämätöntä. Foamit-vaahtolasikeventeen valinta palveli
tätä tavoitetta
mahdollisimman hyvin.
To i n e n
keven-

teeltä tässä kohteessa vaadittu ominaisuus oli hyvä lämmöneristävyys.
”Vaihtoehdot olivat näillä kriteereillä
vähissä. Viime kädessä ratkaisi Foamitvaahtolasimurskeen erinomainen käsiteltävyys. Tästä minulla oli suunnitteluratkaisua tehdessäni vain kollegoilta kuultuja
kokemuksia. Nyt, asennusten jälkeen, voin
todeta, että etukäteistiedot ja ”myyntipuheet” pitivät täsmällisesti paikkansa”, sanoo
geoteknisestä suunnittelusta vastaava projektipäällikkö Kalle Linkola FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä.

Painumattomia liikunta-alustoja
Nopeasti kasvaneella Kartanonkosken
asuinalueella on jatkossa mahdollisuus
harrastaa urheilua erittäin monipuolisesti. Noin puolentoista hehtaarin alueelle
valmistuu jalkapallokenttä, jäädytettävä
monitoimikenttä ja kaksi tenniskenttää.
”Alueella oli tehtävä kevennysten lisäksi
mittavasti massanvaihtoja. Jäädytyskontin alle löimme järeän teräspaalutuksen”,
Kauno Rajalakso
kertoo.

Vaahtolasimursketta asennettiin työmaalla runsaat 7000 kuutiometriä. Mitoituspaksuudeltaan 350-400 millimetrin
kerros tiivistettiin totuttuun tapaan kaivinkoneen avulla. Toinen tiivistyskerta tehtiin
200 millimetriä paksun jakavan kerroksen
päältä.
”Vaahtolasimurskeen lopullinen paksuus on helppo saavuttaa noudattamalla
näitä ohjeita”, Rajalakso kertoo, kaivinkoneenkuljettajan ja vastaavan mestarin vuosikymmenet karttuneella kokemuksella.
Kartanonkosken työmaan jälkeen tietämysvarastossa on taas yksi kokemus
lisää. Vaahtolasikohteista tämä työmaa
on Rajalaksolle toinen. Ensimmäinen oli
Myllypuron harjoitusjalkapallokenttä viime kesältä.
”Kartanonkoskella kiireet ajoittuivat
syksylle. Sillä on maanrakentajalle se iso
merkitys, että pitää koko ajan varautua
miinuskeleihin. Silloin on massalogistiikkakin saatava rullaamaan täsmällisesti.
Vaahtolasimurskeen toimitukset hoituivat yhtä täsmällisesti kuin maa-ainestoimitukset huomattavasti lähempää. Itse
asiassa Foamit käyttäytyy käsiteltäessä
kuin murske, vaikka on paljon kevyempää”, hän kiittelee. n
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Lasin luonto on kierto

Vaahtolasimyynti:
Myyntipäällikkö Jarmo Pekkala, puh. 050-4343 747, jarmo.pekkala@uusioaines.com
Myynnin assistentti Katri Pohjola, puh. 050-4398 970, katri.pohjola@uusioaines.com

Lisätietoa: www.foamit.fi

www.uusioaines.com

