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URBAN INFRA REVOLUTION
(UIR) -HANKKEEN
4 PÄÄTAVOITETTA OVAT:

PUHDAS
TULEVAISUUS
TEHDÄÄN TÄNÄÄN
Kaupunkien infrastruktuuria rakenne
taan nykyisin pääasiassa teräksellä
vahvistetuista betonipohjaisista mate
riaaleista. Ne sisältävät paljon energiaa
sekä neitseellisiä raaka-aineita ja tuot
tavat runsaasti CO2-päästöjä. Yksistään
Lappeenrannan alueella sementin
tuotannon hiilidioksidipäästöt ovat noin
340 000 tonnia / CO2e / vuodessa.

Kirjoittaja: Eeva Pihlajaniemi, Lappeenrannan kaupunki

Urban Infra Revolution (UIR) -hankkeessa
Lappeenrannan kaupunki, yliopisto
ja yritykset kehittävät yhteistyössä
uudenlaisia rakennuselementtejä,
joissa sementti korvataan paikallisen
teollisuuden sivuvirroilla ja rakennus
jätteillä. Korvaamalla tukirakenteet
kuiduilla ja hyödyntämällä 3D-tulostusta
saadaan aikaan kestävä (vähähiilinen),
kustannustehokas ja esteettisesti uusia
mahdollisuuksia avaava materiaali ja
valmistusmenetelmä innovatiiviseen
rakentamiseen.

Nykyiset tuotantomenetelmät ovat hitaita ja työvoimavaltaisia, eivätkä ne tue tuotteiden innovatiivisia muotoja. Uudella menetelmällä tuotetaan
betonin tyyppistä geopolymeerikomposiittimateriaalia ja tuetaan kestävää rakentamista.
Kaupunkisuunnittelussa voidaan ottaa käyttöön
monikäyttöisiä, esteettisiä ja innovatiivisia tila
ratkaisuja, jotka edistävät asukkaiden turvalli
suutta ja hyvinvointia.
Saatavilla oleva 3D-tulostusteknologia ei kuiten
kaan ole kyennyt vastaamaan Suomessa rakennus
teollisuuden ja ankaran ilmaston tarpeisiin.
Hankkeessa kehitetyt innovatiiviset geopolymeerikomposiittimateriaalit kiinnostavat etenkin
toimijoita, jotka etsivät uusia kiertotalouden
mukaisia vaihtoehtoja tuotannon raaka-aineiksi.
Purkujätteen lisäksi kaatopaikalle viedään turhaan
monia materiaaleja, kuten rikastushiekkaa, viher
lipeäsakkaa sekä metsäteollisuuden ja energian
tuotannon tuloksena syntyvää tuhkaa, jota
voidaan hyödyntää geopolymeerikomposiitti
materiaaleissa.

1.

Vallankumouksellisen kaupunkisuunnittelun kehittäminen

Hanke vahvistaa kaupungin viranomaisten, asukkaiden, suunnittelijoiden sekä materiaalien tutkimuskehittäjien ja uuden valmistustekniikan (3D-tulostus)
toimijoiden vuorovaikutusta. Edistyksellisen
valmistustekniikan ja geopolymeerikomposiitin
ansiosta voidaan suunnitella ja toteuttaa vallan
kumouksellisia kaupunkirakenteita, jotka lisäävät
turvallisuutta ja hyvinvointia edistämällä monikäyt
töistä, esteettistä ja innovatiivista tilankäyttöä.

2.

Kestävän rakentamisen edistäminen
kaupungissa

Tavoitteena on yhdistää kaupunkirakentamisen ympäristölliset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset
ulottuvuudet. Hankkeessa kehitetään materiaalien
suljettua kiertoa ja entistä nopeampia, turvallisempia ja monipuolisempia teollisen mittakaavan
menetelmiä, jotka säästävät luontoa.

3.

Kiertotalouden edistäminen paikallisessa
kaupunkirakentamisen liiketoiminnassa

Hankkeen avulla kehitetään kiertotaloutta luomalla uusia paikalliseen yhteistyöhön perustuvia
liiketoimintamalleja. Projektin aikana edistetään
kaikenkokoisten paikallisten yritysten teknologista
kehitystä, ja siinä huomioidaan erityisesti kaupunkirakentamisen teknologioiden skaalattavuus ja siirrettävyys. Uusilla kierrätettävillä, teollisuusvaatimukset
täyttävillä tuotteilla ja teknologioilla on huomattava
teollinen merkitys myös kansainvälisillä markkinoilla.

4.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
ja sen hillitseminen

Tavoitteena on kehittää vähähiilisiä kokonaisratkaisuja, joissa hyödynnetään vähäpäästöisiä
raaka-aineita ja valmistusteknisiä prosesseja
tuotantoketjun eri vaiheissa: raaka-aineen hankinta
ja valmistus, tulostimen asennus ja kokoonpano,
pilottituotteiden tulostaminen ja kuljetus.

RAKENTAMISEN VALLANKUMOUS
PILOTOINTI
LIIKETOIMINTAMALLIT
LUT University

KESTÄVYYSTARKASTELU
LUT University
Apila Group

MENETELMIEN KEHITTÄMINEN
Fimatec
LUT University

TUOTEMUOTOILU JA VIRTUAALIMALLI
LAB University Of Applied Sciences
Total Design
Design Reform

MATERIAALIN KEHITYS
LUT University
Apila Group
Outotec

KIERRÄTYSRAAKA-AINEET
UPM
Metsä Group
Nordkalk
Stora Enso

Mukavia lukuhetkiä!
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Sekundaariset raaka-aineet, kuten
teolliset sivuvirrat, ovat harvoin
käyttövalmiita, vaan ne vaativat
ylimääräistä käsittelyä, kuten
murskaamista ja seulomista ennen
käyttöä. Tämän käsittelyn ympäris
tövaikutukset ovat kuitenkin yleensä
selvästi alemmat kuin neitseellisten
raaka-aineiden louhinnassa tai
valmistuksessa.

Ympäristö
vaikutukset
ovat riippuvaisia
käytetyistä
resepteistä.

Perinteiseen valutekniikkaan verrattuna lisäävällä valmistuksella, joka
yleisemmin tunnetaan
3D-tulostustekniikkana,
on useita ympäristöetuja.
Se käyttää vähemmän materiaalia
tehokkaan suunnittelun ansiosta,
vähentää jätettä, kuten muottien
rakennusjätettä, ja minimoi tehottomuutta rakennusprosessin aikana.
Lisäävä valmistus mahdollistaa
myös sisäisen raudoituksen, kuten
erilaisten luonnon- ja mineraalikuitujen, käytön tavallisen teräsvahvistuksen sijaan, mikä parantaa
materiaalin kierrätettävyyttä. Kaikki
nämä ominaisuudet lisäävät geopolymeerikomposiittien kestävyyttä
ja vähentävät rakennusprosessin
ympäristövaikutuksia.
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Viiden kehitetyn geopolymeerikomposiitin koostumus.
Verrokkina betoni.
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Ympäristövaikutusten yhteenveto
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Geopolymeerikomposiittien
ympäristövaikutukset määräytyvät
käytettyjen raaka-aineiden mukaan.
UIR-projektissa geopolymeeri
komposiittien raaka-aineina käytettiin sekundaarisia raaka-aineita,
kuten teollisuuden sivuvirtoja.
Tällaisia sivuvirtoja ovat mm.
sellu- ja paperiteollisuuden lento
tuhka, voimalaitosten tuhka, terästeollisuuden kuona ja kaivosteollisuuden rikastushiekka.

Geopolymeerikomposiitti
tuotteiden ympäristövaikutusanalyysi

ivaa
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Aktivaattori

Geopolymeerikomposiitit eivät
välttämättä ole
ympäristölle kestävämpiä vaihtoehtoja verrattuna
perinteiseen betoniin, sillä ympäristövaikutukset ovat
täysin riippuvaisia käytetystä reseptistä. Niinpä teollisten sivuvirtojen
laadusta, määrästä ja käytetystä
aktivaattorista riippuen UIR-projek
tissa kehitettyjen geopolymeerikomposiittien ympäristövaikutukset
vaihtelivat +40 % ja -98 % välillä
perinteiseen betoniin verrattuna.
Natriumsilikaatti, jota käytetään
yleisesti emäsaktivaattorina geopolymeerikomposiiteissa, osoittautui
ympäristövaikutuksiltaan suurim
maksi komponentiksi, minkä vuoksi
reseptien kehitystyössä mielenkiinto

Sidosaine

Betonia hyödyntävissä käyttö
kohteissa voisi hiilidioksidipäästöjä
alentaa merkittävästi käyttämällä
geopolymeeripohjaisia materiaaleja, koska niiden valmistuksessa
käytettävien alumiinisilikaatteja
sisältävien raaka-aineiden,
kuten lentotuhkan, hiilijalanjälki
on matala.

TULOKSET:
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Sekundaaristen raaka-aineiden
lisäksi myös raaka-aineiden
prosessointi, tuotteiden valmistus ja koko tuotantoketjun logistiikka vaikuttavat lopputuotteen
ympäristövaikutuksiin. Tämän takia
koko UIR-projektin keston ajan
elinkaarimallinnusta hyödynnettiin
ympäristökestävyyteen liittyvän
tiedon tuottamisessa, jotta pystyttiin tukemaan sekä tuotteen että
tuotantoprosessien kehitystyötä.

ut

Sementti on erittäin laajalti käytetty
betonin raaka-aine sen helpon
saatavuuden, hyvän käytettävyyden ja alhaisen hinnan vuoksi.
Vuonna 2019 sementin tuotannon
arvioitiin olevan 4,2 miljardia tonnia.
Tuotannon ympäristökuormitus on
suuri: noin 4–8 % maailmanlaajui
sista hiilidioksidipäästöistä. Tämän
vuoksi sementtiteollisuus etsiikin
aktiivisesti kestävämpiä vähähiilisiä
vaihtoehtoja.
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Geopolymeerikomposiittien ilmaston lämpenemispotentiaali (GWP),
verrokkina betoni. Reseptistä riippuen geopolymeerikomposiittien
ympäristövaikutukset vaihtelivat +40 % ja -98 % välillä.
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GEOPOLYMEERIKOMPOSIITTI

Betonin ja geopolymeerikomposiitin raaka-aineet.

Elinkaarimallinnusta käytetään potentiaalisten
ympäristövaikutusten selvittämiseen koko tutkittavan tuotteen elinkaaren ajalta. Tämä tarkoittaa, että
kehdosta hautaan -lähestymistavassa tarkasteltava
systeemi alkaa raaka-aineiden louhimisesta, pitää
sisällään tuotannon ja kuljetusprosessit ja loppuu
tuotteen loppukäsittelyyn jätteenä. Potentiaalisia
ympäristövaikutuksia laskettaessa otetaan huomioon

koko elinkaaren ajalta prosesseissa kulutetut ja tuotetut materiaalit sekä energiankulutus ja -tuotanto, jotka
ylittävät systeemirajan. Elinkaarimallinnuksen avulla
saadaan tietoa ns. hotspoteista eli elinkaaren vaiheista
tai prosesseista, jotka aiheuttavat suurimpia ympäristövaikutuksia. Tätä tietoa hyödynnetään, kun tunnistetaan
niitä tuotantosysteemin osia, joissa voidaan resurssi- ja
kustannustehokkaasti vähentää ympäristökuormitusta.

5

Kirjoittajat: Janne Kauppi, Vladimir Zhukov, Metso Outotec

LABORATORIOSTA
TEOLLISEEN
MITTAKAAVAAN
Euroopan alueella syntyy vuosittain
miljoonia tonneja rikastushiekkaa, jolle
ei ole ollut kaupallista hyötykäyttöä.
Sen sijaan sitä on hyödynnetty erilaisiin maankäyttöön liittyviin tarkoituksiin, kuten kaivosten täyttämiseen
ja erilaisten alueiden läjittämiseen.

voidaan asiayhteydessä oivasti kuvattuna rikastaa geopolymeerikemian
keinoin. Tulevaisuudessa rikastushiekka voi täysin korvata luonnonhiekan hienojakoisena aineksena
rakentamisessa hyödynnettävässä
geopolymeerimassassa.

Geokomposiittimateriaalit edustavat innovatiivista teknologiaa ja ne
kiinnostavat teollisuutta, etenkin
teollisuuden aloja, joissa kestävä
kehitys on tärkeää. Geopolymeerimenetelmällä tehdyt tuotteet edustavat tulevaisuuden tuoteperheitä
ja omaavat seuraavia ominaisuuksia:
halpa paikallinen raaka-aine, vahva
rakenteellinen kestävyys, matala
hiilijalanjälki ja monikertakäyttöisyys
samalla paikalla. Uudenlainen materiaali lisää myös sen mahdollisuuksia
osana tulevaisuuden rakennetun ympäristön suunnittelua, eli se tuo uusia
ulottuvuuksia vapaan muotoilun,
edistyneen valmistusautomaation ja
robotiikan käyttövalmiuden piiriin.

Käyttämätön rikastushiekka omaa
loistavan potentiaalin pienentää hiilidioksidipäästöjä verrattuna nykyisiin
rakennusmateriaaleihin. Jokaisella
kaivospiirillä on erilainen mineralogia
ja siten toimivan reseptiikan kehittäminen on pakollista jokaiselle toimijalle. Tutkimus on myös osoittanut,
että jotkut mineralogiset systeemit
kaipaavat hyvin vähän kaupallisia kemikaaleja ja ovat näin reilusti kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä
verrattuna esim. teräsbetoniin.

TULEVAISUUDEN
RAKENNUSAINE ON
EKOLOGINEN JA
TALOUDELLINEN
VAIHTOEHTO
Urban Infra Revolution -hankkeessa
tunnistettiin rikastushiekkaan liittyvät kaupalliset mahdollisuudet, joita
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Teollisesti muotoillut uudentyyppiset
laitesysteemit omaavat lupaavan
potentiaalin 3D-tulostukselle: terävät
kulmat eliminoituvat, optimoitu
geometria teolliselle prosessille,
puristuslujuus ja maanjäristyskuormien hyvä kestokyky. Nämä
ominaisuudet saadaan halvemmalla
kokonaishinnalla 3D-tulostettuna
verrattuna teräsrakenteisiin ja
Portland-teräs-sementtibetoniperustuksiin. Tosin on huomattava,
että geokomposiittitulostus on vielä
kehitysvaiheessa ja mittakaava on

TULEVAISUUDEN
STRATEGIANA
KESTÄVÄMPI KEHITYS

pieni teollisiin sovellutuksiin. Lisäksi
on huomioitava teollisuuden tarve
suuren mittakaavan mallirakenteisiin,
jotka vakuuttavat päättäjät.

Teollisissa rikastushiekkapohjaisissa
kaivosprosessituotteissa on selkeä
ympäristöön ja talouteen liittyvä
arvolataus verrattuna teräkseen:
pääosa materiaaleista on jo valmiiksi
kaivospiirin alueella ja 3D-tulostaminen on hankkeen myötä todistetusti
mahdollinen ja edullinen valmistustapa. Samankaltainen hyppäys

voidaan tehdä myös tehdaskokonaisuudelle. Tulevaisuudessa koko tehdas voidaan mahdollisesti tulostaa
rikastushiekasta.
Hankkeessa asetettiin tavoitteeksi
toteuttaa erillinen uudesta materiaalista toteutettu kaupunkituote,
jonka avulla voitaisiin tuottaa uutta
ja viehättävää elinympäristöä,
sekä tuoda materiaalia ja hanketta
tunnetuksi kaupunkien asukkaille.
Hankkeen aikana toteutettiin mm.

Lappeenrantaan Pontuksen koulun
läheisyyteen sijoitettu melueste,
joka näyttää muotokieleltään elävältä
ja moniulotteiselta verrattuna perinteisin valumenetelmin toteutettuihin
ratkaisuihin. Sen lisäksi vastaavalla
tekniikalla toteutettuihin tuotteisiin
voi käydä tutustumassa Lappeenrannan ja Imatran keskustassa, jonne
on tulostettu erilaisia penkkejä ja
kukkaruukkuja kaupunkilaisten iloksi.

Teollisuusnäkökulmasta katsottaessa
näyttää siltä, että geopolymeereillä
ja 3D-tulostamista hyödyntävällä
valmistuksella on loistavampi tulevaisuus kaivosympäristössä verrattuna
jopa rakennusteollisuuteen.
On hyvin tärkeää ymmärtää tutkimuksen ja tuotekehityksen roolit
oikein, kun skaalataan 3D-lisäävää
valmistusta innovatiiviseen teolliseen
mittakaavaan. Geokomposiiteilla on
loistava mahdollisuus tehdä läpimurto kaivosteollisuuteen liittyvässä
rakentamisessa.

URBAN INFRA REVOLUTION
MAHDOLLISTI MONIPUOLISEN INNOVOINNIN
JA LIIKETOIMINNAN
KEHITTÄMISEN
Metso Outotec oli mukana hankkeessa heti sen valmistelusta lähtien.
Yhteistyö LUT-yliopiston kanssa ja
muiden hankkeen toimijoiden kanssa
mahdollistivat laadukkaan ja hyvin
johdetun kehittämishankkeen
toteutumisen.
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Kirjoittajat: Antti Häkkinen, Teemu Kinnarinen, Mehmet Kucuk, LUT-yliopisto

SIVUVIRTOJEN
ALKULÄHTEILLÄ
Etelä-Karjalassa teollisuuden sivu
virtoja on tarjolla kymmenittäin:
paikalliset toimijat tuottavat monen
laista tuhkaa, sakkaa, lietettä,
rikastushiekkaa, metallikuonaa ja
rakennusjätettä. Kotimaisen metsä
teollisuuden painopisteessä Kaakkois-
Suomessa syntyy erityisen paljon
biotuhkia, lietteitä ja soodasakkaa,
joten sivuvirtojen saatavuudesta ei
ole pulaa. Kuitenkin vain pientä osaa
näistä sivuvirroista on edes yritetty
käyttää uudenlaisten materiaalien
raaka-aineina.
LUT-yliopisto teki hankkeen aikana
merkittävää perustutkimusta, jossa
tarkasteltiin sivuvirtoihin liittyviä
ominaisuuksia. Tutkimuksen pohjalta
oli mahdollista tehdä luotettavia
päätelmiä sivuvirtojen potentiaalista
osana uusien materiaalien
raaka-aineita.

PAIKALLISET ETUSIJALLE
Geopolymeerikomposiittien raaka
aineita hankittiin Lappeenrannan
lähialueilta. Tärkeimpinä lähteinä
olivat biomassaa polttavat kattilat,
sellutehtaiden kemikaalikierrot sekä
kaupungin lähituntumassa sijaitsevan
kaivoksen
rikastushiekat.
Esikarsinnasta
tarkempiin
tutkimuksiin
seuloutui
kaikkiaan
23 sivuvirtaa, joista 18 oli peräisin
Kaakkois-Suomesta. Paikallisuus
onkin kestävän kierrätyksen avainsana, sillä raaka-aineiden kuljetus
matkan ympäristövaikutukset eivät
koskaan saa ylittää kierrätyksestä
saatavia hyötyjä.

Paikallisuus
on kestävän
kierrätyksen
avainsana.

TULOKSISTA TUOTANTOON
Sivuvirtojen karakterisoinnissa
selvitettiin, mistä alkuaineista ja

yhdisteistä sivuvirrat koostuvat ja
millaisia fysikaalisia ominaisuuksia
niillä on. LUT-yliopiston nyky
aikaisilla analyysilaitteilla mitattiin
muun muassa kiintoaineiden kemi
allista koostumusta, partikkelikokoa
ja -muotoa, ominaispinta-alaa,
liukenemista ja lämmönkestävyyttä.
Lisäksi materiaaleista otettiin
lukemattomia lähikuvia pyyhkäisy
elektronimikroskoopilla. Esimerk
kejä näistä on esitetty viereisellä
sivulla. Kun geopolymeerikompo
siittien rakennuspalikoista on
saatu riittävästi tietoa, varsinaisten
materiaalireseptien kehittämisessä
voidaan luottaa karakterisoinnin
tuloksiin, jolloin oikeansuuntaisten
päätösten tekeminen helpottuu.
Karakterisoinnin tulokset toimivat
siis ikään kuin tietopankkina, josta
lopputuotteen valmistaja pystyy
hakemaan tarvittavat taustatiedot
työnsä tueksi ja tekee niiden perusteella omat hienosäätönsä.

karkeita tai hienojakoisia, ja reaktiivisuuttakin on joko liikaa tai aivan liian
vähän.

Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisessä riittää haasteita. Kuinka
moni yritys on nähnyt vaivaa ja
rakentanut teollisuushallinsa jostain
muusta kuin raudoitetusta betonista,
ja kuinka monessa kerrostalossa vaih
toehtoisia materiaaleja on uskallettu
kokeilla? On selvää, että vain harvat
sivuvirrat ovat sellaisenaan sopivia
perinteisiä betoniseoksia korvaaviin geopolymeerikomposiitteihin.
Sivuvirtojen koostumus vaihtelee,
sivuvirrat ovat partikkelikooltaan liian

Vaihtelevia raaka-aineita voidaan
muokata yksinkertaisilla mekaanisilla
menetelmillä, kuten murskaamalla,
jauhamalla, seulomalla ja luokittelemalla hiukkasia niiden tiheys- ja koko
eroihin perustuvilla menetelmillä.
Esikäsittelyn tarkoituksena saattaa
toisinaan olla epätoivotun materiaalin
poistaminen tai halutun materiaalin
pitoisuuden kasvattaminen. Joissakin
tapauksissa pelkkä partikkelikokojakauman räätälöinti voi olla oikotie
onnistumiseen.

Dissolution
Precipitation
/ Gelation

Pulp & paper industry

Yhteenvetoraportti sivuvirtojen
esikäsittelystä ja aktivoinnista
Yhteenvetoraportti
laboratoriotuloksista
Jauhatuslaitteisto mekaaniseen
aktivointiin
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Yhteenvetoraportti sivuvirtojen
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Esimerkkejä alumiinin ja piin liukenemisesta kahdesta teollisesta lentotuhkanäytteestä eri olosuhteissa.
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Esimerkkejä pyyhkäisyelektronimikroskoopin avulla tutkituista sivuvirroista;
a) lentotuhka, b) pohjatuhka, c) rikastushiekka, d) rakennusjäte
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RESEPTI 1
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39 %
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Vesi
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Pohjatuhka
Geopolymeerin sideaine
ml. metakaoliini,
masuunikuona ja vesilasi
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ml. kivihiilen lentotuhka,
kalsiumaluminaattisementti ja vesilasi

10

Vesi
Rikastushiekka
Pohjatuhka
Sementti

RAKENNUSTEOLLISUUDEN
MATERIAALEJA JÄTTEISTÄ
Apila Group oli päävastuussa uuden
materiaalin kehittämisestä. Reseptien kehittäminen alkoi tammikuussa
2018, ja tavoitteena oli, että materi
aalissa tulisi olla yli 95 % kiertotalous
materiaaleja.
Apila alkoi työstää LUT:n tutkimia
23 erilaista sivuvirtaa. Kirjallisuuskatsauksen mukaan lentotuhkaa ja
kaivannaisteollisuuden sivuvirtoja oli
käytetty jo aiemmin vastaavissa geopolymeerisovelluksissa, mutta vasta
sivuvirtojen kemian kautta voitiin olla
varmoja, mitkä näistä 23:sta sopisivat käytettäväksi.

NOPEAMMIN, PAREMMIN
Jotta työ etenisi nopeammin 3Dtulostettavaan materiaaliin, Apila
päätti luoda ensimmäiset reseptit
hyödyntäen sideaineena kaupallista
metakaoliinia ja käyttäen paikallisia
sivuvirtoja fillereinä ja aggregaatteina.
Ensimmäinen Resepti 1 julkaistiin
kesällä 2018, ja se sisälsi jo 68 % sivu
virtoja. Reseptöinnin tavoite oli luoda
luja, reologisesti hyvin virtaava massa,
jolla olisi riittävän pitkä työstöaika.

Samalla sen tuli kovettua nopeasti
lämmön vaikutuksesta, jotta 3D-tulostaminen olisi mahdollista. Kun nämä
ominaisuudet saavutettiin, päästiin
aloittamaan laboratorio- ja kaupunki
mittakaavan 3D-tulostimen kehitys.

KRUUNUNJALOKIVIEN
LUOMINEN
Seuraavissa kokeissa Apila valitsi
kaupalliset, sivuvirtaan pohjautuvat
sideaineet metakaoliinin tilalle. Lukui
sien materiaalitestien ja virallisem
pien standardimuotoisten (kuutiot ja
prismat) kappaletestien perusteella
pystyttiin viimeistelemään yhteensä
kuusi uutta reseptiä, jotka soveltuivat
materiaaleille erilaisiin kohteisiin.
Resepti 2 sisälsi 91 % kiertotalous
materiaaleja, ja se oli nopeasti
kovettuva materiaali muottivaluun ja
myös jatkuvan sekoituksen ja syötön
3D-tulostukseen. Reseptissä 3 oli
95 % kiertotalousmateriaaleja, ja
se oli vahva ja nopea, soveltuen
rakennusteollisuuteen. Resepti 5 oli
kompromissi, joka yhdisti Reseptin 1
teollisen luotettavuuden alhaiseen

hiilijalanjälkeen, sisältäen 82 %
kiertotalousmateriaaleja. Resepti 0
oli puolestaan referenssi, jossa käy
tettiin Portland-sementtiä ja 69 %
kiertotalousmateriaaleja.
Viimein, Resepti 4 osoittautui kruu
nunjalokiveksi: ”lisää vain vesi” -seos,
jossa oli 99,6 % kiertotalousmateriaa
leja. 3D-tulostettava materiaali sovel
tuu alhaisen kulutuksen kohteisiin.

SUORITUSKYKY
Kaikki luodut materiaalit testattiin
rakennusteollisuuden standarditesteillä. Lisäksi käytettiin testejä, joiden
tuloksia tarvitaan, mikäli materiaali
altistuu erilaisille teollisille tai sääolosuhteille. Testit osoittavat, että
geopolymeerikomposiittien suorituskyky taivutuslujuuden ja kulutuskestävyyden osalta on parhaimmillaan samaa luokkaa kuin vastaavien
rakennusteollisuuden materiaalien
ominaisuudet. Toisaalta niiden nopea
kovettumisaika antaa geopolymeerikomposiiteille huikeaa etua ja mielenkiintoisia ominaisuuksia käytettäväksi
erilaisissa sovelluskohteissa.

4
2

Resepti 1 Resepti 2 Resepti 3 Resepti 4 Resepti 5 Resepti 0

PURISTUSLUJUUS STANDARDI
TESTAUKSEN MUKAISESTI (28 PV)
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44 %

45 %

RESEPTI 3

RESEPTI 5

4%

23,1 %

Vesi
Rikastushiekka
Pohjatuhka
Geopolymeerin sideaine
ml. metakaoliini ja vesilasi

RESEPTI 2

5%

GEOPOLYMEERIKOMPOSIITIN POTENTIAALI
LAADUSSA, YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYDESSÄ
JA 3D-TULOSTAMISESSA
Geopolymeeritekniikka antaa hyvät
lähtökohdat ilmastonmuutoksen rajaamiselle ja rakennusalan hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle vaihtoehtoisena sideaineena rakentamisessa
eniten käytetylle Portland-sementille.
Urban Infra Revolution -hankkeessa
kehitetyn geopolymeerikomposiitin
vahvuus on jätemateriaalien käytössä,
koska se tuo kestävyyttä ja kuluttaa
vähemmän energiaa verrattuna
samaan määrään Portland-sementtituotantoa. Konkreettisten ympäristövaikutusten poistamiseksi orgaanisia ja epäorgaanisia jätemateriaaleja
voidaan käyttää sementtiteollisuudessa ominaisuuksien muuttajina ja
jopa täyteaineina. Geopolymeerisynteesiin voidaan käyttää erilaisia lähtömateriaaleja, jotka sisältävät suuren
määrän piidioksidia ja alumiinia.

Urban Infra Revolution -hankkeen
tavoitteena oli vastata haasteeseen,
jolla pystyttäisiin mahdollistamaan
ympäristöystävällinen tapa rakentaa
tulevaisuudessa. Hankkeessa mukana ollut LUT-yliopisto oli mukana
tekemässä tutkimusta, jolla varmis-
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TUTKITUSTI MONIPUOLINEN
JA KESTÄVÄ MATERIAALI
Kovettumislämpötila ja kesto sekä
puristuslujuuden suunta ja kesto
ovat ratkaisevia tekijöitä 3D-tulos-

tetun jauhepohjaisen geopolymeerin
lujuuden määrittämisessä. Geopolymeerikomposiitin hyvät rakenteelliset ja mekaaniset ominaisuudet sekä
erinomainen kemiallinen ja palonkestävyys tekevät siitä sopivan valinnan
3D-tulostuksen raaka-aineeksi.
Laskennallinen skaalaus antoi myös
arvion, että geopolymeerikomposiitin alkuperäiset materiaalikustannukset olivat noin 32 % korkeammat
verrattuna saman laadun tavanomaiseen betoniin (M45). Geopolymeerejä tuottamalla voidaan saada
aikaiseksi hyviä ominaisuuksia, kuten
kestävyys, luonnonvarojen säästäminen, alhaisemmat ylläpitokustannukset ja paremmat mekaaniset
ominaisuudet.
Tutkimuksessa selvitettiin kustannusten koostumusta ottaen huomioon sekä rakennuksella että
tehdasympäristössä tapahtuva
geopolymeerin 3D-tulostus. Aika,
kustannukset ja laatu on otettu
huomioon laskennassa, koska nämä
tekijät ovat positiivisesti verrannollisia kustannuslaskelmaan. Lisäksi
talon 3D-tulostuksen kustannukset rakennustyömaalla ovat arvion
mukaan pienemmät kuin perinteisen
tehtaalla tapahtuvan tulostuksen.
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LUOTETTAVA TULEVAISUUS
RAKENTUU LÄHELLÄ

tettiin uuden kehitettävän materiaalin laadukkuus. LUT-yliopiston
toteuttamassa tutkimuksessa
selvitettiin viittä erilaista raakaainetta, jotka syntyvät sivujakeena
eri teollisuudenaloilla Etelä-Karjalan
alueella, ja näiden raaka-aineiden
taloudellista hyödyntämistä geopolymeerin 3D-tulostukseen työmaalla
ja tehdasolosuhteissa. Sen lisäksi
tutkimuksessa selvitettiin näiden
raaka-aineiden kuljetukseen, varastointiin ja esikäsittelytekniikoihin
tarvittavat alkuinvestoinnit. Raakaainekuljetus on jaettu kahteen eri
päätoimintoon eli logistiikkaan ja
kuljetusten hallintaan. Toimittaja-,
strategia- ja operatiivisten tehtävien
kustannusanalyysia arvioitiin myös.
Lisäksi kunkin raaka-aineen esikäsittelytekniikoihin tarvittavat vuotuiset
investointikustannukset kuvattiin raporteissa. Näiden lisäksi parametrien
valinta geopolymeerisynteesille sekä
lujuusvaatimukset eri geopolymeerilaaduille olivat tutkimuksen kohteena.

TULOSTIMEN KEHITYS
JA TUOTTEIDEN
TULOSTAMINEN

TULOKSET:
3D-tulostin
geopolymeerikomposiitille

Kirjoittaja: Tuomas Hallikas, Fimatec Finnish Intelligent Module Apartments

Tulostamiseen tarkoitetun laite
teknologian kehittyessä on myös
perinteisen betonin ja betonin
kaltaisten massojen 3D-tulosta
minen teollisesti noussut yhä
yleisemmäksi ja varteenotettavam
maksi vaihtoehdoksi, vaikka yleisiä
tulostusstandardeja ei ole vielä
hyväksyttykään.
3D-tulostamisella on mahdollista
saavuttaa taloudellisesti ja eko
logisesti kestävää rakentamista, joka
mahdollistaa monipuolisen ja rikkaan
muotokielen. Urban Infra Revolution
-hankkeessa kehitettiin uudenlainen
betoninkaltainen materiaali, jonka tulostamiseen vaaditaan myös erillinen
tulostin.

ETELÄ-KARJALAN
ALUEELLA ON VAHVAA
TULOSTUSOSAAMISTA
Imatralainen Fimatec Oy oli
hankkeessa mukana kehittämässä
3D-tulostinta, jota on jatkokehittämällä mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa uudenlaisen betoninkaltaisen materiaalin tulostamisessa
suuressa, teollisuuden käyttöön
soveltuvassa mittakaavassa.
Tulostimen kehitystyössä otettiin
erilaisia askeleita aina ensimmäisistä
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versioista, joissa toteutettiin erillinen
robottikädestä rakennettu 3D-
tulostin. Sen avulla oli mahdollista
toteuttaa pienimuotoisia materiaali
testejä geopolymeerikomposiittia
hyödyntäen.
Hankkeen aikana toteutettu kehitystyö lisäsi ymmärrystä geopolymeerikomposiitin ominaisuuksista ja
kehitystyöstä, johon pitää kiinnittää
huomiota osana tulostinten valmistusta. Esimerkiksi vedellä on tärkeä
rooli geopolymeerin rakenteen
muodostumisessa, joten sen määrän hallintaa tulee tarkastella osana
tulostimen kehitystä, jotta massan
virtauksesta saataisiin oikeanlaista.
Tulostamisessa käytettäviä aineita
tulee myös sekoittaa tietyn ajan niihin
liittyvän kemiallisen reaktion aikaansaamiseksi. Lisäksi kehittämisessä
tulee ottaa huomioon materiaalivirta
ja erilaiset tulostusasetukset, kuten
lämpötila ja kerrospaksuus sekä
kerrallaan tulostettavien moduulien
lukumäärä jne.

GEOPOLYMEERI
KOMPOSIITIN TULEVAISUUS
VAIKUTTAA VALOISALTA
3D-tulostaminen mahdollistaa
monipuolisen, lähes orgaanisen
muotokielen, jota Fimatec kehitti

yhdessä muotoilutoimisto
Design Reformin kanssa. Tulostimen
lopullisen kehitysversion avulla oli
mahdollista valmistaa uudenlaisia
kaupunkituotteita, kuten melueste,
penkkejä, kukkaruukkuja ja skeittaamiseen soveltuvia rakenteita.
Tulostettavat pilottituotteet ovat
modulaarisia ja yhtä samanlaista moduulia voidaan käyttää eri tuotteissa,
jolloin on mahdollista istuttaa niitä
erilaisiin ympäristöihin ja käyttötarkoituksiin. Valmiit tuotteet sijoitettiin
eri puolille Lappeenrannan ja Imatran
kaupunkeja asukkaiden ihailtavaksi ja
käytettäväksi.
Geopolymeerikomposiitin 3D-
tulostaminen on haasteellista ny
kyisellä yleisesti käytössä olevalla
tulostinteknologialla materiaalin
suoriutumiskyvyn ja tasalaatuisuu
den kannalta. Geopolymeerikom
posiitin 3D-tulostuksen mahdollis
tavaa 3D-tulostusteknologiaa tulee
vielä kehittää edelleen, jotta sitä
voidaan käyttää teollisessa sarja
tuotannossa. Huomattavaa kuitenkin
on, että geopolymeerikomposiitin
3D-tulostaminen vaikuttaisi olevan
helpompaa kuin betonin. On arvioitu, että 3D-tulostus otetaan laajasti
käyttöön rakennusteollisuudessa
5–10 vuoden kuluessa.
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KESTÄVÄÄ
LIIKETOIMINTAA
GEOPOLYMEEREISTA
Liiketoiminnan luomisessa kriittisiä
tekijöitä ovat sopivien raaka-aineiden
saatavuus, tuotteen ominaisuudet ja
sovellukset, markkinoitavat ja kilpailevat tuotteet, potentiaalisimmat
lopputuotteet, potentiaalisen liiketoiminnan ekosysteemin rakenne ja
mahdolliset liiketoimintamallit sekä
lopputuotteiden elinkaarikustannuk
set suhteessa kilpaileviin tuotteisiin.
Geopolymeerikomposiitteihin perustuvaa liiketoimintaa harjoittavien
yritysten tuotteita ja liiketoimintamalleja vertailtiin globaalisti LUT-yliopistolla toteutetussa tutkimuksessa.
Tällä hetkellä geopolymeeripohjaisia
materiaaleja käytetään suhteellisen
vähän rakentamisessa, koska: 1. nykyiset materiaalistandardit eivät salli
geopolymeeriteknologian käyttöä,
2. teollisten sivuvirtojen saatavuus,
määrä ja laatu vaihtelevat sijainnin
mukaan ja 3. geopolymeerin valmistuskustannukset ovat merkittävästi
Portland-sementin (OPC) kustannuksia korkeammat.
Yleisimmät geopolymeerikomposiiteissa käytettävät sivuvirrat ovat
masuunikuona ja kivihiilen lentotuhka,
joita seostetaan myös OPC-betoniin,
joten näiden sivuvirtojen nykyinen
käyttöaste on yleensä korkea. Monet
kuonat ja tuhkat, joita tällä hetkellä
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käytetään maaperän stabilointiin
maanrakennuksessa ja lannoitteina,
sopivat myös betonin kiviainekseksi.
Tämä voi luoda merkittävää kilpailua
sekundaaristen raaka-aineiden mark
kinoilla, ja paikallisten uusioraakaaineiden saatavuudesta voi muodostua GPC-tuotannon pullonkaula.
Lisäksi kivihiilen lentotuhka, jonka
todettiin soveltuvan biopohjaista
lentotuhkaa paremmin geopoly
meerikomposiittien valmistukseen,
on Euroopassa katoava raaka-aine.
Uusia materiaaleja otetaan yri
tyksissä käyttöön, mikäli ne ovat
kustannustehokkaita ja/tai niillä on
käytössä olevia materiaaleja parempi
suorituskyky. Geopolymeerikom
posiitit, kuten yleensäkin sekundaarisiin raaka-aineisiin perustuvat materiaalit ja tuotteet, ovat
kokonaiskustannuksiltaan merkittävästi kalliimpia kuin tavanomainen
betoni. Kustannusten määrääväksi
tekijäksi osoittautui joidenkin
geopolymeerikomposiittireseptien
sisältämä alkaliaktivaattori. Joten,
koska hintakilpailu ei suosi geopolymeerikomposiitteja, niiden on oltava
kilpailevia materiaaleja parempia
ympäristö- ja/tai tekniseltä suorituskyvyltään, jotta ne houkuttelisivat
käyttäjiä. Myös lainsäädäntö voi eri-

laisin keinoin ohjata yrityksiä käyttämään uusioraaka-aineita kiertotalouden edistämiseksi, jolloin materiaalin
tai tuotteen kustannukset eivät enää
täysin määritä kysynnän syntymistä.

GEOPOLYMEERIEN
POTENTIAALI NIIDEN
OMINAISUUKSISSA JA
EKOLOGISUUDESSA
Geopolymeerikomposiittien vahvuuksia ovat mm. palonkestävyys,
vedenpitävyys, kemikaalien, happojen ja suolojen korroosionkestävyys,
eristysominaisuudet, taivutusvetolujuus sekä betoniin verrattuna erittäin
nopea kovettumisaika. Kun geopoly
meerikomposiitit ovat parhaimmillaan
erittäin vähähiilisiä ja 3D-tulostettavia, saadaan aikaan teollisuutta houkutteleva kilpailukykyinen yhdistelmä,
joka soveltuu erityisen hyvin esim.
erilaisiin rakennus-ja prosessiteollisuuden ratkaisuihin. Geopolymeerikomposiiteista voidaan tulostaa mm.
erimuotoisia prosessisäiliöitä, joissa
virtausolosuhteet on optimoitu,
koska muotokieltä rajoittavia teräsvahvikkeita ei tarvita. Lisäksi tuotanto
on nopeaa, työvoima ja tuotantokustannukset ovat alemmat kuin valussa
ja tulostusprosessi on resurssitehokas ja kestävä. On kuitenkin tärkeää
löytää uusia hyödyntämis kelpoisia
sivuainevirtoja, sekä uusia sovelluksia, joissa geopolymeerikomposiitit
tarjoavat sellaista lisäarvoa, johon
muut materiaalit eivät pysty.

TULOKSET:

MATERIAALISTA
RAKENNUS
TUOTTEEKSI
Jotta rakennusalan tuotteet voidaan
saattaa markkinoille EU:ssa, on
tuotteiden vastattava niille asetettuja
standardeja ja määräyksiä. EU-sää
dökset parantavat rakennustuotteiden vapaata liikkuvuutta EU:ssa asettamalla yhtenäiset säännöt näiden
tuotteiden markkinoinnille ja tarjoa
malla järjestelmällinen tapa arvioida
rakennustuotteiden suorituskykyä.
Tällä tavalla lainsäädäntö ja tuote
standardointi toimivat teollisuudelle
hyvänä lähtökohtana aivan uudenlaisten geopolymeerimateriaalien ja
tuotteiden turvallisuuden varmistamisessa.
Tuotteen soveltuvuus rakentamiseen
on aina arvioitava tapauskohtaisesti
sen käyttötarkoituksen, paikallisten olosuhteiden ja erityisissä
rakennusmääräyksissä asetettujen
vaatimusten perusteella. Esimerkiksi

Masuunikuona /
Muut potentiaaliset
kivihiilen lentotuhka
kuonat / tuhkat

meluesteitä markkinoille valmistettaessa tulee valmistajan noudattaa
EU:ssa yhdenmukaistettua tuote
standardointia. Meluesteitä koskevia
kansallisia ja paikallisia ohjeita ja
vaatimuksia tulee myös noudattaa.
Suomessa moottoriteillä ja rautateillä
käytettäville meluesteille on Väylä
virasto antanut omat ohjeistuksensa.
Meluesteeltä edellytettäviä tuote
ominaisuuksia ovat mm. äänenvaimennusominaisuudet ja kuormien
kestävyys.

GEOPOLYMEERIKOMPOSIITISTA VALMISTETTUJEN
TUOTTEIDEN TULEE OLLA
TUOTEHYVÄKSYTTYJÄ
Vaikka käyttötarkoitus, paikalliset
olosuhteet ja tuotesäännökset
asettavat vaatimukset varsinaiselle
lopputuotteelle, tulee myös tuotteen

Tietyt kuluttajajätteiden jakeet

Tietyt tuhkat / muut

Koska monet geopolymeerikompo
siittimateriaalin ominaisuuksista ovat
verrattavissa betoniin, vertailukohta
na käytettiin betonille standardoituja
testejä ja vastaavaa tuotestandar
dointia. Betonin ensisijaiset ominai
suudet ovat puristuksenkestävyys
ja taivutuslujuus. Lopputuotteesta
riippuu, mitä muuta suorituskykyä
materiaalilta edellytetään.
Tämän projektin aikana laadittiin
kuvaus menettelyistä, joiden avulla
rakennustuotteelle asetetut turvallisuus-, ympäristö-ja mekaaniset
vaatimukset voidaan uutta materiaalia markkinoille saatettaessa täyttää.
Tämän kuvauksen tarkoituksena on
auttaa yrityksiä hakemaan kaupallisten geopolymeerikomposiitista
valmistetettujen tuotteiden tuote
hyväksyntää tulevaisuudessa.

Rikastushiekka / sivukivi

ALKALIAKTIVAAT-
TORIT

SIDOSAINEET

valmistuksessa käytetyn materiaalin
täyttää ominaisuuksiltaan sitä kos
kevat vaatimukset. Geopolymeeri
komposiitti on uusi materiaali, jota
ei EU:n rakennustuotestandardeissa
vielä tunneta. Jotta aivan uudenlais
ten materiaalien vaatimustenmukai
suus voidaan osoittaa, tulee löytää
vertailukelpoinen, jo standardisoitu
materiaali, johon uuden materiaalin
ominaisuuksia voidaan vertailla.

Kuona / tuhka

RUNKO
AINEET

LUJITTEET

Raportti markkinapotentiaalista
Kannattavan ja kestävän liiketoiminta
ekosysteemin kuvaus
Raportti materiaalin hyväksymis
menettelystä

GPKOMPOSIITIN
VALMISTUS

Rakentaminen

Purku

Maarakentaminen

Lannoitus

Geopolymeerikomposiitin valmistuksen materiaalivirrat ja sivuvirtojen hyödyntämisen nykytila. osoittaa pisteet, joissa materiaalinkäsittely on tällä hetkellä olemassa. viittaa prosesseihin, joissa käsittelyä ei vielä ole tai sitä tehdään vain pilottimittakaavassa ja
joihin geopolymeerikomposiitin liiketoimintaekosysteemi kaipaa uusia toimijoita.
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KAUPUNKIMALLI
TARJOAA ELÄMYKSEN
Vanhan sanonnan mukaan yksi kuva
kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Väite voi tuntua kärjistetyltä, mutta
se toimii mielenkiintoisena vertauksena ja herättää pohtimaan, miltä
tuntuisi astua kuvaan ja kulkea siellä
vapaasti? Samalla se antaa vastauksen kysymykseen siitä, mikä olisi
paras väline kuvaamaan sellaisen
hankkeen tuloksia, jossa kehitettiin mullistavia teknologioita, jotka
vastaavat tulevaisuuden haasteisiin
luoden kestävän kehityksen mukaista
ja täysin uuteen muotokieleen rakentuvaa laadukasta elinympäristöä.
Lappeenrannan kaupunki toteutti
yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun ja Design Reformin kanssa
kaksi kaupunkimallia, joista toinen
toimii verkkoselaimessa ja toinen
hyödyntää pelimoottoria. Molemmat
toimivat tehokkaina vuorovaiku
tuksen välineinä tarjoten teknisesti
tarkan ja visuaalisesti vaikuttavan
kokonaisuuden, joka antaa ammat
tilaiselle työvälineitä kaupungin suunnitteluun ja asukkaalle mahdollisuuden olla mukana suunnittelemassa
omaa elinympäristöään.
Kaupunkimallien suunnittelussa ja
toteutuksessa huomioitiin tiedon ja
tuotetun aineiston skaalautuvuus eri
käyttötarkoituksiin, sekä mahdollisuus
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hyödyntää hankkeen tuloksia myös
tulevaisuudessa. Hankkeessa määriteltiin ennalta tavoitteita tukevat
tarkkuus-, laatu-ja tietosisältö
vaatimukset, joiden avulla pystyttiin
tuottamaan monipuolinen lähtö
aineisto. Laadukas lähtöaineisto
mahdollisti erilaisten mallinnus
ohjelmien käytön ja hankkeen
tavoitteena olevan tarkan ja
näyttävän kaupunkimallin
toteuttamisen eri ympäristöihin.
Verkkoselaimen kautta käytettävä
kaupunkimalli on helposti asukkaiden tavoitettavissa ja mahdollistaa
erilaisiin suunnitelmiin tutustumisen ja niiden kommentoinnin. Sen
toteuttamisessa hyödynnettiin
kolmiulotteisten tietojen visualisoin
tiin tarkoitettua FCG Oy:n tarjoamaa
MAPGETS-sovellusta. Verkkoselaimen kautta käytettävän kaupunkimallin avulla oli mahdollista antaa
palautetta ajankohtaisista kaupunkisuunnitteluun liittyvistä asioista ja
tarkastella hankkeessa toteutettuja
visioita siitä, miltä Lappeenrannan
keskusta voisi näyttää vuosina 2030
ja 2050. Hanke mahdollisti myös
kaupunkilaisten osallistumisen sisällöntuotantoon. Mallissa on nähtävillä
kaupunkilaisille järjestetyn Uudet
Citytuotteet-ideakilpailun tuloksia

sekä Pontuksen koulun oppilaiden
toteuttamia kaupunkirakenteita.
Lappeenrannan kaupungintalolla
sijaitsevaan kokoushuone Venlaan
rakennettiin erillinen Virtual Reality
Expo, joka mahdollistaa kokonaisvaltaisen virtuaalisen kaupunkitilan
kokemisen. Koko näkökentän alueelle
sijoittuva suurikokoinen ja tarkalla
kuvanlaadulla varustettu LED-seinä
yhdessä laadukkaan äänentoiston
kanssa vie katsojan todentuntuiseen Lappeenrannan kaupungin
keskustasta toteutettuun virtuaaliympäristöön, jonka toteuttamisessa
hyödynnettiin Unreal Engine -pelimoottoria. Pelimoottorille toteutetun
kaupunkimallin sisältö on käytettävissä monipuolisesti myös muissa
ympäristöissä, kuten virtuaalilaseilla
ja kolmiulotteisen kokemuksen
mahdollistavissa CAVE-ratkaisuissa.
Tulevaisuudessa kaupungintalolle rakennettua ympäristöä on mahdollista
hyödyntää erilaisissa kaupunkisuunnittelun työpajoissa, kokouksissa,
luennoilla ja tiedotustilaisuuksissa.

TULOKSET:
Virtual reality expo

Virtuaalinen pelimoottoripohjainen kaupunkimalli.
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TULOKSET YLITTIVÄT
ODOTUKSET

työpaikkaa. Hankkeessa mallinnettiin
5 erilaista liiketoimintamallia. Työpaikkojen syntyminen uusien liiketoimintamallien ympärille on useamman
vuoden tavoite. Loppujulkaisun
ilmestymisen aikaan oli vielä liian
aikaista sanoa, miten tässä onnistuttiin. Hankkeessa kehitetty uusi ma
teriaali yhdistettynä 3D-tulostukseen
on ratkaisuna uusi ja sen tunnetuksi
tekemiseen sekä kaupallistamiseen
menee vielä aikaa. Asiantuntijoiden
arvioiden mukaan jopa 5–8 vuotta.

TAVOITTEISIIN PÄÄSTIIN
MONELLA SARALLA

Hanke oli erittäin kunnianhimoinen ja saavutetuista tuloksista voidaan
syystäkin olla ylpeitä. Hankkeelle määriteltiin jo heti hakemusvaiheessa 8 eri
tulosindikaattoria. Alla nämä on kuvattu tarkemmin sekä peilattu saavutettuja
tuloksia indikaattoreihin.

1.

Kirjoittaja: Eeva Pihlajaniemi, Lappeenrannan kaupunki

Tuotetaan rakennusteollisuuteen suljetun kierron
betonin tyyppinen geopolymeeri
komposiittimateriaali, joka koostuu
vähintään 95-prosenttisesti kiertotalouden materiaaleista ja on 100prosenttisesti kierrätettävä. Tässä
onnistuttiin yli odotusten. Resepti 4
osoittautui kruununjalokiveksi sisältäen 99,6 % kiertotalousmateriaaleja.
Se on täysin kierrätettävä ja tulostettava materiaali.

2.

Neitseellisten sivuvirtojen
osuus on parhaimmillaan alle
5 % ja kiertotalousmateriaalien yli
95 %. Hankkeen tuloksena kehitetyssä uudessa geopolymeerikomposiitti
materiaalissa neitseellisten materiaalien osuus on parhaimmillaan 0,4 %
ja kiertotalousmateriaalien 99,6 %.
Tätä voidaan pitää erittäin hyvänä
tuloksena. Kutsummekin tätä reseptiä
R4 kruununjalokiveksemme. Myös reseptissä R3 saavutettiin tavoitetulos
eli 95 % kiertotalousmateriaaleja.
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3.

Luodaan teknisesti parannetut uudet materiaalit
pohjoisen ilmaston äärimmäisiin
olosuhteisiin vertaamalla erityisesti
materiaalien fysikaalista ja kemiallista suorituskykyä tuotestandardien
vaatimuksiin (esim. lujuus, joustavuus, vesi- ja pakkasnesteen sulatuskestävyys, veden imeytyminen ja
uutettavuus). Kaikki luodut materiaalit testattiin rakennusteollisuuden
standarditesteillä. Lisäksi käytettiin
testejä, joiden tuloksia tarvitaan,
mikäli materiaali altistuu erilaisille
teollisille tai sääolosuhteille. Testit
osoittivat, että geopolymeerikomposiittien suorituskyky taivutus
lujuuden ja kulutuskestävyyden osalta
on parhaimmillaan samaa luokkaa
kuin vastaavien rakennusteollisuuden
materiaalien ominaisuudet. Toisaalta
niiden nopea kovettumisaika antaa
geopolymeerikomposiiteille huikeaa
etua ja mielenkiintoisia ominaisuuksia käytettäväksi erilaisissa sovellus
kohteissa.

4.

Vallankumoukselliset,
esteettiset ja turvalliset
monitoiminnalliset rakenteet
ratkaisevat todellisia kaupunki
rakentamisen haasteita esimerkiksi
paremmin melua vaimentavalla muodolla verrattuna vastaaviin tuotteisiin. Yleisöltä kerätystä muotoiluun
liittyvästä palautteesta pääosa (yli
75 %, mikä oli tavoitekin) oli myön
teistä ja kannustavaa. Uudenlaiset
muodot lisäävät kaupungin viihtyi
syyttä. Toiminnallista meluesteen
äänen vaimentavaa ominaisuutta
ei voitu hankkeen aikana testata.
Testaamiseen laboratorio-olosuhteissa olisi tarvinnut ison määrän
tulostettuja moduleita eikä tämä ollut
aikataulullisesti mahdollista.

hyväksytty. Materiaalille
itselleen ei ole kansainvälisesti
harmonisoitua standardisointia
(”CE-merkintäkeinoa”) vielä olemassa, mutta se ei ole käytön este
geopolymeereille kaupunkirakentamisessa. Esimerkiksi meluesteet ja
skeittirakenteet eivät aseta rajoitteita materiaalille lainkaan. Tämä
vaikeuttaa kuitenkin markkinoille
pääsyä ja bisneksen tekemistä, mutta
ei suoraan estä sitä. Tuotehyväksyntä on pitkä prosessi ja hankkeen
edetessä tultiin siihen tulokseen, että
katsomme kriteerit ja protokollan,
mutta ei lähdetä hakemaan tuote
hyväksyntää pilottituotteille.

6.

Suljetun kiertotalouden
edistykselliset uudet
liiketoimintamallit synnyttäisivät
paikallisen teollisuuden toimijoille
suoraan tai välillisesti 50–200 uutta

7.

Kansainvälinen
markkinapotentiaali on
äärimmäisen tärkeää erityisesti silloin, kun kotimarkkinat ovat suhteellisen pienet. Hankkeessa pilotoitiin
raideliikenteen meluesteen 3D-tulostamista. Kansainvälistä markkinapotentiaalia ei tarkastelu, mutta
arvion mukaan noin 25 % Suomen
raideliikenteen vuotuisesta melu
esteiden toimitusmäärästä voidaan
rakentaa 3-4 tulostimella.

8.

Alun perin lähdettiin
tavoittelemaan alhaisen
hiilijalanjäljen omaavia kokonaisratkaisuja, joissa hyödynnetään vähäpäästöisiä raaka-aineita ja valmistusteknisiä prosesseja tuotantoketjun
eri vaiheissa. Erityisesti tavoitteena
oli sementin (sementtiä 0 %) käytön
aiheuttaman hiilidioksidipäästön
olevan uudessa geopolymeerikom
posiittimateriaalissa 90 % vähem-

män verrattuna betoniin. Tässä
onnistuttiin tavoitetta paremmin ja
voidaan sanoa, että uusi potentiaalinen rakennusmateriaali on syntynyt
Etelä-Karjalassa.
Resepteissä käytetyt teollisuuden
sivuvirrat olivat paikallisia lukuun
ottamatta muutamassa reseptissä
käytettyä kivihiilen lentotuhkaa, joka
tuli kaupallisen toimijan tuotanto
laitokselta Hausjärveltä 200 km
kuljetusmatkan takaa. Käytettyjen
raaka-ainemateriaalien kuljetus
matkana tavoiteltiin paikallisten teollisuuden sivuvirtamateriaalien osalta
alle 100 km. Käytettyjen sivuvirtojen
saatavuus, määrä ja laatu vaihtelevat
sijainnin mukaan, joten niiden toistettavuus ei ole helposti skaalautuva.
Tämä vaatii aina käytettyjen reseptien hienosäätämistä.
On selvää, että suljetun kierron
liiketoimintamallit ovat tulleet jää
däkseen. Malleihin sisältyvät liike
toimintaprosessit on luotu kierrättämään resursseja loputtomasti, jolloin
neitseellisten raaka-aineiden käyttö
ja hiilijalanjälki saadaan mahdollisimman alhaiseksi. Uusia materiaaleja
otetaan yrityksissä kuitenkin käyttöön vain, jos ne ovat kilpailukykyisiä
verrattuna käytössä oleviin materiaaleihin. Tähän tulisikin kiinnittää
erityistä huomiota mahdollisessa
jatkohankkeessa, jonka ideointivaihe
on meneillään.

5.

Hankkeen alussa kunnianhimoisena tavoitteena oli,
että pilottituotteiden tarvitsemat
CE-merkinnän edellyttämät tuotehyväksynnän menetelmät ja kriteerit olisivat viranomaisten puolelta
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