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Abstract 

The purpose of this study was to survey Finland's geotextile tube market. In Finland sludges and fluid waste are 

generated within different branches great volumes every year. The handling of these sludges and fluid waste often 

requires the separation of the fluid and the solid fractions from each other by drying. The geotextile tube treatment is 

an alternative to the drying of sludges and fluid waste in lagoons. Geotextile tubes have been used to contain and 

stabilize coarse-grain materials around the world for more than 50 years. In many applications geotextile tubes have 

been used as hydraulic management or coastal protection structures. Fine-grained materials have been treated with 

geotextile tubes for about ten years. For example municipal, industrial and environmental dredging sludges have been 

contained successfully in geotextile tubes. The use of geotextile tubes in the handling of fine-grained contaminated 

materials has been made possible by the cooperation of the chemical and geotextile tube industries.  

 

The objective of this study was to analyse the market potential of the geotextile tubes with the help of a questionnaire 

survey and literary research. Former geotextile tube treatment projects were surveyed with literary research and with 

the help of the questionnaire new potential applications were looked for in Finland. Based on the questionnaire five 

sludges were selected for laboratory tests. The suitability of sludges for the geotextile tube treatment, the need for 

flocculants, filtration efficiency and the change in volume of the sludge were studied with the laboratory tests. An 

attempt was made to choose sludges that differ from one another for the laboratory tests. Sedimentation tests were 

done before the test treatment with the geotextile in order to find a suitable flocculant and its dosage for sludges. 

Based on the tests done it can be said that the finding of the right flocculant and its dosage is crucial in carrying out 

the geotextile tube treatment. The laboratory tests were carried out as sedimentation and shopping bag tests in the 

Suomenoja research station of the Finnish Environment Institute.  

 

Geotextile tube treatment is becoming more common in Finland especially in suction dredging projects. Geotextile 

tubes have been used in Finland for the drying of different industrial sludges, lake and sea dredging sludges and fluid 

waste. The results of the laboratory tests carried out with soda ash, dairy product waste, sand separation gully sludge 

and grease trap sludge were promising. Geotextile tube treatment is a suitable method to dewater soda ash, dairy 

product waste, sand separation gully sludge and grease trap sludge. According to the answers of the questionnaire 

companies are generally interested in geotextile tube treatment and their probability to use geotextile tubes would 

increase if they had more knowledge of the tubes. The increase in the use of geotextile tubes in Finland requires 

marketing and the use of the data gained in former geotextile tube treatment projects in marketing. 

  

During the study questions regarding the functionality of the geotextile tube treatment in the winter in Finland’s arctic 

conditions arose. It has been stated that the freeze-thaw-cycle might even intensify the consolidation of the geotextile 

tube fill due to the liberation of the bound water. However, the filling of geotextile tubes in temperatures below zero 

in the midwinter has not been studied. There appears to be no information about the filtration ability of the tube in the 

winter frosts. The use of geotextile tubes in winter frosts is suggested as further study. 
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1 JOHDANTO 

Märkien massojen, kuten ruopatun sedimentin kuljetus tai käsittely edellyttää usein 

vesipitoisuuden laskemista huomattavasti. Vedenpoisto pienentää kuljetettavan tai 

käsiteltävän massan tilavuutta ja helpottaa näin ollen sen käsittelyä. Kuivatus tehdään 

joko laskeuttamalla läjitysaltaissa tai mekaanisesti. Läjitysaltaissa erottuminen on 

hidasta, koska se tapahtuu pääasiassa luonnollisen laskeuttamisen avulla. Mitä hienompi 

sedimentti on, sitä hitaammin partikkelit laskeutuvat ja vesi selkeytyy. Mekaaninen 

vedenerotus tapahtuu puristamalla tai linkoamalla, joita rajoittaa saatavana olevien 

laitteiden pieni kapasiteetti, suuret investointikustannukset ja korkea energiankulutus. 

(Vahanne et al. 2007) 

Sedimenttien kuivatus geotekstiilituubissa on laskeuttamista tehokkaampi vaihtoehto. 

Suurten sedimenttimäärien käsittely on geotekstiilituubeilla suhteellisen edullista. 

Geotekstiilituubit ovat laskeuttamista nopeampi vedenerotusmenetelmä, jonka etuna on 

lisäksi poistuvan veden puhtaus. Geotekstiilituubien sijoitusalustaksi rakennetaan iso 

kenttä, mutta vaaditut alusrakenteet ovat kevyemmät kuin läjitysaltaalla. Käsittelyaika 

geotekstiilituubeilla vaihtelee muutamasta viikosta kuukausiin riippuen käsiteltävän 

sedimentin laadusta. (Vahanne et al. 2007) 

Geotekstiilituubeja on käytetty maailmalla yli 50 vuoden ajan karkeiden ainesten, kuten 

hiekan, lujittamiseen ja varastointiin. Monissa käyttökohteissa geotekstiilituubit on 

täytetty sijoilleen rantojen suojarakenteiksi tai vesien hallintarakenteiksi, kuten 

penkereiksi, padoiksi tai aallonmurtajiksi. Hienorakeisempien ainesten säilömisestä 

geotekstiilituubeissa on kokemusta noin kymmenen vuoden ajalta kunnallisen, teollisen 

ja ympäristöruoppausten osalta. Kemikaali- ja geotekstiiliosaajien yhteistyö on 

mahdollistanut geotekstiilituubien käyttämisen hienorakeisten pilaantuneiden 

materiaalien käsittelyssä. Geotekstiilituubeja on onnistuneesti käytetty dioksiinia, PCB-

yhdisteitä, polyaromaattisia hiilivetyjä, tuholaismyrkkyjä ja raskasmetalleja 

sisältäneiden lietteiden käsittelyssä. (Mastin 2010) 

Tässä työssä käsitellään geotuubeja ja niiden erilaisia käyttökohteita. Työn tavoitteena 

on kartoittaa Suomen geotekstiilituubimarkkinoita; kysely- ja kirjallisuustutkimuksen 
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avulla selvitetään jo toteutettuja kohteita sekä potentiaalisia uusia käyttökohteita 

Suomen markkinoilla. Kyselytutkimuksella kartoitetaan geotekstiilituubikäsittelystä 

kiinnostuneita kohteita. Laboratoriokokeissa testattavat lietteet valitaan 

kyselytutkimuksen vastauksissa halukkuutensa ilmoittaneiden yritysten lietteiden 

joukosta. Laboratoriokokeilla kartoitetaan vedenerotuskemikaalien tarvetta ja 

kuivatustehokkuutta kokeisiin valituille lietteille. Testattaviksi lietteiksi pyritään 

valitsemaan toisistaan ominaisuuksiltaan poikkeavia lietteitä. Lietteiden 

kiintoainepitoisuus määritetään ennen koekäsittelyä ja sen jälkeen. Koekäsittelyä ennen 

lietteille valitaan soveltuva vedenerotuskemikaali ja sen annostus laskeutuskokeiden 

avulla. Mikäli asiakkaalla on tiedossa lietteelleen soveltuva vedenerotuskemikaali, 

käytetään tätä kemikaalia koekäsittelyssä. 
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2 GEOTEKSTIILITUUBIT 

2.1 Taustaa 

Geotekstiilejä on käytetty massojen varastointiin muodossa tai toisessa vuosien ajan 

hydraulisissa ja merellisissä kohteissa. Tunnetuimmat geotekstiilisäiliöt ovat laajassa 

käytössä olevat hiekkasäkit, joita on käytetty muun muassa tulvien torjunnassa luonnon 

katastrofien yhteydessä. Niin kutsutut geotekstiilisäiliöt voidaan jakaa kolmeen 

ryhmään geometriseen muotoon ja tilavuuteen perustuen; geotekstiilituubit, 

geotekstiilisäiliöt ja geotekstiilipussit. Geotekstiilituubit ovat putkimaisia säiliöitä, jotka 

täytetään usein loppusijoituspaikalla. Geotekstiilisäiliöt ovat suuri tilavuisia säiliöitä, 

jotka täytetään proomuissa vedenpinnan yläpuolella ja sen jälkeen sijoitetaan 

vedenpinnan alle. Geotekstiilipussit ovat tilavuudeltaan verrattain pieniä säiliöitä, jotka 

täytetään maalla tai vedenpinnan yläpuolella ja sen jälkeen sijoitetaan suunnitellun 

kaavan mukaisesti veden lähelle tai vedenpinnan alle. (Lawson 2008, 384-385)  

Geotekstiilituubeja alettiin käyttää hydraulisissa ja merellisissä rakenteissa 1960-

luvulla. Ensimmäiset käytetyt geotekstiilituubit olivat teoreettiselta halkaisijaltaan alle 

kaksi metrisiä. Nämä niin kutsutut Longard-tuubit olivat rajallisesti käytettäviä etenkin 

merellisissä olosuhteissa stabiliteettiongelmista johtuen. Näissä tuubeissa oli kudotun 

geotekstiilin sisäpuolella vettä läpäisemätön kalvo, jonka avulla tuubit paineistettiin 

vedellä ennen niiden täyttämistä hiekalla. 1980-luvulla kehitettiin suuremman 

halkaisijan omaavia geotuubeja, jotka valmistettiin vahvasta kudotusta geotekstiilistä. 

Näiden tuubien etuna oli se, että niistä kyettiin suunnittelemaan putkimaisia rakenteita, 

jotka vastasivat suoraan useita hydraulisia ja merellisiä stabiliteettivaatimuksia. Tänä 

päivänä ympäri maailman käytettävien geotekstiilituubien teoreettinen halkaisija 

vaihtelee yhdestä kymmeneen metriin. Geotekstiilituubien nykyiset käyttösovellukset 

voidaan jakaa kahteen luokkaan, joista ensimmäisessä tuubeja käytetään rakenteina tai 

rakenteen osina ja toisessa lietteen kuivatukseen. (Howard et al. 2009; Lawson 2008, 

385-386) 

Geotekstiilituubeja voidaan käyttää erilaisten märkien massojen 

esikäsittelymenetelmänä vedenpoistoon. Vedenpoisto ennen kuljettamista pienentää 
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kustannuksia ja helpottaa materiaalin käsittelyä. Geotuubeja voidaan käyttää myös 

loppusijoitukseen, jolloin sedimentti jätetään vedenpoiston jälkeen tuubeihin ja ne 

peitetään paikalleen tai siirretään muualle. Täytettyjä tuubeja voidaan myös käyttää 

hyödyksi esimerkiksi eroosiontorjunnassa. (Vahanne et al. 2007, 138-139) 

Märkä massa pumpataan geotuubeihin betoni- tai keskipakolietepumppua käyttäen. 

Lietteeseen lisätään usein vedenerotuskemikaalia geotekstiilituubiin vievässä 

siirtoputkessa saostumisen tehostamiseksi. Kemikaalin tarve ja käytettävä 

geotekstiilimateriaali määritetään niin kutsutulla hanging bag -testillä, joka on saanut 

nimensä testissä riiputettavan geotekstiilistä valmistetun säkin mukaan. Hanging bag -

testiä käsitellään tarkemmin luvussa 2.8 Kuivatuskokeet. (Vahanne et al. 2007, 138-

139) 

Pienempien geotekstiilituubien käsittely voidaan toteuttaa vaihtolavalla. Suurempia 

geotekstiilituubeja käytettäessä alustana toimii kuivausalusta tai vedenpoistoallas. 

Kuivausalusta rakennetaan kaltevaksi ja se voidaan esimerkiksi vuorata muovikalvolla, 

jolloin geotekstiilituubista poistunut vesi voidaan kerätä käsiteltäväksi tasausaltaan 

kautta tai mahdollisuuksien mukaan purkaa sellaisenaan vesistöön. (Vahanne et al. 

2007, 138-139) 

Geotekstiilituubin toiminta perustuu tuubin sisälle hienoaineksesta muodostuvaan 

suodatinkerrokseen. Muutaman minuutin kuluessa tuubin täytön alettua kangas kostuu 

ja hienoainespartikkeleita adsorboituu siihen holvaten reiät. Suodatinkerroksen 

syntymisen jälkeen säkkiin pidättyy partikkeleita, joiden kokoluokka voi olla jopa vain 

viidesosa pussin silmäkoosta. (Vahanne et al. 2007, 138-139) 

Veden suotautuessa ulos geotekstiilituubista lietteen tilavuus pienenee ja näin ollen 

tuubi voidaan täyttää useasti. Viimeisen täyttö- ja kuivatuskierroksen jälkeen 

geotekstiilituubiin pidättynyt hienoaines konsolidoituu edelleen jäännösvesihöyryn 

poistuessa tuubin lävitse.  (Mastin & Lebster 2009) 
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2.2 Rakenne 

Geotekstiilituubi on esimerkiksi polypropeenilangasta, polyesterimonikuitulangasta tai 

polypropeenimonikuitulangasta kutomalla ja ompelemalla valmistettu putkimainen 

säkki, jonka tyypillinen tilavuus on väliltä 10–1000 m
3
. Geotekstiilituubien tyypillinen 

teoreettinen halkaisija on 1-10 m ja pituus voi olla jopa 200 m. (Lawson 2008, 385) 

Geotekstiilituubien valmistuksessa käytetyillä materiaaleilla on hyvä veto- ja 

venytyskestävyys, saumojen painekestävyys, UV-kestävyys, kemikaalikestävyys sekä 

happo-emäskestävyys. (Vahanne et al. 2007, 138-139) 

Geotekstiilituubin yläpuolella on tasavälein vähintään kaksi täyttöaukkoa tasaisen 

täyttämisen mahdollistamiseksi. Geotekstiilituubin rakenne on esitetty kuvassa 1. 

Geotekstiilituubit toimitetaan työmaalle rullattuna metallitangon ympärille, ja ne 

avataan rullalta kuivatusalustalle täyttöaukot ylöspäin keskitettyinä (Bezuijen, 

Vastenburg 2013, 56). Geotekstiilituubin valmistuksessa käytettävälle geotekstiilille on 

toiminnan kannalta olennaisia vaatimuksia. Ensinnäkin geotekstiilillä on oltava riittävä 

vetolujuus ja -jäykkyys, jotta se kestää täytön ja koko tuubin elinkaaren aikaista 

mekaanista rasitusta. Toiseksi tekstiilin täytyy pidättää kiintoaine sisällään ja estää 

eroosio myös vaihtelevissa hydraulisissa olosuhteissa, kuten esimerkiksi aallokossa. 

Lisäksi tekstiilin täytyy olla riittävän kestävää pysyäkseen ehjänä koko tuubin 

elinkaaren ajan. (Lawson 2008, 386) 

 

Kuva 1. Geotekstiilituubin rakenne (Lawson 2008, 386). 
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Geotekstiilituubien kokoon viitataan usein tuubin pituudella ja teoreettisella halkaisijalla 

DT tai ympärysmitalla CT. Teoreettisen halkaisijan ja ympärysmitan määrittäminen on 

esitetty kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Geotekstiilituubin teoreettinen halkaisija ja ympärysmitta (Lawson 2008, 386). 

 

Halkaisija ja ympärysmitta ovat geotekstiilituubin valmistuksen kannalta 

perusparametrejä, mutta toiminnan kannalta niillä ei ole suoraa merkitystä. Täytetyn 

tuubin muoto ei ole pyöreä, vaan se muistuttaa pikemminkin litistettyä putkea. Käytön 

kannalta oleelliset tekniset parametrit ovat täytetyn tuubin pohjan leveys bT, leveys WT, 

korkeus HT, poikkileikkaus pinta-ala AT ja keskimääräinen pystyjännitys σ`v (kuva 3). 

(Lawson 2008, 386) 
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Kuva 3. Täytetyn geotekstiilituubin parametrit (Lawson 2008, 386). 

 

Perus- ja teknisten parametrien välistä riippuvuutta kuvaamaan on määritetty 

muuntokertoimia, jotka on esitetty taulukossa 1. Taulukon 1 muuntokertoimet ovat 

suuntaa-antavia ja ovat voimassa vain geotekstiilituubeilla, joiden materiaalin 

enimmäisvenymä ≤ 15 %, alusta on tasainen, sivutueton viruma on vähäistä, ja jotka on 

täytetty enimmäiskapasiteettiin hiekkamaisella täytteellä. 
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Taulukko 1. Suuntaa-antavat geotekstiilituubien perusparametrien ja teknisten 

parametrien väliset muuntokertoimet (Lawson 2008, 387). 

Tekninen parametri Riippuvuus 

teoreettisesta 

halkaisijasta DT 

Riippuvuus 

teoreettisesta 

ympärysmitasta CT 

Suurin sallittu täyttökorkeus, HT HT ≈ 0,55 DT HT ≈ 0,18 CT 

Täytetyn tuubin leveys, WT WT ≈ 1,5 DT WT ≈ 0,5 CT 

Pohjan leveys, bT bT ≈ DT bT ≈ 0,3 CT 

Poikkileikkauspinta-ala, AT AT ≈ 0,6 DT
2
 AT ≈ 0,06 CT

2
 

Keskimääräinen pystyjännitys pohjalla, σ`v σ`v ≈ 0,7 γ  DT σ`v ≈ 0,22 γ CT 

Huomautus: γ on täytemateriaalin irtotiheys. 

2.3 Toimintaperiaate 

Geotekstiilituubit asetetaan tasaiselle vettä läpäisemättömälle alustalle, joka on 

esimerkiksi tiivistettyä maata, betonia tai muovikalvo. Pohjan kuivumisen edistämiseksi 

alusta tehdään lievästi poikittaiskaltevaksi ja sen päälle voidaan asentaa salaojamatto. 

Poikittaiskaltevuus mahdollistaa tuubeista poistuvan veden valumisen kuivumisalustan 

reunoille tehtäviin vedenkeruuojiin, joista vesi pumpataan ominaisuuksistaan riippuen 

edelleen käsiteltäväksi tai takaisin ympäristöön. Kuvassa 4 on geotekstiilituubi 

kuivumisalustalla. Pumpattavan lietteen määrä ja kuivatusprojektin kesto vaikuttavat 

käytettävien geotekstiilituubien kokoon sekä määrään. Useiden geotekstiilituubien 

rinnakkainen käyttö edellyttää suuren kuivatusalustan, mutta pienemmissä projekteissa 

jopa yksittäisellä geotekstiilituubilla saatetaan päästä toivottuun lietteen 

kuivatustulokseen. (Lawson 2008, 407) 
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Kuva 4. Geotekstiilituubin alusrakenne (Lawson 2008, 407). 

 

Geotekstiilituubikäsittely voidaan jakaa neljään vaiheeseen, jotka ovat täyttäminen, 

kuivatus, konsolidaatio sekä loppusijoittaminen. Täyttämisvaiheessa geotekstiilituubi 

pumpataan täyteen kuivatettavaa lietettä. Pumppaustilavuuteen vaikuttaa 

geotekstiilituubin kapasiteetti, jonka ratkaisevat tuubin koko sekä valmistukseen 

käytetyn geotekstiilin ja saumojen vetolujuudet. Kuivatusvaiheessa pumppaaminen 

keskeytetään, ja ylimääräinen vapaa vesi suotautuu geotekstiilin aukkojen lävitse. 

Geotekstiilituubin annetaan kuivua 2 viikosta 2 kuukauteen riippuen projektista ja 

kuivatettavasta lietteestä. Kuivumisen ja siitä seuraavan tilavuuden pienentymisen tulisi 

tapahtua kohtuullisessa ajassa koko prosessin optimoimiseksi. Täytettäessä geotuubeja 

hiekalla tai soralla, kuten rantojen eroosiosuojauksessa, lietteen kuivumisprosessi 

geotekstiilin lävitse tapahtuu nopeasti. Hienomman raekoon lietteillä täytettäessä 

kuivuminen taas tapahtuu kohtalaisen hitaasti. Tämä johtuu suodatinkerroksesta, jonka 

hienorakeinen sedimentti muodostaa geotekstiilin sisäpinnalle. (Lawson 2008, 407-408; 

Koerner & Koerner 2006) 

Yleensä täyttämis- ja kuivatusvaiheita voidaan toistaa 4-6 kertaa ennen kuin tilavuuden 

pienenemä pumppausten välissä muuttuu merkityksettömäksi. Viimeisen täyttämis-

kuivatus-syklin jälkeen prosessi etenee konsolidaatiovaiheeseen, jossa myös huokosvesi 

poistuu ja käsiteltävä liete kuivuu tavoiteltuun kiintoainepitoisuuteen. 

Konsolidaatiovaiheessa vedenvirtaus on huomattavasti kuivatusvaihetta hitaampaa, 

koska huokosveden poistuminen kestää pidempään. Konsolidatiovaiheen kesto on 2-6 
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kuukautta riippuen käsiteltävästä lietteestä ja tavoitekiintoainepitoisuudesta. 

Loppusijoittamisvaiheessa geotekstiilituubi voidaan avata ja sen sisään jäänyt kiintoaine 

kuljettaa kaatopaikalle, poltettavaksi tai uudelleen käytettäväksi maarakennuksessa. 

Joissain tilanteissa avattu geotekstiilituubi jätetään paikalleen ja massan annetaan 

kuivua edelleen haihtumisen kautta. Geotekstiilituubi voidaan myös maisemoida 

paikalleen. Geotekstiilituubiin säilötyn massan tilavuus ajan funktiona täyttö-, kuivatus- 

ja konsolidaatiovaiheissa on esitetty kuvassa 5. Kuvasta nähdään, että tilavuuden 

pienentymä on ensimmäistä täyttöä seuraavassa kuivatusvaiheessa suhteessa suurin ja 

pienentymä vähenee jokaisella täyttö-kuivatus-syklillä. Uutta täyttö-kuivatus-sykliä ei 

enää aloiteta, kun katsotaan, että seuraavalla syklillä tapahtuva tilavuuden pienentymä 

tulisi olemaan merkityksettömän pieni. (Lawson 2008, 407-408) 

 

Kuva 5. Täyttö-, kuivatus- ja konsolidaatiovaiheet geotekstiilituubikäsittelyssä (Lawson 

2008, 408). 

2.4 Vedenjohtavuus 

Geotekstiilituubin valmistukseen käytettävän geotekstiilin vedenjohtavuuden on oltava 

riittävä liiallisten huokospaineiden kehittymisen välttämiseksi. Geotekstiilin 

vedenjohtavuuden olisi hyvä olla vähintään 10-kertainen täyttömateriaalin 

vedenjohtavuuteen. Geotekstiilin vedenjohtavuus on vaikea todentaa, joten voidaan 

esittää, että geotekstiilin eri puolilla täytyy olla minimivesipaine-ero. Laminaarisen 
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virtauksen tilanteessa täyttömateriaalin vedenjohtavuus voidaan määrittää Darcyn laista 

(yhtälö 1): 

           (1) 

q on virtausnopeus (= Q/A) [m/s] 

k täyttömateriaalin vedenjohtavuus [m/s] 

i täyttömateriaalin hydraulinen gradientti (=ΔH/ΔL) [-]. 

 

Virtaus geotekstiilin, jonka toisella tai molemmilla puolilla on hiekkaa tai sitä 

hienojakoisempaa ainesta, lävitse on yleensä laminaarista, koska virtausnopeutta 

säätelee geotekstiiliä ympäröivä aines. Näin ollen Darcyn lakia voidaan soveltaa 

geotekstiilin vedenjohtavuuden määrittämisessä. On kuitenkin yleistä ilmoittaa 

geotekstiilin läpäisykyky permittiivisyytenä (yhtälö 2): 

  
 

  
      (2) 

Ψ on permittiivisyys [s
-1

] 

q virtausnopeus [m/s] 

ΔH veden paine-ero geotekstiilin yli [m]. 

 

Permittiivisyyttä käytettäessä geotekstiilin paksuutta ei tarvitse tietää toisin kuin 

vedenjohtavuuden (permeabiliteetti) tapauksessa. Geotekstiilin paksuuden mittaaminen 

on epätarkkaa, mistä johtuen vedenjohtavuuden käyttäminen aiheuttaa epätarkkuutta. 

Permittiivisyys voidaan mieltää geotekstiilin vedenjohtavuutena metriä kohden. Se on 

suure, joka kuvaa miten väliaine vaikuttaa sen lävitse virtaavan veden virtaukseen. 

(Bezuijen & Vastenburg 2013, 102; Schiereck 1993) 

CEN -standardin (EN ISO 11058) mukainen geotekstiilin vedenläpäisykyvyn 

määrittäminen tapahtuu asettamalla 50 mm veden paine-ero geotekstiilin läpi. Paine-

eron synnyttämä virtaama mitataan ja tästä saadaan määritettyä nopeusindeksiparametri. 

Nopeusindeksiparametriä ei pidä sekoittaa vedenjohtavuuteen, vaikka molempien 
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yksikkö onkin [m/s]. Permittiivisyys saadaan standardin (EN ISO 11058) mukaisesti 

(yhtälö 3): 

  
 

  
            (3) 

VH50 on standardin mukaisesti määritetty nopeusindeksiparametri [m/s]. 

  

Täyttömateriaalin ja geotekstiilin rajapinnassa virtaama on vakio ja näin ollen (yhtälö 

4): 

            (4) 

k on geotekstiilin rajapinnassa olevan täyttömateriaalin vedenjohtavuus. 

[m/s].  

Ylimääräistä huokospainetta ei synny mikäli paineen pudotus geotekstiilin ympärillä on 

riittävän pieni. Turvallinen olettama on, että (yhtälö 5): 

   
   

 
             (5) 

Geotekstiilin vedenjohtavuus vaihtelee sen kanssa kosketuksissa olevan 

täyttömateriaalin myötä. Täytetyn geotekstiilituubin tekstiilin vedenjohtavuuden arvoksi 

saadaan aina koeolosuhteissa mitattua itsenäisten geotekstiilin vedenjohtavuutta 

pienempi arvo. Täyttömateriaali voi muuttaa geotekstiilin vedenjohtavuutta kolmella eri 

tavalla: estämällä, tukkimalla ja holvaamalla. Estämistä ilmenee, kun täyttömateriaalissa 

on rakeita, jotka ovat suuria suhteessa geotekstiilin silmäkokoon. Esimerkiksi 

kivimurska voi aiheuttaa estämistä, jolloin geotekstiiliä vasten oleva kivimurska estää 

veden virtaamisen ja näin ollen heikentää vedenjohtavuutta. Täyttöaineen partikkelit 

voivat tukkia geotekstiilin aukkoja virran kuljettaessa partikkeleita geotekstiilissä 

oleviin aukkoihin. Laaja-alainen tukkiminen edellyttää, että partikkeli- ja geotekstiilin 

aukkokokojakaumat ovat tasaisia. Lisäksi geotekstiilin aukkokoon ja täyttöaineen 

partikkelikoon suhteen (O90/D90) on oltava 0,5-1,0. Tukkimismekanismi on esitetty 

kuvassa 6. 
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Kuva 6. Tukkimismekanismi (Bezuijen & Vastenburg 2013, 103). 

Holvaamisen tapauksessa geotekstiilin aukot täyttyvät, koska täyttöaineen hienojakoiset 

partikkelit tarttuvat pikkuhiljaa geotekstiilin kuitujen väleihin ja tämän jälkeen toisiinsa. 

Holvaamista voidaan myös kutsua mineraaliseksi holvaamiseksi. Holvaamisestakin 

huolimatta geotekstiilien vedenjohtavuus pienenee noin 50 %, ollen edelleen parempi 

kuin täyttömateriaalin vedenjohtavuus. Holvaamista ei tapahdu, kun: 

- raekokosuhde, Cu > 3 ja O95/Db15 > 3 

- Cu < 3 ja täyttömateriaalin sisäinen stabiliteetti täyttyy tai geotekstiilin 

aukkokoko on suuri suhteessa täyttömateriaalin partikkelikokoon. 

Tukkiminen voi pienentää geotekstiilin permittiivisyyttä ja näin ollen myös 

vedenjohtavuutta jopa viidesosaan alkuperäisestä. Holvaamisen yhteydessä 

permittiivisyys ja vedenjohtavuus voi pienentyä vielä enemmän. Holvaamismekanismi 

on esitetty kuvassa 7. (Bezuijen & Vastenburg 2013, 104) 
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Kuva 7. Holvaamismekanismi (Bezuijen & Vastenburg 2013, 104). 

Geotekstiilin vedenjohtavuuden pienentyminen voi olla toivottua tai vähemmän 

toivottua riippuen geotekstiilituubin käyttötarkoituksesta. Mikäli geotekstiilituubia 

käytetään lietteenkuivatukseen, on vedenjohtavuuden pienentyminen jokseenkin 

toivottua, koska samalla geotekstiilin läpäisevien partikkeleiden raekoko pienenee. Tätä 

geotekstiilin sisäpuolelle kehittyvää sedimenttikerrosta kutsutaan suodatinkerrokseksi. 

Mikäli geotekstiilituubia täytetään hiekalla ja sitä aiotaan käyttää merellisessä ja 

hydraulisessa rakennuskohteessa, ei tukkeutuminen ole toivottua, koska tällöin tuubin 

täyttöaineen konsolidoituminen kestää pidempään. (Koerner & Koerner 2006) 

Optimaalisen veden poistumisen kannalta käytettävän geotekstiilin aukkokoolla on 

merkitystä. Liian suuri geotekstiilin aukkokoko voi johtaa kiintoaineen karkaamiseen 

geotekstiilin lävitse. Toisaalta liian pieni geotekstiilin aukkokoko voi johtaa sauman tai 

geotekstiilin vetolujuuden ylittävän paineen syntymiseen. Suodatinkerroksen 

muodostuminen on geotekstiilituubin vedenläpäisevyyttä monimutkaistava ilmiö, jota 

voidaan testata luvussa 2.8 tarkasteltavien kuivatuskokeiden avulla. (Koerner & 

Koerner 2006) 
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2.5 Rajatilatarkastelu 

Geotekstiilituubien ja niistä tehtyjen rakenteiden kestävyydessä ja pysyvyydessä tulee 

huomioida erilaisia ulkoisia ja sisäisiä rajatiloja (kuva 8). Geotekstiilituubirakenteiden 

suunnittelijalla tulisi olla käsitys erilaisista sortumatavoista. Kokemus on osoittanut, että 

rakenteiden sortumat eivät yleensä johdu syntyvien kuormien aliarvioimisesta, vaan 

jonkin sortumatavan tarkastelematta jättämisestä. Ulkoiset toimintahäiriöt vaikuttavat 

koko geotekstiilituubirakenteeseen ja voivat johtua esimerkiksi geotekstiilituubin 

täyttöasteesta, kuivatusalustan kaltevuudesta tai pehmeydestä. Sisäiset toimintahäiriöt 

johtuvat yksittäisistä geotekstiilituubeista ja vaikuttavat yksittäisen geotekstiilituubin 

toimintaan. Rajatiloja tarkasteltaessa voidaan käsitellä joko kokonaisvarmuus- tai 

osavarmuustekijöitä.(Bezuijen & Vastenburg 2013; Lawson 2008) 

Ulkoiset rajatilat   

 

  

 
1. Liukumastabiliteetti 2. Vyörymisstabiliteetti 3. Kantokestävyys 

 

 
 

4. Kokonaisstabiliteetti 5. Alustan 

huuhtoutuminen 

6. Alustan painuminen 

Sisäiset rajatilat   

 
  

1. Geotekstiilituubin 

repeytyminen 

2. Täyttöaineen eroosio 

geotekstiilin lävitse 

3. Täyttöaineen 

epämuodostuma 

Kuva 8. Geotekstiilituubien ja niistä tehtävien rakenteiden suunnittelussa huomioitavat 

rajatilat (Lawson 2008). 
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Geotekstiilituubirakenteiden varmuutta arvioitaessa on arvioitava liukumastabiliteetti, 

pyörimisstabiliteetti, kantokyky, kokonaisstabiliteetti, alustan eroosionkestävyys sekä 

alustan painuma. Geotekstiilituubit ovat vakaita yksiköitä, joiden pohjan 

kosketuspinnan leveys on suuri suhteessa korkeuteen. Geotekstiilituubien pyörimis- ja 

liukumastabiliteetit tulee kuitenkin varmistaa etenkin jos käytettävien tuubien 

teoreettinen halkaisija on pieni (≤ 2 m). Kantokyvyn tarkastelun tärkeys korostuu, 

mikäli pohjamaa on erittäin pehmeää ja käytettävät geotekstiilituubit ovat suuria. 

Kokemusperäisesti voidaan kuitenkin sanoa, että geotekstiilituubien paino jakautuu 

tehokkaasti pehmeilläkin pohjamailla. Kokonaisstabiliteetin tarkastelu on tarpeen vain 

silloin, kun käytetään useita geotekstiilituubeja. Päällekkäisiä geotekstiilituubeja 

asennettaessa on otettava huomioon alemman kerroksen geotekstiilituubien väliin jäävät 

raot, jotka ovat potentiaalisia heikkoja lenkkejä suurista paikallisista jännityksistä 

johtuen. Geotekstiilituubin alusta voi huuhtoutua tuubia täytettäessä tai missä tahansa 

vaiheessa geotekstiilituubin elinkaaren aikana. Täytön aikana geotekstiilituubista 

poistuu paljon vettä, mikä voi aiheuttaa alustan huuhtoutumista ja geotekstiilituubin 

pyörimistä ilman riittäviä varotoimenpiteitä. Alustan huuhtoutumisen välttämiseksi 

voidaan alustalle asentaa muovikalvo ennen geotekstiilituubin asentamista ja 

täyttämistä. (Lawson 2008, 389) 

Eri sortumamekanismien syitä ja seurauksia sekä vaikutuksia muihin 

sortumamekanismeihin voidaan havainnollistaa vikapuuanalyysin avulla. 

Vikapuuanalyysissä pohdinta alkaa lopputuloksista, joista edetään syy-seuraus-ketjussa 

taaksepäin vian mahdollisesti aiheuttaneita syitä kohti. (Meriläinen 2003) 

2.6 Lujuusominaisuudet 

Geotekstiilituubeihin kohdistuvista jännityksistä suurimmat muodostuvat täyttämisen 

aikana. Geotekstiilin ja siitä ompelemalla valmistetun geotekstiilituubin saumojen 

vetolujuuksien on oltava riittävät, jotta ne kykenevät vastustamaan täytön, kuljetuksen 

ja geotekstiilituubien päällekkäin läjittämisen aikana syntyvät kuormat. Kimmomoduuli 

E (yhtälö 6) ja vetojäykkyys J (yhtälö 7) geotekstiilille voidaan laskea suurimman 

sallitun vetokuorman (Tm) ja sitä vastaavan venymän avulla seuraavasti: 
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     (6) 

E on geotekstiilin kimmomoduuli [kN/m
2
] 

tg geotekstiilin paksuus [m] 

εm geotekstiilin enimmäisvenymä [-] 

Tm suurin sallittu vetokuorma [kN/m]. 

 

       
  

  
     (7) 

J on geotekstiilin vetojäykkyys [kN/m] 

tg geotekstiilin paksuus [m] 

εm geotekstiilin enimmäisvenymä [-] 

Tm suurin sallittu vetokuorma [kN/m]. 

 

Suurin sallittu vetokuorma (Tm) on yhtä suuri kuin geotekstiilin vetolujuus. Huomion 

arvoista on, että vetokuorman ja venymän välillä ei yleensä ottaen ole lineaarista 

riippuvuutta, joten tällä tavalla johdettu jäykkyysmoduuli on vain arvio todellisesta 

jäykkyydestä. (Bezuijen & Vastenburg 2013, 11-12) 

Taulukossa 2 on esitettynä vetolujuuksia ja niitä vastaavia venymiä geotekstiilituubien 

valmistuksessa käytettäville geotekstiileille. Yleensä ottaen vetolujuus on kuitenkin 

pienin sauman kohdalta, ja se voi olla 30-80 % geotekstiilin vetolujuudesta. Sauman 

vetolujuuteen vaikuttaa muun muassa saumatyyppi, käytetty lanka ja ommeltiheys. 
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Taulukko 2. Vetolujuuksia ja vastaavia venymiä yleisimmille geotekstiileille (Bezuijen 

& Vastenburg 2013). 

Geotekstiili Tm [kN/m] εmax [%] J [kN/m] 

Polyesteri (PET) 100-1600 8-15 870-16000 

Polypropyleeni (PP) 40-300 10-15 320-2400 

Polyetyleeni (PE) 20-50 20-30 80-200 

Tm on vetolujuus, εmax on venymä suurimmalla sallitulla vetovoimalla ja J on 

vetojäykkyys. 

 

Yleisimmin käytetyt saumatyypit ja niitä vastaavat tyypilliset vetolujuudet on esitetty 

taulukossa 3. Taulukossa esitetyt vetolujuudet viittaavat tehtaalla tehtyihin saumoihin. 

Käytännössä työmaalla käsin ommellut saumat ovat tehtaalla ommeltuja saumoja 

heikompia. Mitä vahvempi geotekstiili, sitä heikompi sauman vetolujuus on suhteessa 

kankaan vetolujuuteen. (Bezuijen & Vastenburg 2013, 12) 
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Taulukko 3. Yleisimmin käytettävät saumatyypit ja niiden vetolujuudet (Bezuijen & 

Vastenburg 2013, 13). 

Sauma Nimi ja kuvaus Sauman vetolujuus 

 

Prayer seam. Yleinen geotekstiilisäiliöissä 

kun sauma ommellaan paikan päällä. 

30-50 % geotekstiilin 

vetolujuudesta. 

 

Butterfly seam 40-70 % geotekstiilin 

vetolujuudesta. 

 

J-seam 30-60 % geotekstiilin 

vetolujuudesta. 

 

Double J-seam 50-70 % geotekstiilin 

vetolujuudesta. 

 

 

Overlap Z-seam. Voidaan ommella vain 

tehtaalla erikoisvälineillä. 

>80 % geotekstiilin 

vetolujuudesta. 

 

Geotekstiilituubin täyttämisen ja elinkaaren aikana tuubiin kehittyy kolmenlaisia 

jännityksiä kuvan 9 mukaisesti. Jännityksiä syntyy tuubin kehälle ([T]c), tuubin 

pituusakselin suuntaisesti ([T]a) ja täyttöaukkojen kiinnityssaumoihin ([T]p). 

Geotekstiilituubiin kehittyvien jännitysten arvioiminen on monimutkaista johtuen 

tuubin geometriasta ja täyttömateriaalin muuttuvasta koostumuksesta. Aluksi 

täyttömateriaali on nestemäistä, joten sen leikkauslujuus on mitätön, mutta suhteellisen 

lyhyessä ajassa täyttömateriaali kiinteytyy ja kasvattaa sisäistä leikkauslujuuttaan. Tämä 

täyttömateriaalin koostumuksen muutos, käytetty täyttö- ja pumppauspaine sekä 

kuivausaika vaikuttavat kehittyvien jännitysten suuruuteen. (Lawson 2008, 389) 

Tavallisesti geotekstiilituubeihin syntyviä jännityksiä määritetään arvioimalla aluksi 

kehäjännityksiä ([T]c), sitten aksiaalisia jännityksiä ([T]a) ja lopuksi täyttöaukkojen 
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kiinnityssaumojen jännityksiä ([T]p). Kehälle syntyviä jännityksiä on arvioitu 

kalvoteorian ja kontinuumimekaniikan avulla. Kalvoteoriassa täyttömateriaalin 

oletetaan käyttäytyvän nesteen tavoin eikä sillä katsota olevan leikkauslujuutta lainkaan. 

Täyttöä voidaan mallintaa geotekstiilituubin saavutettua muotoa pitkin. Menetelmä 

kuvaa täytetyn geotekstiilituubin muotoa hyvin, mutta se ei kuvaa erityisen luotettavasti 

kehäjännityksiä hiekalla täytetyssä geotekstiilissä. Tämä johtuu siitä, että hiekkatäyttö 

kuivuu verrattain nopeasti geotekstiilituubin sisällä aiheuttaen nestemäisestä täytöstä 

poikkeavia jännityksiä ympäröivään geotekstiiliin. (Lawson 2008, 389) 

 

Kuva 9. Geotekstiilituubiin syntyvät jännitykset (Lawson 2008, 389). 

Kontinuumimekaniikan avulla saadaan mallinnettua leikkausvastuksellisella täytöllä 

täytetyn geotekstiilituubin kehäjännitysjakaumaa, mutta täyttövaiheen mallintaminen on 

tällä menetelmällä lähes mahdotonta. Täyttöprosessi vaikuttaa paljon geotekstiilituubin 

lopulliseen muotoon ja näin ollen sillä on suuri merkitys myös tuubin jännityksiin. 

Kontinuumimekaniikan avulla on voitu mallintaa geotekstiilituubirakenteiden 

muodonmuutoksia pehmeillä alustoilla, koska monimutkaisetkin pystyjännitysjakaumat 

voidaan ottaa huomioon täytetyn tuubin pohjalla. Kuvassa 10 on esitettynä Palmertonin 

(2002) menetelmällä määritettyjä enimmäiskehäjännityksiä täytetyillä 

geotekstiilituubeilla, joiden teoreettinen halkaisija DT on 3 m, 4 m ja 5 m. 
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Kuva 10. Geotekstiilituubien enimmäiskehäjännityksiä suurimman sallitun 

täyttökorkeuden (HT) ja teoreettisen halkaisijan (DT) suhteen funktiona Palmertonin 

(2002) mukaan (Lawson 2008, 390). 

 

Suurin sallittu täyttökorkeus HT näille tuubeille saadaan laskettua taulukon 1 

muuntokertoimien avulla (HT ≈ 0,55 DT). Suurin sallittu täyttökorkeus tuubeille on 

näin laskettaessa 1,65 m, 2,2 m ja 2,75 m, joten kuvaajasta enimmäiskehäjännitykseksi 

saadaan 18 kN/m, 32 kN/m ja 50 kN/m. Täytetyn geotekstiilituubin kehäjännityksen 

suuruus on geotekstiilituubin pinnan kaarevuuden funktio, jossa suurimman 

kehäjännityksen arvo saadaan suurimmalla kaarevuudella. Tuubin pinnan kaarevuus on 

suurimmillaan reunoilla. Kehäjännitys on pienin tuubin pohjassa, jossa 

geotekstiilituubin pinta on tasainen. Kuva 11 havainnollistaa kehäjännityksen jakaumaa 

geotekstiilituubin pinnalla. (Lawson 2008, 389-390) 
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Kuva 11. Kehäjännitysjakauma täytetyssä geotekstiilituubissa (Lawson 2008, 390). 

Kehäjännitys on suurin tuubin reunalla. 
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Kuva 12 havainnollistaa kehäjännitysten suuruutta eri puolilla täytettyä tuubia. 

Kehäjännitykset ovat ilmaistuina prosentuaalisena osuutena enimmäiskehäjännityksestä 

([Tmax]c). Geotekstiilituubin valmistusta ja ommeltavien saumojen paikkoja 

suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota kehäjännityksen suuruuteen ja 

enimmäisjännityksen sijaintiin. (Lawson 2008, 389-390) 

 

Kuva 12. Arvioituja kehäjännityksen suuruuksia eri puolilla täytettyä geotekstiilituubia. 

Kehäjännitykset ovat ilmaistuina prosentuaalisena osuutena enimmäiskehäjännityksestä 

([Tmax]c). (Lawson 2008, 390). 

 

Geotekstiilituubin pituussuuntaiset jännitykset ovat täyttöpaineen ja tuubin korkeuden 

funktio. Palmertonin (2002) mukaan pituussuuntaisille jännityksille ja kehäjännityksille 

on muodostettavissa suhde; [Tmax]a=0,63 [Tmax]c. Täyttöaukon jännitysten suuruus on 

täyttöpaineen, geotekstiilituubin korkeuden ja täyttöaukon muodon funktio. 

Täyttöaukon kuormien on arvioitu olevan pahimmillaan 2- tai 3-kertaiset kehäkuormiin 

nähden. (Lawson 2008, 390) 
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2.7 Geotekstiilituubien epämuodostumat (Lawson 2008, 392-393) 

Geotekstiilituubirakenteissa voi tapahtua epämuodostumia alustan huuhtoutumisesta tai 

epätasaisesta painumisesta johtuen. Epämuodostumia voi kuitenkin tapahtua myös 

yksittäisissä geotekstiilituubeissa, jolloin kyse on täyttömateriaalin 

epämuodostumisesta, joka voi johtua: 

- geotekstiilituubin vajaasta täyttämisestä 

- täyttömateriaalin nesteytymisestä 

- täyttömateriaalin konsolidoitumisesta 

- geotekstiilin jatkuvasta epämuodostumisesta ajan kuluessa. 

Geotekstiilituubin vajaa täyttäminen voi johtaa epämuodostumiin, joita voidaan välttää 

tarkkailemalla täyttömateriaalin koostumusta ja täyttämällä tuubi hyvän käytännön 

mukaisesti. Epämuodostumien välttämiseksi geotekstiilillä on oltava hyvä vetolujuus ja 

jäykkyys. Geotekstiili ei saa venyä ja väsyä ajan kuluessa, koska venymä ja väsyminen 

johtavat täyttömateriaalin epämuodostumiseen, geotekstiilituubin muodonmuutokseen 

ja korkeuden pienentymiseen. 

2.8 Kuivatuskokeet (Lawson 2008, 411) 

Jätteet ja niiden ominaisuudet vaihtelevat huomattavasti niin jätevirtojen kuin myös 

työmaiden välillä. Näin ollen uudet kuivatuskohteet täytyy aina arvioida 

tapauskohtaisesti optimaalisten kuivatusolosuhteiden löytämiseksi. Arviointi voidaan 

suorittaa kolmessa vaiheessa: ennakkokokeella (esim. kartiokoe), kenttäkokeella 

pienoismittakaavassa (esim. hanging bag- tai geotekstiilituubikuivatuskoe) ja sitten 

kenttäkokeella oikeassa mittakaavassa. Ennakkokokeet ovat yksinkertaisia laboratorio- 

tai kenttäkokeita, joita käytetään kuivatuskemikaalien tarpeen, lopullisen 

kiintoainepitoisuuden, jäteveden ja tilavuuden pienentymän arvioinnissa. 

Ennakkokokeena suoritettavassa kartiokokeessa geotekstiilituubien valmistuksessa 

käytettävästä kankaasta taitellaan kartion mallinen kappale mittalasin päälle. Kartion 

läpi kaadetaan kuivatuskemikaaleilla käsiteltyä lietettä, minkä jälkeen kartion läpäisseen 
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veden massaa verrataan lietteen ennen kartion läpi kaatamista punnittuun massaan. 

Ennakkokokeita on helppo suorittaa, joten niitä voidaan tehdä useita rinnakkain. 

Ennakkokokeiden jälkeen suoritetaan usein pienoismittakaavan kenttäkoe, jolla pyritään 

jäljittelemään prosessiolosuhteita. Hanging bag -kokeessa geotekstiilituubien 

valmistuksessa käytettävästä kankaasta valmistetaan 1,7 m   0,6 m pussi. Lietettä 

kaadetaan pussiin, minkä jälkeen läpi suotautuneen jäteveden määrää, laatua ja 

kiintoainepitoisuutta (tai pussiin pidättyneen kiintoaineen määrää) mitataan. Tätä koetta 

käytetään yleensä kaikkien geotekstiilituubiprojektien arviointivaiheessa, koska 

kokeella saadaan arvokasta tietoa kuivatustehosta ja jäteveden laadusta. 

Geotekstiilituubikuivatuskokeella voidaan mitata samoja asioita kuin hanging bag -

kokeella. Erona hanging bag -kokeeseen on, että kuivatuskokeessa käytetään pientä 

tyynyn muotoista geotekstiilisäiliötä, johon liete johdetaan putken kautta. 

Oikeassa mittakaavassa toteutettava kenttäkoe on viimeinen koe, joka suoritetaan joko 

erillisellä prototyyppituubilla tai kuivatusprojektin ensimmäisellä geotekstiilituubilla. 

Tätä koetta käytetään suunnitteluvaiheessa pienemmän mittakaavan kokeiden pohjalta 

tehtyjen oletusten varmistamiseen tai muokkaamiseen todellisen mittakaavan 

mukaisiksi. 

2.9 Geotekstiilituubien vertailu muihin vedenpoistomenetelmiin 

(Vahanne et al. 2007) 

Ruopattujen sedimenttien kuivatus voidaan suorittaa laskeuttamalla läjitysaltaassa tai 

mekaanisesti. Läjitysaltaassa erottuminen tapahtuu suhteellisen hitaasti ja pääasiassa 

luonnollisen laskeuttamisen avulla. Laskeuttamisen suurin kustannus on altaan 

rakentaminen. Laskeuttamalla tapahtuvan kuivatuksen yksikköhintaan vaikuttaa pitkälti 

massan kokonaismäärä ja käytetyt materiaalit. Laskeuttamisen etu on, ettei materiaalia 

tarvitse esiseuloa lainkaan ennen käsittelyä.  

Sedimenttien kuivatus geotekstiilituubissa on laskeuttamista tehokkaampi vaihtoehto. 

Geotekstiilituubikäsittely edellyttää sekin ison kentän, mutta tarvittava alustustyö on 

läjitysaltaan rakentamista pienempi. Käsittelyn kesto vaihtelee muutamasta viikosta 

kuukausiin. 
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Mikäli vedenpoistoon käytettävissä olevat alueet eivät ole riittävän suuria läjitysallasta 

tai geotekstiilituubikäsittelyä varten tai hankkeen aikataulu on tiukka, sedimentin 

kuivattaminen täytyy suorittaa mekaanisesti esimerkiksi suotonauhapuristimilla tai 

dekantterilingoilla. Puristamisen tai linkouksen soveltamista sedimenttien kuivatuksessa 

rajoittaa usein saatavana olevien laitteiden pieni kapasiteetti. Kuivatukseen meneville 

massoille joudutaan varaamaan välivarastointitilaa tai useampia koneita joudutaan 

käyttämään rinnan, mikäli ruoppauspumppujen teho ylittää vedenpoistolaitteen 

kapasiteetin. Taulukossa 4 on yhteenveto vedenpoistomenetelmien ominaisuuksista ja 

kustannuksista. 

Taulukko 4. Yhteenveto vedenpoistomenetelmien ominaisuuksista ja kustannuksista 

(Vahanne et al. 2007). 

 Laskeutus Geotuubi Suotonauha-

puristin 

Linko 

Kapasiteetti rakennetaan 

ruoppausmassan 

mukaan 

asennetaan 

ruoppausmassa

n mukaan 

2-20 m³/h 10-50 m³/h 

Käsittelyaika ½-1 v. 

Sedimentin 

laadun mukaan 

1-6 kk 

sedimentin 

laadun mukaan 

nopea nopea 

Saavutettavissa 

oleva kuiva-

ainepitoisuus 

n. 15-20 % 20-50 % max 25-35 % max 40-50 % 

Tilantarve suuri suuri pieni pieni 

Esiseulonnan tarve - + ++ ++ 

Investointi 4-18 €/m³ altaan 

rakentaminen 

käsittelykentän 

kustannukset 

ja geotuubit 

noin 1 €/m³ 

noin 40000 € 

(20 m³h) 

noin 100000 € 

(50 m³/h) 

Käyttökustannus 5-20 €/m³ 20-30 €/m³ 15-25 €/m³ 15-20 €/m³ 
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3 GEOTEKSTIILITUUBEISSA KÄYTETTÄVÄT 

VEDENEROTUSKEMIKAALIT 

Veteen liuenneilla partikkeleilla on yleensä ottaen negatiivinen kokonaisvaraus ja 

partikkelit hylkivät toisiaan vedessä. Kolloidiset partikkelit (kooltaan arviolta 1 nm – 1 

μm) eivät laskeudu ilman apua kohtuullisessa ajassa tai lainkaan. Partikkelien 

pintavarausta voidaan heikentää lisäämällä veteen positiivisen varauksen omaavaa 

kemikaalia, koagulanttia. Vettä sekoitetaan voimakkaasti koagulanttia lisättäessä 

dispersion tehostamiseksi. Koagulaatiota seuraa flokkulaatio, jossa partikkelit 

kerääntyvät kevyesti sekoitettuina ja muodostavat flokkeja. Flokkulaation 

tehostamiseksi ja flokkien suurentamiseksi voidaan tässä vaiheessa lisätä 

flokkauskemikaalia. Flokit voidaan erottaa nesteestä laskeuttamalla, suodattamalla tai 

flotaation avulla. (Leiviskä 2009, 25) 

Koagulaatio-flokkulaatio prosessit poistavat tehokkaasti kolloidisia partikkeleita ja 

kiintoainetta vedestä. Myös negatiivisen kokonaisvarauksen omaavia veteen liuenneita 

yhdisteitä voidaan poistaa koagulaatio-flokkulaatio prosesseilla. Varauksettomia aineita, 

kuten esimerkiksi hiilihydraatteja ei tosin saada tehokkaasti poistettua. (Lindquist 2003) 

Alumiinin ja raudan suoloja käytettäessä annostelumäärät, lietteen muodostuminen ja 

jäännösionikonsentraatiot (Al
3+

, Fe
3+

 ja näiden vastaionit) saattavat olla korkeita 

puhdistetussa vedessä. Polymeereillä annostelumäärät ja näin ollen myös sakkojen 

määrä ovat pienempiä kuin epäorgaanisilla kemikaaleilla. Orgaanisten polymeerien 

muodostamat flokit ovat ominaisuuksiltaan parempia, mutta ne ovat myös kalliimpia. 

Saostuskemikaaleja käytettäessä kemikaalin jäännöspitoisuutta puhdistetussa vedessä 

tulisi tarkkailla kemikaalien mahdollisesta myrkyllisyydestä johtuen. Kationiset 

polymeerit ovat myrkyllisempiä vesieliöille kuin ionittomat ja anioniset polymeerit 

(Bolto, Gregory 2007). (Leiviskä 2009, 25) 
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4 GEOTEKSTIILITUUBIEN KÄYTTÖKOHTEITA 

4.1 Käyttökohteita ulkomailta 

Suuren halkaisijan geotekstiilituubeja on käytetty joenpohjien ja satama-altaiden 

ruoppausmassojen kuivatukseen ja säilömiseen jo vuosikymmenien ajan. 

Karkeajakoinen sedimentti laskeutuu nopeasti ja vesi purkautuu geotekstiilin aukoista 

ulos. Näin täytettyjä geotekstiilituubeja on käytetty pengerryksissä ja vaihtoehtoisten 

ruoppauslietteen sijoituspaikkojen rakentamisessa. Hiekalla täytettyjä 

geotekstiilituubeja on lisäksi käytetty hiekkavallien stabiloinnissa rannoilla, patoina ja 

ihmisen tekemien niemien rakennuksessa satama-alueilla. Geotekstiilituubirakenne lisää 

sedimenttitäytteen leikkauslujuutta, mistä johtuen syntyvä rakenne on stabiili ja 

eroosionkestävä. (Mastin & Lebster 2009)  

4.1.1 Sellu- ja paperitehtaan ilmastusaltaan tyhjennys (Lundin et al. 2006) 

Vuonna 1969 Ylä-Michiganin niemimaalla rakennetun sellu- ja paperitehtaan 

ilmastusallas oli niin täynnä kiintoainetta, että siitä seurasi useita ongelmia kuten 

ilmastimien huollon estyminen, turvallisuusongelmia, käsittelytuloksen heikentymistä, 

kohonnutta energiankulutusta sekä vakavia oikosulkuja. Altaan tyhjennys todettiin 

ongelman ainoaksi ratkaisuksi ja geotekstiilituubikäsittely valikoitui käytettäväksi 

teknologiaksi, koska se vaikutti edulliselta vaihtoehdolta sekä talous- että 

ympäristönäkökulmasta. Geotekstiilituubikäsittelyä ei ollut käytetty kovin paljoa 

vastaaville kohteille, joten työskentely päätettiin aloittaa pilottikokeilla. Kokeissa 

selvitettiin eri virtausnopeuksilla saatava hyöty, kiintoainepitoisuudet, käytettävät 

kemikaalit ja niiden annostus, täyttymisnopeus ja kuivumisnopeus. Lisäksi tietoa saatiin 

kuivatun lietteen kiintoainepitoisuudesta, suodatetun veden laadusta sekä hajuhaitoista.  

Sääolosuhteista johtuen ruoppaustyöt jouduttiin rajoittamaan syksyyn ja kevääseen. 

Altaasta ruopattiin kahden vuoden ajan syksyllä ja keväällä eli neljässä vaiheessa. 

Ruopattuun lietteeseen lisättiin vakionopeudella koagulanttia, jonka pitoisuutta ei 

tarkkailtu. Kiintoainepitoisuus vaihteli 5 %:n ja 25 %:n välillä. Urakoitsija kykeni 

suorittamaan työn pienellä henkilöstömäärällä, mutta geotekstiilituubien optimaalinen 

täyttöaste metriä kohden heikkeni. Koagulantin optimaaliseen annosteluun vaikuttaa 
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muun muassa ruopattavan lietteen kiintoainepitoisuus, joten geotekstiilituubien 

täyttömassaan jäi optimivesipitoisuutta suurempi pitoisuus. 

Jokaisessa vaiheessa täytettiin 35 geotekstiilituubia siten, että toisen vaiheen tuubit 

täytettiin ensimmäisen vaiheen tuubien päälle, kolmas toisen vaiheen tuubien päälle ja 

neljäs kolmannen vaiheen tuubien päälle. Käytettyjen geotekstiilituubien ympärysmitta 

oli 18,3 m ja pituus 90 m. Ruopatusta lietteestä erotettiin geotekstiilituubikäsittelyn 

avulla yhteensä 130000 m
3
 kiintoainetta. Lopuksi täytetyt geotekstiilituubit peitettiin 

paikalleen. Lopulta käytetty geotekstiilituubiteknologia vastasi kaikkia odotuksia ja sillä 

saatiin myös ennalta odottamattomia hyötyjä. Peitetyt geotekstiilituubit toimivat 

esimerkiksi vakaana alustana muun tehdasjätteen turvallista sijoitusta varten.  

4.1.2 Satama-altaan ruoppaus Klaipeda, Liettua (HUESKER 2014) 

Satama-altaassa on käytössä kelluvat laiturit, jotka eivät toimineet enää kunnolla 

liettymisen johdosta. Ruopattavan, pilaantuneeksi todetun sedimentin määräksi 

arvioitiin 200000 m
3
 ja ruoppauslietteen in-situ kuivakiintoainepitoisuudeksi 27 %. 

Ruoppaus suoritettiin ruuvipumpulla ja ruoppausliete johdettiin siirtolinjalla 

polymeeriaseman kautta geotuubeihin. Ruuvipumpun käyttö mahdollisti tarkan 

ruoppaustyöskentelyn kelluvien laiturien alta. 

4.1.3 Polderipadon rakentaminen, Korea (Yee et al. 2014) 

Etelä-Koreassa sijaitseva maailman pisin 34 km mittainen Saemangeum meripato 

yhdistää pohjoisen Gunsanin eteläiseen Buaniin. Ennen padon valmistumista 

Mangyeon- ja Dongjin-joet purkautuivat suoraan keltaiseen mereen. Pato muodostaa 

400 km
2
 suuruisen vesialtaan, jota käytetään maatalouden, teollisuuden, asutuksen ja 

turismin hyödyksi. Saemangeum meripadon rakennusvaiheessa Dongjin-joen edustalle 

rakennettiin polderipato helpottamaan varsinaisen meripadon rakennustöitä. 

Polderipadon on tarkoitus toimia myöhemmin tulvientorjunnassa. Polderipato 

suunniteltiin rakennettavaksi hiekkaytimestä molemmin puolin tulevalla kivistä tai 

lohkareista tehtävällä eroosiosuojaverhouksella. Ensimmäisessä vaiheessa oli tarkoitus 

rakentaa kivistä padon molemmille puolille suojapenkereet, joiden väli täytetään 

hiekkaytimellä toisessa vaiheessa. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen 
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suojapenkereet muodostettiin geotuubeista kiven sijaan. Rakennusprojektissa käytettiin 

yli 26 km geotuubeja. 

4.1.4 PCB:llä pilaantuneet sedimentit (Lundin et al. 2007) 

Michiganissa 1900-luvulla 80 vuotta toiminut paperitehdas jätti sulkeutuessaan 

jälkeensä tietämättään ympäristökatastrofin. Kiinteistö päätyi osavaltiolle, joka huomasi 

vuonna 1985 tehtaan jätealtaiden ja alueelta lähtevän ojan olevan polyklooratuilla 

bifenyyleillä pilaantuneita. Rahoitus jätealtaiden ja ojan puhdistukselle saatiin vuonna 

2002, mutta alustavien teknistaloudellisten selvitysten pohjalta varatut varat arvioitiin 

riittämättömiksi alueen puhdistukseen. Vuoden 2003 alussa geotekstiilituubien käyttöä 

jätealtaiden ja ojan puhdistuksessa päätettiin alkaa tutkia. Kokeissa 

suodatustehokkuudeksi saatiin 99,7–99,9 %. Suodatustehokkuuden lisäksi tarkasteltiin 

PCB:n ja muiden haitta-aineiden pitoisuuksia ruoppausmassasta sekä geotekstiilin läpi 

suotautuneesta vedestä. Haitta-aineiden alku- ja loppupitoisuudet on esitetty taulukossa 

5. 

Taulukko 5. Haitta-aineiden konsentraatio (Lundin et al. 2007). 

Haitta-aine Konsentraatio lietteessä Konsentraatio suotovedessä 

PAH-yhdisteet 1,500-49,000 μg/kg 1-5 μg/l 

PCB:t 100,000-140,000 μg/kg 0,14 μg/l 

Cd 2,6-7,9 mg/kg Mittausrajan alla (0,5 μg/l) 

Pb 512-495 mg/kg 9,4 μg/l 

Cu 326-343 mg/kg Mittausrajan alla (10 μg/l) 

As 7,3-7,7 mg/kg 5,5 μg/l 

Hg 3,8-18,4 mg/kg 0,14 μg/l 

Zn 3,700 mg/kg 13 μg/l 

  

Alustavien kokeiden perusteella geotekstiilituubeja pidettiin varteenotettavana 

vaihtoehtona sedimenttien käsittelylle. Lisäksi arvioitiin, että aiemmin riittämättömiksi 

arvioidut varat riittäisivät jätealtaiden ja ojan kunnostukseen geotekstiilituubitekniikalla. 
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Geotekstiilituubit asennettiin kalvon päälle suotoveden keräämisen mahdollistamiseksi. 

Suotoveden laatu varmistettiin analyyseillä purkukelpoiseksi ennen sen johtamista 

jokeen. Geotekstiilituubien alle asennettiin salaojamatto suunnitellun 

kuivumisnopeuden takaamiseksi. Geotekstiilituubeihin jääneen massan 

kiintoainepitoisuus oli yli 70 %, mikä oli reilusti yli odotettujen tulosten. Kuivan 

pilaantuneen sedimentin poistaminen geotekstiilituubeista kaivinkoneella kaivamalla oli 

näin ollen helppoa. 

4.2 Käyttökohteita Suomesta 

Geotekstiilituubikäsittely on Euroopassa jo melko tavallinen sedimenttien kuivatustapa, 

joka on yleistymässä myös Suomessa etenkin imuruoppaushankkeissa (Vahanne et al. 

2007). Suomessa geotekstiilituubeja on käytetty erilaisten teollisten lietteiden, järvi- ja 

merenpohjasedimenttien sekä nestemäisten jätteiden kuivatukseen. Suomessa hiekalla 

täytettyjä geotekstiilituubeja ei tiedettävästi ole käytetty pengerrysten tai muiden 

rantarakenteiden rakentamisessa toisin kuin ulkomailla. 

4.2.1 Humallahden pilaantuneet merenpohjasedimentit (Nerg 2005) 

Kesällä 2005 Helsingin kaupungin rakennusvirasto rakennutti Humallahdelle 

vedenottojärjestelmän, jolla on tarkoitus johtaa merivettä Töölönlahteen. Humallahden 

ruopattu merenpohjasedimentti ei ollut meriläjityskelpoista pilaantuneisuutensa vuoksi. 

Aiemmin Helsingin kaupungin rakennusvirasto oli kuivannut märkiä massoja 

murskealtaissa ja koeluontoisesti vanhoissa jätevedenpuhdistamon selkeytysaltaissa. 

Kuivattaminen murskealtaissa vaatii kuitenkin paljon tilaa ja 

massojenkäsittelykapasiteettia. Ruopattavan alueen pinta-ala oli noin 1200 m
2
. 

Pilaantuneita ja märkiä massoja arvioitiin ruoppaustöissä muodostuvan noin 700 m
3
. 

Ruoppauksen suuren massamäärän ja vesipitoisuuden vuoksi geotekstiilituubi oli 

varteenotettava kuivatusvaihtoehto. 

Kahden 280 m
3
:n geotekstiilituubin alle asennettiin PE-kalvo, jota pitkin vedet ohjattiin 

7 m
3
:n selkeytysaltaaseen. Pilaantunut pohjasedimentti imuruopattiin geotuubeihin ja 

ruoppauslietteeseen sekoitettiin flokkulanttia kuivumisen nopeuttamiseksi. 

Geotekstiilituubin läpi ei tullut kiintoainesta, joten vesi juoksutettiin selkeytysaltaasta 
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ylivuotopadon kautta mereen sen sijaan, että se olisi kierrätetty vielä uudelleen tuubin 

kautta. 

4.2.2 Gallträsk-järven kunnostaminen (Isokauppila & Palolahti 2011) 

Gallträsk-järvi on Kauniaisten ainoa järvi, jonka kunnostusta on suunniteltu 1960-

luvulta lähtien. Kunnostamisen suunnittelussa on tutkittu useita menetelmiä, joista 

parhaimmaksi menetelmäksi valikoitui imuruoppaus. Vuonna 2005 tehtyjen kokeiden 

perusteella päädyttiin geotekstiilituubimenetelmän käyttöön. 

Järven pinta-ala on 11,7 ha, keskisyvyys on 1 m ja syvin kohta on 1,7 m. Järven 

vesitilavuus on noin 115000 m
3
. Järven tilaan on vaikuttanut merkittävästi 1920-luvulta 

1970-luvulle asti jatkunut jätevesien purkaminen järveen. Alueella on lisäksi toiminut 

mm. paristotehdas, pesula ja kaatopaikka. 

Järven tilan parantamiseksi löyhää pohjasedimenttiä poistettiin noin 2 ha:n alueelta. 

Järven itäpäähän tehtiin käsittelyalustat moreeni- ja murskekerroksesta, jonka alle 

asennettiin lujiteverkko. Alustat päällystettiin muovilla ja geotuubeista suotautuvan 

veden johtamiseksi takaisin järveen tehtiin putkistot. Kummallekin alustalle sijoitettiin 

4 kpl 9 m 25 m geotekstiilituubia, joiden päälle sijoitettiin 2 kpl 7 m 25 m tuubia. 

Kunnostaminen suoritettiin ruoppausalueittain kolmessa vaiheessa. Vaihe 1 

imuruopattiin keväällä 2009 ja vaihe 2 syksyllä 2009. Kolmannen vaiheen imuruoppaus 

jakautui kahteen osaan johtuen loppuvuoden 2010 kylmistä sääolosuhteista. Vetistä 

lietettä johdettiin käsittelyyn yhteensä 100000 m
3
, josta 26000 m

3
 oli pohjalietettä. 

Hyötykäytettävää sedimenttiä jäi käsittelyn jälkeen 7700 m
3
. Polymeeriä käytettiin 

vedenerotuksen tehostamiseksi yhteensä 6750 kg. 

Käsitelty sedimentti soveltui maarakentamiseen, ja se ohjautuikin pääosin 

hyötykäyttöön. Ruopattavan lietteen ja palautettavan veden ominaisuuksia seurattiin 

ruoppaustyön aikana. Palautuva vesi oli kirkkaampaa kuin järvestä otettu 

luonnontilainen vesi. Kokonaisfosforin, kokonaistypen, kadmiumin, elohopean, lyijyn 

ja sinkin pitoisuudet laskivat vedessä geotekstiilituubikäsittelyn aikana. Nitraattitypen 

keskimääräinen pitoisuus miltei kuusinkertaistui palautettavassa vedessä ruopatun 
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pohjalietteen pitoisuuteen nähden, mutta pitoisuus oli kuitenkin vain 1,4 % talousveden 

laatusuosituksesta. 

4.2.3 Nestemäisten lietteiden käsittely 

Päijät Hämeen Jätehuolto Oy:n Kujalan jätekeskuksessa OILI-asemalla käytetään 

geotekstiilituubimenetelmää nestemäisten jätteiden mekaaniseen käsittelyyn. Jätekeskus 

vastaanottaa sadevesi- ja hiekanerotuskaivojen hiekkoja, rasvanerotus- ja 

puhdistamolietteitä sekä teollisuuden lietteitä. Menetelmä ei sovellu sellaisille 

nestemäisille jätteille, joissa haitta-aineet ovat liukoisessa muodossa, kuten esimerkiksi 

maalisakoille. Epäorgaaniset kiintoaineet käsitellään voimakkaasti pilaantuneina maina 

stabiloimalla tai kompostoimalla. Orgaaniset kiintoaineet kompostoidaan, poltetaan tai 

sijoitetaan tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. (PHJ 2012) 

Oulun jätehuollon Ruskon jätekeskuksessa nestemäisiä jätteitä, kuten rasvan- ja 

hiekanerotuskaivojen jätteitä, käsitellään geotekstiilituubikäsittelyllä. 

Hiekanerotuskaivojen jäte tulee kiinteistöjen piha-alueilta ja rasvanerotuskaivojen jäte 

on leipomoista ja elintarviketeollisuudesta peräisin. Laitoksessa on omat altaansa 

rasvan- ja hiekanerotuskaivojätteelle sekä kolmas allas muille nestemäisille jätteille. 

Jätetyypit pumpataan altaista omiin erillisiin geotuubeihinsa, joita ennen jätteeseen 

lisätään polymeeriä veden erottumisen tehostamiseksi. Geotekstiilituubiin jäävä 

kiintoaine joko kompostoidaan tai sijoitetaan kaatopaikalle jätteestä riippuen. Tuubista 

poistunut vesi johdetaan öljynerottimen, rasvanerottimen ja näytteenottokaivon kautta 

viemäriin.  (Rahko 2008; Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2009)   

4.2.4 Sellutehtaan etuselkeyttimen tyhjennys, Kemi (Sito Rakennuttajat Oy 2014) 

Perinteisesti sellutehtaan etuselkeyttimen tyhjennys on suoritettu kuljettamalla liete 

loka-autoilla kaatopaikalle. Lietteen kuljetus on kestänyt noin kaksi viikkoa 

kolmivuorotyönä. Geotekstiilituubimenetelmää päätettiin kokeilla kustannustehokkaana 

vaihtoehtona etuselkeyttimen tyhjennyksessä. Geotekstiilituubien asennusalustaksi 

asennettiin viirakangas säiliön viereen. Tyhjennyksessä käytettiin kahta 

geotekstiilituubia, joiden koot olivat 5 m   20 m ja 5 m   40 m. Kuitupitoinen liete 

johdettiin painovoimaisesti geotuubeihin. Vedenerotuksen tehostamiseksi lietteeseen 
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sekoitettiin polymeeriä. Työvoimatarve oli työn aikana vähäinen ja liete kiinteytyi 

nopeasti. Lisäkustannussäästöjä saavutetaan myös sillä, että seuraava tyhjennys voidaan 

suorittaa samoja geotuubeja käyttäen. Hankkeella saavutettujen kustannussäästöjen 

arvioitiin ensimmäisellä tyhjennyskerralla olevan 40 % ja toisella kerralla 80 %. 

4.2.5 Talvivaaran kaivoksen kipsisakka 

Talvivaaran kipsisakka-altaan 2012 vuodon avolouhoksessa välivarastoituja lietteitä on 

kuivatettu geotekstiilituubeissa maaliskuusta 2013 lähtien. Ensimmäinen kuivatuskenttä 

on mitoiltaan 320 60 m ja sen pohjaksi on asennettu 1,5 mm HDPE-kalvo. 

Geotekstiilituubeja, joiden suurin sallittu täyttökorkeus oli 2,3 m, asennettiin neljään 

kerrokseen. Kaivoslietteen käsittely geotekstiilituubeilla on onnistunut hyvin. 

Raskasmetallipitoisuudet ovat laskeneet selvästi alle Kainuun ELY-keskuksen 

asettamien pitoisuusrajojen. (Sito Oy 2013, Talvivaara 2013) Kesällä 2014 

välivarastoituja lietteitä on alettu pumpata toiselle geotekstiilituubikentälle. 

4.2.6 Kunnallisen jäteveden puhdistus, Nurmijärvi (Artell 2013) 

Nurmijärven Kirkonkylän jätevedenpuhdistamolla geotekstiilituubeja on käytetty 

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen ja Sito Oy:n pilottihankkeessa, jossa on pyritty 

kohentamaan jäteveden puhdistamista ylivirtaamapiikkien aikana. Virtaamapiikkejä ja 

niistä aiheutuvia ohijuoksutuksia tapahtuu ennen kaikkea lumien sulaessa keväällä ja 

kovimpien sateiden aikana. Geotekstiilituubeilla pyrittiin vähentämään ylivuotopäästöjä 

ja parantamaan puhdistamon riskienhallintaa. Lisäksi hankkeessa on tutkittu lietteen 

passiivisen käsittelyn soveltuvuutta ravinteiden ja lietteen hyötykäytön tehostamista 

viherrakentamisessa sekä lannoitteena. Jätevedenpuhdistamon keskivirtaama on 1700 

m³/vrk. Vesilaitoksen laitospäällikön mukaan geotekstiilituubiin jää jäteveden fosforista 

noin puolet. Typen määrää ei tutkimusten perusteella pystytä alentamaan.   
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5 LABORATORIOKOKEET 

5.1 Flokkauskokeet 

Flokkauskokeet suoritettiin 11 polymeeriliuoksella, jotka oli valmistettu 

polymeeritoimittajalta saaduista jauhemaisista polymeerinäytteistä. Polymeeriliuosten 

vahvuutena käytettiin 0,1 % ja annostusta muutettiin optimaalisen annostelun 

löytämiseksi.  

Flokkauskokeiden suorittamiseen tarvittavat välineet ovat: 

- Dekantterilasit 1000 ml 

- Lasisauvat 

- Magneettisekoitin 

- Lasipullo 100 ml 

- Tarkkuuspipetti 100 – 1000 μl 

- Tarkkuusvaaka, 0,0001 g 

- Dekantterilasi 25 ml tai mittalasi 

- Metallinen lusikka 

- Testattavia polymeerejä 

- Maalinsekoitin 

- Akkuporakone 

SNF Finland Oy:ltä saatiin testattavaksi 11 eri polymeeriä, jotka ovat esitettyinä 

taulukossa 6. 
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Taulukko 6. Flokkauskokeissa käytetyt polymeerit. 

Numero Kationisuus/Anionisuus 

1 heikko kationisuus 

2 heikko kationisuus 

3 keskivahva kationisuus 

4 keskivahva kationisuus 

5 korkea kationisuus 

6 korkea kationisuus 

7 erittäin korkea kationisuus 

8 erittäin korkea kationisuus 

9 nonioninen 

10 heikko anionisuus 

11 heikko anionisuus 

 

Polymeeriliuokset valmistettiin seuraavasti: 

1. Polymeeriliuosten valmistus aloitettiin mittaamalla 100 ml vettä mittalasilla 

kuhunkin lasipulloon. Pullot numeroitiin yhdestä yhteentoista. 

2. Lasipulloihin lisättiin kunkin numeroa vastaavaa polymeeriä 0,1 g 

samanaikaisesti magneettisekoittimella sekoittaen. Polymeerijauhe lisättiin 

hitaasti sirotellen. 

3. Polymeeriliuosten annettiin sekoittua noin tunnin verran, kunnes 

polymeerijauheen jyviä ei ollut enää lainkaan nähtävissä. 

Flokkauskokeet suoritettiin seuraavasti: 

1. Flokattavaa näytettä sekoitettiin akkuporakoneeseen liitetyllä 

maalinsekoittimella 400 1/min kierrosnopeudella 5 min ajan. Sekoitettua 

näytettä mitattiin 500 ml yhteensä 12 1000 ml dekantterilasiin. Jokaiselle 

polymeeriliuokselle otettiin oma dekantterilasinsa, minkä lisäksi otettiin 0-näyte, 

johon ei lisätty lainkaan polymeeriä. 
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2. Polymeeriliuoksen annosteluun käytettiin 100-1000 μl tarkkuuspipettiä. 

Polymeerin annostus aloitettiin flokattavan lietteen kiintoainepitoisuudesta 

riippuen sekoittamalla aluksi 0,1-2,0 g/m³ aktiivista polymeeriä flokattavaan 

lietteeseen. Lietettä sekoitettiin lasisauvalla voimakkaasi 15 sekuntia ennen 

polymeerin lisäystä ja 15 sekuntia sen jälkeen. Annostusta nostettiin 

vaihtelevalla porrastuksella, kunnes lietteessä oli havaittavissa flokkautumista. 

Flokkautumista arvioitiin visuaalisesti, mikä katsottiin tässä yhteydessä 

riittäväksi tarkkuudeksi. Polymeeriä lisättiin flokkautumisen jälkeen yhä samalla 

porrastuksella, jotta kyettiin löytämään optimaalinen polymeeriannostus. 

 

5.2 Shopping bag -koe 

Tässä työssä käytetty koemenetelmä on nk. shopping bag -koe, joka on mukaelma 

hanging bag -kokeesta. Koe on kehitetty geotekstiilin lietekohtaisen suodatuskyvyn sekä 

geotekstiilituubikuivatusmenetelmän soveltuvuuden arviointia varten. Kokeen avulla 

voidaan arvioida polymeerin ja geotekstiilituubin yhteistehokkuutta lietteen 

kuivatuksessa, suotautuneen veden laatua ja saavutettavissa olevaa kuivatetun lietteen 

kuivan kiintoaineen pitoisuutta (HUESKER 2013). Lietteen tiheys ja kiintoainepitoisuus 

mitattiin ennen shopping bag -koetta. Koepussin läpi suotautuneesta suotovedestä 

otettiin kokoomanäyte, josta määritettiin suotoveden kiintoainepitoisuus. 

Shopping bag -kokeen avulla määritetään kuivatettavan lietteen tiheys, 

suodatustehokkuus sekä tilavuuden muutos. Lietteen tiheys määritetään punnitsemalla 

tarkasti mitatun lietetilavuuden massa. Lietteen tiheys lasketaan kaavalla (yhtälö 8): 

       
       

           
     (8) 

ρliete on lietteen tiheys [kg/l] 

ma näyteastian massa [kg] 

ma+n näyteastian ja lietenäytteen massa yhteensä [kg] 

Vlietenäyte lietenäytteen tilavuus [l] 

 



 

 

46 

Suodatustehokkuus (FE) lasketaan kaavalla (yhtälö 9): 

   
       

   
           (9) 

FE on suodatustehokkuus [%] 

TS1 kiintoainepitoisuus alussa [g/l] 

TS2 suotoveden kiintoainepitoisuus [g/l]. 

 

Lietteen tilavuuden muutos (ΔV) lasketaan kaavalla (yhtälö 10): 

   
     

  
           (10) 

ΔV on lietteen tilavuuden muutos [l] 

V1 lietteen tilavuus alussa [l] 

V2 lietteen tilavuus lopussa [l]. 

 

Shopping bag -kokeen suorittamiseen tarvittavat välineet ovat: 

- shopping bag -koepusseja, valmistettu ”HATE 105/105 DW” –lujitekankaasta 

- ämpäreitä, tilavuus 10 – 20 l 

- mittakannu, tilavuus vähintään 1,0 l 

- vaaka, tarkkuus vähintään 1,0 g 

- muoviastia suotovettä varten 

- kumihanskat 

- vakaa teline koepusseja varten 

- sekuntikello 

- maalinsekoitin 

- akkuporakone 

- mittalasi, 250 ml  

Shopping bag -kokeessa käytettävä koepussi ommellaan yhdestä geotekstiilipalasta, 

jonka leveys on noin 40 cm ja pituus on noin 85 cm. Pussin ympärysmitta sisältä on 
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noin 68 cm ja pituus on noin 41 cm. Pussiin ommellaan lisäksi kokeen aikaista 

ripustamista varten kahvat, joiden vuoksi pussi muistuttaa kauppakassia. Koepussi sekä 

sekoittimena käytetty akkuporakone ja siihen liitetty maalinsekoitin ovat kuvassa 13. 

 

  

Kuva 13. Lujitekankaasta ompelemalla valmistettu shopping bag -koepussi ja 

sekoittimena käytetty akkuporakone maalinsekoittimella varustettuna. 

 

Shopping bag -koe suoritetaan seuraavasti: 

1. Tutkittavasta lietteestä otetaan n. 15 litran edustava näyte jokaista koepussia 

kohti. Näyteastia punnitaan ennen näytteenottoa, minkä jälkeen näyte punnitaan 

astian kanssa. Koepusseja otetaan vähintään kaksi lietettä tai liete-polymeeri-

yhdistelmää kohti.  

2. Punnittu shopping bag -koepussi ripustetaan lenkeistä tukevaan telineeseen. 

Koepussin alle asetetaan vaa’an päällä oleva suotoveden keräysastia, joka 

punnitaan ennen koetta. Vaaka taarataan keräysastian ollessa sen päällä, jotta 

vaa’an lukema kokeen aloitushetkellä on 0 g. 

3. Näyte homogenisoidaan sekoittamalla sitä 5 minuutin ajan akkuporakoneeseen 

liitetyllä maalinsekoittimella kierrosnopeudella 400 1/min. Näytteen 
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koostumuksen pitäisi tässä vaiheessa olla tasainen, jotta se vastaisi ruopattua 

lietettä. 

4. Näytteeseen sekoitetaan flokkauskokeiden pohjalta valittua polymeeriä 

annostussuunnitelman mukainen määrä. Flokkien muodostumista tarkkaillaan. 

5. Näyte kaadetaan tasaisella nopeudella koepussiin suuaukon kautta flokkien 

muodostuttua. Samalla käynnistetään sekuntikello tai otetaan ylös tarkka 

kellonaika. Näyteämpäri punnitaan, jotta tuloksia tarkasteltaessa näytteen 

massasta voidaan vähentää ämpäriin jäänyt liete. 

6. Keräysastiaan kertyvän suotoveden massa kirjataan ylös seuraavasti: minuutin 

välein ensimmäisten kymmenen minuutin ajan, viiden minuutin välein 10-30 

min kokeen aloittamisesta, 15 min välein 30-60 min kokeen aloittamisesta. 60 

min jälkeen suotoveden massa kirjataan ylös seuraavan kerran 24 h kuluttua 

kokeen aloittamisesta, jolloin koe keskeytetään. Suotoveden kertymistä 

keräysastiaan voidaan tarkkailla 1-24 h välisenä aikana, ja koe voidaan 

keskeyttää ennenaikaisesti, mikäli havaitaan suotoveden massan vähenemistä eli 

veden haihtumista. Joka tapauksessa suotoveden massa kokeen 

keskeytyshetkellä on kirjattava ylös. 

7. Suotovesi sekoitetaan maalinsekoittimella tasaiseksi ja siitä otetaan 1 l edustava 

näyte, josta määritetään suotoveden kiintoainepitoisuus. Suotovesi täytyy 

sekoittaa hyvin ennen toiseen astiaan siirtoa, jottei mahdollinen sedimentti jää 

keräysastian pohjalle. 

8. Shopping bag -koepussi punnitaan sisältöineen. 

9. Kerättyjen suotovesinäytteiden kiintoainepitoisuus määritetään suodattamalla. 

Kuvassa 14 on shopping bag -koe 6. vaiheessa, jossa seurataan suotoveden kertymistä 

keräysastiaan. 
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Kuva 14. Shopping bag -koejärjestely 6. vaiheessa. 

5.3 Kiintoainepitoisuuden määritys 

Kiintoainepitoisuus määritettiin lietenäytteistä ennen shopping bag -koetta ja shopping 

bag -kokeessa pussin läpi tulleesta suotovedestä otetusta kokoomanäytteestä. 

Kokoomanäytteellä tarkoitetaan näytettä, joka on kerätty shopping bag -kokeen 

kokonaiskeston ajalta. Näin ollen kokoomanäytteestä mitattu kiintoainepitoisuus ei 

edusta mitään yksittäistä ajanhetkeä vaan pikemminkin keskimääräistä suotoveden 

kiintoainepitoisuutta. Kiintoainepitoisuuden määrityksessä noudatettiin standardia SFS 

EN 872. Kiintoaineen pitoisuus laskettiin kaavasta (yhtälö 11): 

                    
          

 
   (11) 

 

b on suodattimen massa suodatuksen jälkeen [g] 

a on suodattimen massa ennen suodatusta [g] 

V on näytteen tilavuus [ml]. 
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6 KYSELYTUTKIMUS 

6.1 Kyselytutkimuksen taustaa 

Geotekstiilituubien käyttöä ja käyttöpotentiaalia Suomessa kartoitettiin 

kyselytutkimuksella. Kyselytutkimus voidaan jakaa seuraaviin työvaiheisiin 

(Hotulainen 2007): 

1. Tutkimusongelman rajaaminen 

2. Kohderyhmän valinta 

3. Kyselylomakkeen laatiminen 

4. Kyselylomakkeen tarkistus ja testaus 

5. Kyselylomakkeen lähettäminen 

6. Aineiston käsittely ja analysointi 

Huolellisesti laaditut kysymykset luovat perustan kyselytutkimuksen onnistumiselle. 

Kysymysten on oltava yksiselitteisiä, jotta vastaaja ei ymmärrä kysymystä eri tavalla 

kuin kysymyksen laatija. Kysymysten laadinnassa on syytä kiinnittää huomiota 

vastausten rakentumiseen ja siihen, miten ne ovat käsiteltävissä ja analysoitavissa. 

Kysymysten ei tule ole liian pitkiä, eikä niitä saa olla liikaa, koska lyhyissä kyselyissä 

vastausprosentti on yleensä suurempi. (Hiltunen 2009) 

Kyselytutkimuksen kysymykset voivat olla avoimia tai strukturoituja. Avoimiin 

kysymyksiin vastataan omin sanoin, ja saatu tieto on näin ollen syvällisempää. Toisaalta 

avoimella kyselyllä saadut aineisto määrät ovat suuria, joten käsittely on työlästä ja 

aikaa vievää. Avoimet kysymykset ovat tarkoituksenmukaisia, mikäli 

vastausvaihtoehtoja ei tunneta tarkkaan tai halutaan tietää vastaajien tapa hahmottaa 

käsiteltävä asia. Strukturoiduissa kysymyksissä vastaaja valitsee vastauksensa valmiista 

vastausvaihtoehdoista. Näin ollen vastaaminen ja vastausaineiston käsittely on 

helpompaa. Vastausaineiston käsittelyssä voidaan myös käyttää tilastollisia 

analyysiohjelmia. (Hotulainen 2007) 
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Strukturoidun kyselyn vastausvaihtoehtojen täytyy olla tyhjentäviä, toisensa 

poissulkevia ja sisällöllisesti mielekkäitä. Strukturoidun kyselyn etuja ovat tehokkuus, 

helppo analysoitavuus sekä mahdollisuus esittää paljon kysymyksiä. Tutkija ei 

myöskään vaikuta olemuksellaan ja läsnäolollaan vastauksiin. Ongelmaksi 

strukturoidussa kyselyssä voi muodostua vastaajien suhtautuminen kyselyyn sekä 

vastaajien rehellisyys ja huolellisuus. Vastausvaihtoehtojen onnistunut valinta on 

epävarmaa, joten vastaajien väärinymmärtämistä ei voi kontrolloida. (Hiltunen 2009, 

Hotulainen 2007) 

Kyselylomakkeen laadinnassa tärkeitä huomioitavia asioita ovat lomakkeen ja 

kysymysten selvyys sekä kysymysten ytimekkyys ja spesifisyys. Kysymysten 

järjestykseen täytyy myös kiinnittää huomiota; yleisimmät ja helpoimmat kysymykset 

kannattaa sijoittaa alkuun ja spesifimmät kysymykset kannattaa sijoittaa loppuun. 

Johdattelevien ja turhilta vaikuttavien kysymysten esittämistä tulee välttää. (Hiltunen 

2009) 

Vastausten keräämisen jälkeen vastaustiedot tulee tarkistaa ja virheelliset tai 

puutteelliset lomakkeet täytyy hylätä. Aineiston järjestämistapa riippuu 

tutkimusstrategiasta ja tarkasteltavista asioista. Selittämiseen pyrkivässä 

lähestymistavassa käytetään tilastollista analyysia ja tehdään päätelmiä analyysin 

pohjalta, kun taas ymmärtämiseen pyrkivässä lähestymistavassa tehdään laadullista 

analyysia ja päätelmiä. Laadullisessa analyysissa käytetään teemoittelua, tyypittelyä, 

sisällönerittelyä sekä diskurssianalyysia. (Hiltunen 2009) 

6.2 Kyselyn toteutus 

Kyselytutkimuksessa käytetty strukturoitu kysymyslomake on diplomityön liitteessä 1. 

Kysely kohdistettiin seuraavien toimialojen toimijoille: 

- jäteasemat ja jätteiden käsittely 

- kuntien rakennusvirastot 

- jätevedenpuhdistamot 

- sellu- ja paperiteollisuus 
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- voimalaitokset, energiantuotanto 

- metalliteollisuus 

- kaivosteollisuus 

- satamat 

- turvetuotanto 

- rakennusteollisuus 

Kyselyllä oli tarkoitus saada vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

- Minkälaisille lietteille geotekstiilituubeja on käytetty Suomessa? 

- Minkälaisia tuloksia geotekstiilituubikäsittelyllä on saatu Suomessa? 

- Onko yrityksillä tarvetta kuivata lietteitä tai kuljettaa niitä jonkun kolmannen 

tahon käsiteltäväksi? 

- Ovatko yritykset kiinnostuneita geotekstiilituubikäsittelystä? 

- Mikä sai geotekstiilituubeja käyttäneet yritykset valitsemaan kyseisen lietteen 

käsittelytavan? 

- Mikä on estänyt toisia yrityksiä käyttämästä geotekstiilituubeja? 

Kysely lähetettiin 134 eri kohteeseen. Vastauksia saatiin 22 kohteesta ja 

vastausprosentti oli 16,4 %. 
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7 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

7.1 Kiintoaineen flokkautuminen 

7.1.1 Kaivoksen kuivatusvedet 

Kaivoksen kuivatusvesille käytetyt polymeerimäärät ovat pienempiä kuin muilla 

näytteillä johtuen kuivatusvesien huomattavasti pienemmästä kiintoainepitoisuudesta. 

Minkään polymeerin lisäyksellä ei huomattu olevan vaikutusta kuivatusvesissä olevan 

kiintoaineen flokkautumiseen ja laskeutumiseen. Tämä voi johtua siitä, että sopiva 

flokkauskemikaali ei ole testattujen polymeerien joukossa tai kiintoainepitoisuus on niin 

pieni, ettei flokkautumista voi silmin havaita. Geotekstiilituubin tehokas toimiminen 

edellyttää kuitenkin näkyvän flokin muodostumista, joten kokeissa ei edetty 

flokkauskokeita pidemmälle. 

7.1.2 Soodasakkaliete 

Polymeerien 1 ja 9 havaittiin flokkuloivan soodasakkalietettä. Polymeeri 9 muodosti 

flokkeja annostuksilla 16-30 g/m
3
, mutta flokit repeytyivät herkästi sekoitettaessa. 

Annostusta lisättäessä polymeerin 9 muodostamat flokit heikkenivät entisestään. 

Polymeeri 1 muodosti flokkeja annostuksilla 12-40 g/m
3
. Optimaalinen annostusalue 

flokkien koon ja kestävyyden puolesta oli 32-40 g/m
3
. Pienemmillä annoksilla 

muodostuneet flokit repeytyivät helposti sekoitettaessa. shopping bag -kokeessa 

käytettäväksi polymeeriksi valittiin polymeeri 1 annostuksella 35 g/m
3
. 

7.1.3 Hiekanerotuskaivoliete 

Hiekanerotuskaivolietteelle kokeiltiin aluksi vain polymeeriä 7, koska se on jo käytössä 

kohteessa lietteen flokkauksessa. Flokkauskokeella oli siis tarkoitus löytää sopiva 

polymeerin annostus. Flokkauskokeen perusteella annostus 20 g/m
3
 vaikutti 

lupaavimmalta annostuksella, koska sillä oli nähtävissä jonkinlaista flokkautumista. 

Ensimmäisessä hiekanerotuskaivolietteelle tehdyssä shopping bag -kokeessa käytettiin 

polymeeriä 7 annostuksella 20 g/m
3
. Shopping bag -kokeen tulosten pohjalta päätettiin 

kuitenkin vielä kokeilla uudelleen polymeerin 7 optimaalista annostusta. Annostusta 
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lisättiin portaittain jopa 500 g/m
3
 asti, mutta flokkautumistulokset eivät parantuneet. 

Uudessa testissä merkittävää flokkautumista ei tapahtunut edes shopping bag -kokeessa 

käytetyllä annostuksella, joten flokkauskokeet päätettiin tehdä lopuillakin 

polymeereillä. 

Polymeerit 10 ja 11 näyttivät jonkinlaista flokkulointia annostuksella 20 g/m
3
. 

Annostuksella 25 g/m
3
 polymeerin 11 toimivuus paranee ja polymeerin 10 heikkenee. 

Suuremmilla annostuksilla 11 toimii edelleen, muttei parane merkittävästi. Tästä 

johtuen polymeeri 11 valittiin käytettäväksi seuraavassa shopping bag -kokeessa 

annostuksella 25 g/m
3
. 

7.1.4 Rasvanerotuskaivoliete 

Polymeeriä 7 testattiin rasvanerotuskaivolietteelle, koska se on jo käytössä kohteessa 

lietteen flokkuloinnissa. Polymeerin havaittiin flokkuloivan erinomaisesti annostuksella 

40 g/m
3
. Flokkautuvuus ei parantunut lisäämällä polymeerin annostusta. Näin ollen 

polymeeri 7 valittiin käytettäväksi shopping bag -kokeessa annostuksella 40 g/m
3
. 

7.1.5 Maitopitoinen jätevesi 

Maitopitoiselle jäteveden flokkulointia testattiin kaikilla 11 polymeerillä. Jokaisella 

kationisen ryhmän polymeerillä havaittiin jonkinasteista flokkulointia. Useassa osassa 

lisättynä flokkautuminen oli parempaa ja vesi kirkkaampaa, mutta täyden mittakaavan 

prosessissa usean kohdan polymeeriannostus on kerta-annostusta kalliimpi ratkaisu. 

Kokeissa päätettiin suorittaa polymeerin annostus kerta-annostuksena, kuten muidenkin 

lietteiden tapauksessa. Paras tulos saavutettiin polymeerillä 7 annostuksella 35 g/m
3
. 
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7.2 Lietteiden suodatustehokkuus ja tilavuuden muutos 

7.2.1 Soodasakkaliete 

Soodasakka noudettiin sellutehtaalta, jossa sitä syntyy sulfaattiselluprosessissa 

kemikaalien talteenottolinjalla. Soodasakka on sellun tuotannossa syntyvä kiinteä 

jätejae, jonka osuus kaikesta selluteollisuuden kaatopaikalle päätyvästä kiintojätteestä 

on noin 44 %. Sakka on koostumukseltaan ongelmallista, koska se on seos erilaisista 

viherlipeään liukenemattomista aineista ja epärogaanisista suoloista. Tavanomaisten 

alkalimetallien, kalsiumin ja magnesiumin ohella se sisältää myös haitallisia metalleja. 

Soodasakka pestään siinä olevien natriumyhdisteiden talteenottamiseksi. Pesun jälkeen 

soodasakka kuivataan ennen kaatopaikalle läjittämistä. Soodasakan tyypillinen kuiva-

ainepitoisuus on noin 50 %. (Matilainen et al. 2013) 

Noudettu soodasakka oli varastoituna säiliöihin kiinteässä muodossa. Säiliöt alkoivat 

olla täynnä ja säiliöiden tyhjentämisen tehokkaimmaksi keinoksi arvioitiin liettäminen 

ja sitten muodostuneen lietteen pumppaaminen. Lietettyä soodasakkaa ei kuitenkaan voi 

sellaisenaan purkaa tehtaan jätevedenpuhdistamolle, joten geotekstiilituubikäsittelyä 

harkittiin vaihtoehtoisena kuivatusmenetelmänä perinteiselle allastukselle. Shopping 

bag -kokeita varten noudetut soodasakkanäytteet lietettiin veteen suhteella 35 p-% 

sakkaa ja 65 p-% verkostovettä. Polymeeriä annosteltiin flokkauskokeiden pohjalta 

annostuksella 35 g/m
3
. Taulukossa 7 on soodasakkalietekokeiden lähtötiedot ja 

keskeiset tulokset. Kuvassa 15 on suotoveden massa keräysastiassa ajan funktiona 

ensimmäisen tunnin aikana soodasakkalietekokeissa 1 ja 2. Kuvassa 16 on suotoveden 

massa keräysastiassa ajan funktiona vuorokauden aikana soodasakkalietekokeissa 1 ja 2. 

Kuvassa 17 on suotoveden kertymisnopeus keräysastiaan ajan funktiona ensimmäisen 

tunnin aikana soodasakkalietekokeissa 1 ja 2. 
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Taulukko 7. Soodasakkalietteelle tehtyjen kokeiden lähtöarvot ja tulokset. 

 Koe 1 Koe 2 

Näytteen massa 13,770 kg 13,800 kg 

Näytteen tiheys 1,150 kg/l 1,15 kg/l 

Näytteen tilavuus 11,97 l 12 l 

Kuivuneen sakan massa 4,700 kg 4,560 kg 

Suotoveden massa 8,790 kg 8,940 kg 

Haihtuma 0,270 kg 0,300 kg 

Lietteen tilavuuden muutos -8,79 l -8,94 l 

Lietteen tilavuuden muutos -73,4 % -74,5 % 

Kiintoainepitoisuus liete 171,12 g/l 162,80 g/l 

Kiintoainepitoisuus suotovesi 2,06 g/l 1,43 g/l 

Kiintoainepitoisuuden muutos -169,05 g/l -161,37 g/l 

Suodatustehokkuus 98,79 % 99,12 % 

 

Kuva 15. Suotoveden massa keräysastiassa soodasakkalietekokeissa 0-60 min. 
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Kuva 16. Suotoveden massa keräysastiassa soodasakkalietekokeissa 0-24 h. 

Kuva 17. Suotoveden kertymisnopeus soodasakkalietekokeissa 0-60 min. 

Soodasakkalietteelle tehdyissä shopping bag -kokeissa suodatustehokkuudeksi saatiin 

98,8 % ja 99,1 % suotoveteen jäävän kiintoainepitoisuuden ollessa 2,06 g/l ja 1,43 g/l. 

Lietetilavuuden muutos oli kokeessa 1 -73,4 % ja kokeessa 2 -74,5 %. Kuvista 15-17 

nähdään, että kuivumiskäyttäytyminen kokeissa 1 ja 2 on hyvin samanlaista. Kokeessa 1 

suotovettä näyttää kuvan 15 perusteella kertyvän keräysastiaan ensimmäisten 30 

minuutin aikana hitaammin kuin kokeessa 2. Kuvasta 17 huomataan, että suotoveden 
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kertymisnopeus on alussa kokeessa 1 vain 2,4 kg/min, kun se kokeessa 2 on jopa 4,5 

kg/min. Ensimmäisen puolen tunnin jälkeen tämä ero kuitenkin tasoittuu ja 

lietetilavuuden muutos sekä suodatustehokkuus ovat lähes samat molemmissa kokeissa. 

Suodatustehokkuus oli molemmissa kokeissa erinomainen. Geotekstiilituubien voidaan 

sanoa soveltuvan soodasakkalietteen käsittelyyn. Geotekstiilituubien käytettävyys 

kyseisessä kohteessa riippuu tavoitellusta kiintoainepitoisuudesta.  

7.2.2 Hiekanerotuskaivoliete 

Hiekanerotuskaivolietettä, muiden nestemäisten jätteiden ohella, ei valtioneuvoston 

päätöksen (Vna 2013/331) mukaisesti saa läjittää kaatopaikalle. Näin ollen liete täytyy 

kuivata jollain keinolla, ja erottunut vesi täytyy ohjata puhdistettavaksi ja erotettu 

kiintoaine sijoitetaan kaatopaikalle, kompostoidaan tai poltetaan. 

Polymeeriä annosteltiin flokkauskokeiden pohjalta ensimmäisessä shopping bag-

kokeessa annostuksella 20 g/m
3
. Kokeen 1 suotovedessä oli kuitenkin silminnähtäviä 

kiintoainepartikkeleita ja vesi oli väriltään mustaa, joten flokkauskokeet päätettiin uusia. 

Uusien flokkauskokeiden pohjalta päätettiin kokeessa 2 käyttää toista polymeeriä 

annostuksella 25 g/m
3
. Taulukossa 8 on hiekanerotuskaivolietekokeiden lähtötiedot ja 

keskeiset tulokset. Kuvassa 18 on suotoveden massa keräysastiassa ajan funktiona 

ensimmäisen tunnin aikana kokeissa 1 ja 2. Kuvassa 19 on suotoveden massa 

keräysastiassa ajan funktiona vuorokauden aikana kokeissa 1 ja 2. Kuvassa 20 on 

suotoveden kertymisnopeus keräysastiaan ajan funktiona ensimmäisen tunnin aikana 

kokeissa 1 ja 2. 
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Taulukko 8. Hiekanerotuskaivolietteelle tehtyjen kokeiden lähtöarvot ja tulokset. 

 Koe 1 Koe 2 

Näytteen massa 11, 946 kg 12,464 kg 

Näytteen tiheys 1,006 kg/l 1,005 kg/l 

Näytteen tilavuus 11,87 l 12,4 l 

Kuivuneen sakan massa 0,331 kg 0,599 kg 

Suotoveden massa 11,218 kg 11,647 kg 

Haihtuma 0,397 kg 0,218 kg 

Lietteen tilavuuden muutos -11,22 l -11,65 l 

Lietteen tilavuuden muutos -94,5 % -93,91 % 

Kiintoainepitoisuus liete 9,33 g/l 16,18 g/l 

Kiintoainepitoisuus suotovesi 2,39 g/l 0,30 g/l 

Kiintoainepitoisuuden muutos -6,95 g/l -15,88 g/l 

Suodatustehokkuus 74,44 % 98,12 % 

 

Kuva 18. Suotoveden massa keräysastiassa hiekanerotuskaivolietekokeissa 0-60 min. 
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Kuva 19. Suotoveden massa keräysastiassa hiekanerotuskaivolietekokeissa 0-24 h. 

Kuva 20. Suotoveden kertymisnopeus hiekanerotuskaivolietekokeissa 0-60 min. 

Hiekanerotuskaivolietteelle tehdyissä shopping bag -kokeissa suodatustehokkuudeksi 

saatiin 74,4 % ja 98,1 % suotoveteen jäävän kiintoainepitoisuuden ollessa 2,39 g/l ja 0,3 

g/l. Lietetilavuuden muutos oli kokeessa 1 -94,5 % ja kokeessa 2 -93,9 %. Kuvista 18 ja 

19 nähdään, että suotoveden massa keräysastiassa kokeessa 1 lisääntyy selvästi koetta 2 

hitaammin. Kuvan 20 perusteella kokeessa 1 suotoveden kertymisnopeus on alussa 4,8 

kg/min, kun se kokeessa 2 on jopa 9,8 kg/min. Kokeiden tulosten poikkeavuus on 

selitettävissä muutetulla polymeeriannostuksella. Kokeessa 2 liete oli silminnähden 

paremmin flokkuloitunutta kokeen 1 lietteeseen verrattuna. Kokeessa 2 suuremmat 

flokit jäävät shopping bag -koepussiin paremmin, eivätkä aiheuta koepussin 
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tukkeutumista samassa määrin kuin kokeessa 1 oletettavasti tapahtuu. Kokeen 1 

suotovesi oli väriltään tummaa ja siinä oli silminnähtäviä partikkeleita, mikä viittaa 

heikkoon flokkautumiseen. Kokeessa 2 suodatustehokkuus on kuitenkin erinomainen ja 

kokeessa 1 vähintäänkin kohtalainen. Näin ollen kokeiden pohjalta voidaan sanoa, että 

geotekstiilituubit soveltuvat hiekanerotuskaivolietteen käsittelyyn. 

7.2.3 Rasvanerotuskaivoliete 

Rasvanerotuskaivolietettä, muiden nestemäisten jätteiden ohella, ei valtioneuvoston 

päätöksen (Vna 2013/331) mukaisesti saa läjittää kaatopaikalle. Näin ollen liete täytyy 

kuivata jollain keinolla, ja erottunut vesi täytyy ohjata puhdistettavaksi. Erotettu 

kiintoaine sijoitetaan kaatopaikalle, kompostoidaan tai poltetaan. 

Polymeeriä annosteltiin flokkauskokeiden pohjalta annostuksella 40 g/m
3
. Taulukossa 9 

on rasvanerotuskaivolietekokeiden lähtötiedot ja keskeiset tulokset. Kuvassa 21 on 

suotoveden massa keräysastiassa ajan funktiona ensimmäisen tunnin aikana kokeissa 1 

ja 2. Kuvassa 22 on suotoveden massa keräysastiassa ajan funktiona vuorokauden 

aikana kokeissa 1 ja 2. Kuvassa 23 on suotoveden kertymisnopeus keräysastiaan ajan 

funktiona ensimmäisen tunnin aikana kokeissa 1 ja 2. 
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Taulukko 9. Rasvanerotuskaivolietteelle tehtyjen kokeiden lähtöarvot ja tulokset. 

 Koe 1 Koe 2 

Näytteen massa 8,427 kg 7,505 kg 

Näytteen tiheys 0,93 kg/l 0,956 kg/l 

Näytteen tilavuus 8,68 l 7,85 l 

Kuivuneen sakan massa 3,636 kg 3,513 kg 

Suotoveden massa 4,424 kg 3,974 kg 

Haihtuma 0,367 kg 0,335 kg 

Lietteen tilavuuden muutos -4,424 l -3,97 l 

Lietteen tilavuuden muutos -50,95 % -50,62 % 

Kiintoainepitoisuus liete 226,85 g/l 136,79 g/l 

Kiintoainepitoisuus suotovesi 2,93 g/l 0,251 g/l 

Kiintoainepitoisuuden muutos -223,92 g/l -136,54 g/l 

Suodatustehokkuus 98,71 % 99,82 % 

 

 

Kuva 21. Suotoveden massa keräysastiassa rasvanerotuskaivolietekokeissa 0-60 min. 
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Kuva 22. Suotoveden massa keräysastiassa rasvanerotuskaivolietekokeissa 0-24 h. 

 

Kuva 23. Suotoveden kertymisnopeus rasvanerotuskaivolietekokeissa 0-60 min. 

 

Rasvanerotuskaivolietteelle tehdyissä shopping bag -kokeissa suodatustehokkuudeksi 
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21-23 käyrät ovat samanmuotoisia, ja suodatustehokkuuksien ero kokeiden välillä on 

prosenttiyksikön luokkaa. Tulokset kokeissa 1 ja 2 ovat hyvin samanlaisia. 
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7.2.4 Maitopitoinen jätevesi 

Maitopitoista jätevettä ei nykyisellään käsitellä meijerillä muutoin kuin pH:ta 

säätämällä tarvittaessa. Käsiteltävän jäteveden kiintoainepitoisuus meijerin teettämien 

laboratoriokokeiden perusteella vaihtelee välillä 850-1150 mg/l. Lupaehtojen odotetaan 

kuitenkin tiukentuvan mahdollisesti lähitulevaisuudessa, joten meijerillä on aloitettu 

potentiaalisten kiintoaineen ja rasvan poistamisprosessien kartoittaminen. 

Geotekstiilituubit ovat nousseet tässä kartoitusprosessissa yhdeksi mahdolliseksi 

kiintoaineen ja rasvan poistamiskeinoksi. 

Polymeeriä annosteltiin flokkauskokeiden pohjalta annostuksella 35 g/m
3
. Taulukossa 

10 on maitopitoisen jäteveden kokeiden lähtötiedot ja keskeiset tulokset. Kuvassa 24 on 

suotoveden massa keräysastiassa ajan funktiona ensimmäisen puolen tunnin aikana 

kokeissa 1 ja 2. Kuvassa 25 on suotoveden kertymisnopeus keräysastiaan ajan funktiona 

ensimmäisen puolen tunnin aikana kokeissa 1 ja 2. Koe keskeytettiin jo puolen tunnin 

kuluttua kokeen aloittamisesta, koska 25…30 min välillä suotoveden kertymisnopeus 

oli 0…0,0002 kg/min, joka kokeen olosuhteet huomioon ottaen on virhemarginaalia 

pienempi. 

  



 

 

65 

Taulukko 10. Maitopitoiselle jätevedelle tehtyjen kokeiden lähtöarvot ja tulokset. 

 Koe 1 Koe 2 

Näytteen massa 12,476 kg 12,539 kg 

Näytteen tiheys 1,004 kg/l 1,004 kg/l 

Näytteen tilavuus 12,426 l 12,489 l 

Kuivuneen sakan massa 0,096 kg 0,094 kg 

Suotoveden massa 12,366 kg 12,434 kg 

Haihtuma 0,0136 kg 0,0107 kg 

Lietteen tilavuuden muutos -12,366 l -12,434 l 

Lietteen tilavuuden muutos -99,52 % -99,56 % 

Kiintoainepitoisuus liete 0,78 g/l 0,68 g/l 

Kiintoainepitoisuus 

suotovesi 

0,082 g/l 0,038 g/l 

Kiintoainepitoisuuden 

muutos 

-0,698 g/l -0,642 g/l 

Suodatustehokkuus 89,49 % 94,41 % 

 

 

Kuva 24. Suotoveden massa keräysastiassa maitopitoiselle jätevedelle tehdyissä 

kokeissa 0-30 min. 
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Kuva 25. Suotoveden kertymisnopeus keräysastiaan maitopitoisella jätevevedellä 

tehdyissä kokeissa 0-30 min. 

Maitopitoiselle jätevedelle tehdyissä shopping bag -kokeissa suodatustehokkuudeksi 

saatiin 89,5 % ja 94,4 % suotoveteen jäävän kiintoainepitoisuuden ollessa 82 mg/l ja 38 

mg/l. Lietetilavuuden muutos oli kokeessa 1 -99,5 % ja kokeessa 2 -99,6 %. Kuvien 24 

ja 25 käyrien samanmuotoisuuden perusteella kuivumiskäyttäytyminen kokeissa 1 ja 2 

oli hyvin samantapaista. Vesi poistuu koepussista nopeasti ja suodatustehokkuus on 

hyvä. Geotekstiilituubit soveltuvat maitopitoisen jäteveden käsittelyyn. 

Geotekstiilituubien soveltuvuus kyseisen meijerin käytettäväksi riippuu tavoitellusta 

kiintoainepitoisuudesta. 

7.3 Kyselyn tulokset 

Kuvassa 26 on kyselyyn vastanneiden yritysten toimialat. Yritykset, jotka vastasivat 

toimialakseen ”muu”, edustivat satama- ja ahtausalaa, ympäristöviranomaista tai öljy- ja 

kemianteollisuutta. Eniten vastauksia tuli sellu- ja paperiteollisuudesta, jonka ilmoitti 

toimialakseen 27,3 % vastaajista eli 6 kpl. 
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Kuva 26. Kyselyyn vastanneiden yritysten toimialat. 

 

Kyselyyn vastanneista 22 yrityksestä 18:sta muodostuu lietteitä tai lietemäisiä jätteitä, 

joiden käsittely edellyttää kuivatusta. Kolmessa yrityksessä lietteitä ei muodostu 

lainkaan ja yhdessä sataman ruoppaussedimentit läjitetään sellaisenaan läjitysalueelle 

ilman kuivatusta. 

Kuvassa 27 on esitettynä lietteiden tai nestemäisten jätteiden muodostumismäärät 

vuositasolla. Kysymykseen vastasi 13 yritystä, joista kymmenessä lietteitä muodostuu 

0-100 000 m
3
/vuosi ja lopuilla kolmella lietteitä muodostuu yli 200 000 m

3
/vuosi. 

4,5 % 4,5 % 

4,5 % 

27,3 % 

13,6 % 

4,5 % 

13,6 % 

4,5 % 

22,7 % 

jäteveden puhdistus 

jätteiden käsittely 

rakentaminen 

sellu- ja paperiteollisuus 

energiantuotanto 

kaivosteollisuus 

metalliteollisuus 

elintarviketeollisuus 

muu 

n=22 



 

 

68 

 

Kuva 27. Lietteiden tai nestemäisten jätteiden muodostuminen yrityksissä vuositasolla. 

Kysymyksessä 5 kysyttiin olivatko vastaajat ennen kuulleet geotekstiilituubeista. Kaikki 

kyselyyn vastanneet vastasivat kysymykseen (n=22), ja 16 vastaajaa oli ennen kuullut 

geotekstiilituubeista. Geotekstiilituubeista oli kuultu sitä käyttäneistä yrityksistä kuten 

Talvivaarasta ja Oulun Jätehuollosta, työkavereilta, konsulteilta sekä internetistä 

löytyneestä opinnäytetyöstä. 

Kyselyyn vastanneista yrityksistä kolme oli käyttänyt geotekstiilituubeja. Yritysten 

toimialat olivat sellu- ja paperiteollisuus, jätteiden käsittely sekä öljy- ja 

kemianteollisuus. Jätehuollon puolella geotekstiilituubeja oli käytetty erotuskaivojen 

sakkojen kuivatukseen, öljy- ja kemianteollisuudessa biolietteelle ja sellu- ja 

paperiteollisuudessa paperitehtaan lietteille.  

Jokaisessa geotekstiilituubeja käyttäneessä kohteessa käsiteltävän lietteen 

kiintoainepitoisuus oli 0-10 % ja käytettyjen geotekstiilituubien määrä oli kaikissa sekin 

sama 1-5 kappaletta. Jätehuollossa erotuskaivojen sakkojen kiintoainepitoisuus oli saatu 

nousemaan 40-50 % asti. Öljy- ja kemianteollisuuden yrityksessä kiintoainepitoisuus oli 

lopussa vaihdellut 40-70 % välillä. Sellu- ja paperiteollisuuden yrityksessä kuiva-

ainepitoisuus ei ollut noussut toivotusti. Jokaisessa kohteessa oli käytetty polymeeriä 

kuivatuksen tehostamiseksi. 
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Sellu- ja paperiteollisuuden yrityksessä geotuubeihin jäänyt kiintoaine hyödynnettiin 

tuhka-altaan maisemoinnissa. Öljy- ja kemianteollisuuden yrityksessä erotettu bioliete 

poltettiin ja jätehuollossa erotettu kiintoaine kompostoitiin. 

Geotuubeja oli päädytty käyttämään yrityksissä vaihtelevista syistä. Jätehuollon yritys 

ilmoitti syyksi Valtioneuvoston asetuksen, jolla on kielletty nestemäisten jätteiden 

kaatopaikkasijoittaminen. Sellu- ja paperiteollisuuden yrityksessä geotuubeja oli 

päädytty käyttämään, koska lietettä ei voitu käsitellä tavanomaisin keinoin. Myös 

kuljetuskustannusten pienentäminen ja lietteenkäsittelyn helpottaminen olivat 

vaikuttaneet paperiteollisuuden yrityksessä geotekstiilituubien valintaan. Öljy- ja 

kemianteollisuuden yrityksessä sekä kuljetuskustannuksia että lietteen määrää haluttiin 

pienentää.  

Kyselyyn vastanneista yrityksistä, jotka eivät olleet käyttäneet geotuubeja (n=19), 73,7 

% eli 14 kpl vastasi syyksi, etteivät ole tarvinneet geotuubeja. Kuvassa 28 on osuus 

muiden vastausten osalta. Yksi vastaajista vastasi syyksi ”muu”, jota tarkensi 

vastaamalla, ettei ole aiemmin kuullut geotekstiilituubeista, eikä näin ollen edes tiennyt 

niiden olemassaolosta. 

 

Kuva 28. Yritysten ilmoittamia syitä, miksi eivät ole käyttäneet geotekstiilituubeja. 
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Kuvassa 29 on esitetty vastausten jakautuminen kysymykseen 16 – ”Mikä lisäisi 

yrityksenne todennäköisyyttä käyttää geotekstiilituubeja?” Vastauksista suurimpana 

geotekstiilituubien käytön todennäköisyyttä lisäävänä tekijänä erottuu lisätieto 

geotekstiilituubeista sekä jo toteutetuista kohteista. Myös kustannusvertailu 

geotekstiilituubikäsittelyn ja perinteisten lietteenkäsittelymenetelmien välillä koettiin 

tärkeäksi. ”Muu”-kohdan valinneet olivat tarkentaneet vastaustaan maininnoilla ”ei 

näköpiirissä käyttökohteita”, ”ei tarvetta käytölle”, ”toimivuus käsiteltäessä” sekä 

”hyväksi havaittu käytäntö”. 

 

Kuva 29. Yritysten näkemys toimenpiteistä, jotka voisivat lisätä heidän 

geotekstiilituubien käyttämisen todennäköisyyttä. 

Puolet kyselyyn vastanneista olivat kiinnostuneita saamaan lisätietoa 

geotekstiilituubeista sähköpostitse. Yksi vastaaja oli lisäksi kiinnostunut tapaamisesta. 

Seitsemän kyselyyn vastannutta yritystä oli kiinnostunut antamaan lietteitään 

koekäsiteltäväksi. Koekäsittelystä kiinnostuneiden yritysten toimialoja olivat 

elintarviketeollisuus, sellu- ja paperiteollisuus (2 yritystä), kaivosteollisuus, jätteiden 

käsittely, energiantuotanto sekä rakentaminen. Diplomityön aikataulutus ei sopinut 

yhteen energiantuotannon, rakentamisen eikä toisen sellu- ja paperiteollisuuden 

kohteiden kausiluontoisen aikataulun kanssa, joten niiden koekäsittelyä ei suoritettu 

diplomityön puitteissa. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Geotekstiilituubikäsittely on yleistymässä Suomessa etenkin imuruoppaushankkeissa. 

Suomessa geotekstiilituubeja on käytetty erilaisten teollisten lietteiden, järvi- ja 

merenpohjasedimenttien sekä nestemäisten jätteiden kuivatukseen. Suomessa hiekalla 

täytettyjä geotekstiilituubeja ei tiedettävästi ole käytetty pengerrysten tai muiden 

rantarakenteiden rakentamisessa toisin kuin ulkomailla. Geotekstiilituubien käyttöä 

rantarakenteissa voitaisiin kehittää myös Suomessa etenkin pääkaupunkiseudulla, missä 

on tilanpuutteen vuoksi ryhdytty rakentamaan asutusta merelle tehtyjen täyttöjen päälle. 

Kyselytutkimuksen perusteella geotekstiilituubeista kiinnostuneita kohteita oli 

seitsemän kappaletta, joista kolme sulkeutui diplomityön koekohteiden ulkopuolelle 

projektien epävarmuuden tai myöhemmän ajankohdan vuoksi. Testattaviksi kohteiksi 

jäivät kaivoksen kuivatusvedet, sellu- ja paperitehtaan soodasakkaliete, meijerin 

maitopitoinen jätevesi sekä jätekeskuksen vastaanottamat hiekan- ja 

rasvanerotuskaivolietteet. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 27 % ei ollut kuullut 

geotekstiilituubeista. Noin neljäsosa yrityksistä, joissa geotekstiilituubeja ei ollut 

käytetty, ilmoitti syyksi, ettei tuubeista ole ollut tarpeeksi tietoa. Vastausten mukaan 

yritysten todennäköisyys käyttää geotekstiilituubeja lisääntyisi, mikäli ne saisivat lisää 

tietoa tuubeista sekä niiden toimivuudesta yrityksissä muodostuvilla lietteillä. 

Geotekstiilituubien käytön lisääntyminen Suomessa edellyttää markkinointia sekä jo 

toteutettujen kohteiden tulosten käyttämistä markkinoinnissa. 

Shopping bag -kokeiden perusteella geotekstiilituubikäsittely soveltuu testatuista 

lietteistä hiekan- ja rasvanerotuskaivolietteille, soodasakkalietteelle sekä maitopitoiselle 

jätevedelle. Kaivoksen kuivatusvesille ei flokkauskokeissa löytynyt sopivaa polymeeriä, 

joten kokeissa ei edetty kuivatusvesien osalta shopping bag -kokeeseen saakka. 

Kuivatusvesien kiintoaineen saostamisessa voitaisiin harkita koagulantin ja polymeerin 

yhdistelmää, jonka avulla silminnähtäviä ja geotekstiilituubiin jääviä flokkeja saataisiin 

mahdollisesti muodostumaan. Yhtenä vaihtoehtona kuivatusvesien käsittelyyn voitaisiin 

tutkia pienemmän aukkokoon geotekstiiliä, mutta tällöin täytyy ottaa huomioon 

lisääntynyt tukkeutumisen vaara. 
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Geotekstiilituubikäsittelyn soveltuvuus ja odotettavissa olevat suodatustehokkuus, 

kuivumisnopeus, kuivuneen sakan leikkauslujuus ja kosteus täytyy määrittää 

tapauskohtaisesti koejärjestelyin jokaisen projektin osalta. Myös käytettävä polymeeri ja 

sen annostus täytyy testata tarkoin, ja ruopattavan materiaalin ollessa laadultaan 

vaihtelevaa saatetaan joutua valitsemaan useampia kuin yksi polymeeri käytettäväksi 

ruopattavan materiaalin kulloisenkin laadun mukaisesti. 

Geotekstiilituubikäsittelyn toimivuus talviaikaan Suomen arktisissa oloissa on 

herättänyt kysymyksiä diplomityöprosessin aikana. Geotekstiilituubitäytön kuivumisen 

kannalta jäätymis-sulamis-syklin on todettu jopa toimivan konsolidoitumista 

tehostavana ilmiönä johtuen sitoutuneen veden vapautumisesta jäätymisen yhteydessä. 

Geotekstiilituubien täyttämistä sydäntalvella kovien pakkasten aikaan ei ole 

erityisemmin kirjallisuudessa kuitenkaan käsitelty, joten tietoa tuubin suodatus- ja 

läpäisykyvystä talvipakkasilla ei ole. On mahdollista, että geotekstiilituubin pinta jäätyy 

ainakin osittain heikentäen näin merkittävästi vedenläpäisykykyä, mikä nopeuttaa 

tuubin täyttymistä. Yhdeksi jatkoselvityskohteeksi geotekstiilituubien osalta voidaankin 

nostaa geotekstiilituubien täyttäminen ja kuivuminen pakkaslämpötiloissa.  
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9 YHTEENVETO 

Työn tarkoitus oli kartoittaa Suomen geotekstiilituubimarkkinoita. Suomessa 

muodostuu lietteitä ja nestemäisiä jätteitä eri toimialoilla valtavia määriä vuosittain. 

Näiden lietteiden ja nestemäisten jätteiden käsittely edellyttää usein neste- ja 

kiintoainefraktion erottamista toisistaan kuivattamalla. Allastamisen ohella 

geotekstiilituubikäsittely on yksi vaihtoehto lietteiden ja nestemäisten jätteiden 

kuivatukselle. Maailmalla geotekstiilituubeja on käytetty yli 50 vuoden ajan karkeiden 

ainesten lujittamiseen ja varastointiin. Monissa käyttökohteissa geotekstiilituubeja on 

käytetty rantojen suojarakenteina tai vesien hallintarakenteina. Hienorakeisempien 

ainesten säilömisestä geotekstiilituubeissa kokemusta on noin kymmenen vuoden ajalta 

kunnallisen, teollisen ja ympäristöruoppaisten osalta. Geotekstiilituubien käyttämisen 

hienorakeisten pilaantuneiden materiaalien käsittelyssä on mahdollistanut kemikaali- ja 

geotekstiiliosaajien tiivistynyt yhteistyö. 

Työssä kartoitettiin jo toteutuneita geotekstiilituubiprojekteja sekä maailmalta että 

Suomesta. Geotekstiilituubeja on käytetty muun muassa polderipadon rakentamisessa 

Koreassa, satama-altaan ruoppausmassojen käsittelyssä Liettuassa sekä sellu- ja 

paperitehtaan ilmastusaltaan tyhjennyksessä Michiganissa. Suomessa geotekstiilituubeja 

on käytetty muun muassa Helsingissä Humallahden pilaantuneiden 

merenpohjasedimenttien käsittelyssä, Kauniaisissa Gallträsk-järven kunnostushankkeen 

yhteydessä, nestemäisten lietteiden käsittelyssä, sellutehtaan etuselkeyttimen 

tyhjennyksessä Kemissä sekä Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan vuotovesien 

käsittelyssä. Poikkeuksena ulkomailta löytyneisiin käyttökohteisiin Suomessa 

geotekstiilituubeja ei ole käytetty vesirakenteiden, kuten pengerrysten tai patojen, 

rakentamisessa. 

Geotekstiilituubien käyttöpotentiaalia pyrittiin kartoittamaan kyselytutkimuksen avulla. 

Kyselyssä kysyttiin nestemäisten jätteiden ja lietteiden syntymisestä, syntyvistä 

määristä, kuivatustarpeesta, mahdollisesta aiemmasta geotekstiilituubien sekä 

kiinnostuksesta luovuttaa lietteitä geotekstiilituubikokeisiin. Kyselytutkimuksen 

perusteella geotekstiilituubeista kiinnostuneita kohteita oli seitsemän kappaletta, joista 

kolme sulkeutui diplomityön koekohteiden ulkopuolelle projektien epävarmuuden tai 
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myöhemmän ajankohdan vuoksi. Testattaviksi kohteiksi jäivät kaivoksen kuivatusvedet, 

sellu- ja paperitehtaan soodasakkaliete, meijerin maitopitoinen jätevesi sekä 

jätekeskuksen vastaanottamat hiekan- ja rasvanerotuskaivolietteet. Kyselyyn 

vastanneista yrityksistä vajaa kolmasosa ei ollut kuullut geotekstiilituubeista. Noin 

neljäsosa yrityksistä, joissa geotekstiilituubeja ei ollut käytetty, ilmoitti syyksi, ettei 

tuubeista ole ollut tarpeeksi tietoa. Vastausten mukaan yritysten todennäköisyys käyttää 

geotekstiilituubeja lisääntyisi, mikäli ne saisivat lisää tietoa tuubeista sekä niiden 

toimivuudesta yrityksissä muodostuvilla lietteillä. Geotekstiilituubien käytön 

lisääntyminen Suomessa edellyttää markkinointia sekä jo toteutettujen kohteiden 

tulosten käyttämistä markkinoinnissa. 

Laboratoriokokeiden perusteella soodasakkalietteen, maitopitoisen jäteveden sekä 

hiekan- ja rasvanerotuskaivolietteiden voidaan sanoa soveltuvan 

geotekstiilituubikäsittelyyn. Kaivoksen kuivatusvesille ei flokkauskokeissa löytynyt 

sopivaa polymeeriä, joten kuivatusvesillä ei edetty shopping bag -kokeisiin asti. 

Kuivatusvesien flokkulointia voitaisiin kuitenkin kokeilla vielä koagulanttilla ja 

polymeerillä yhdessä. 

Geotekstiilituubikäsittelyn soveltuvuus ja odotettavissa olevat suodatustehokkuus, 

kuivumisnopeus, kuivuneen sakan leikkauslujuus ja kosteus täytyy määrittää 

tapauskohtaisesti koejärjestelyin jokaisen projektin osalta. Myös käytettävä polymeeri ja 

sen annostus täytyy testata tarkoin, ja ruopattavan materiaalin ollessa laadultaan 

vaihtelevaa saatetaan joutua valitsemaan useampia kuin yksi polymeeri käytettäväksi 

ruopattavan materiaalin kulloisenkin laadun mukaisesti. 

Geotekstiilituubikäsittelyn toimivuus Suomen kylmissä oloissa talvella on herättänyt 

kysymyksiä tutkimuksen yhteydessä. Geotekstiilituubien täyttämistä talvella kovien 

pakkasten aikaan ei ole erityisemmin tutkittu, joten tietoa tuubin suodatus- ja 

läpäisykyvystä pakkasilla ei ole. Jatkotutkimuskohteeksi voidaankin ehdottaa 

geotekstiilituubikäsittely pakkaslämpötiloissa. 
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LIITE 1 Kyselytutkimuslomake 

 

Kysely geotuubien käytöstä 

Vastaukset pyydetään lähettämään sähköpostitse 30.09.2014 mennessä. Jos haluatte 

vastata kyselyyn mieluummin puhelimitse, laittakaa sähköpostia osoitteeseen 

taneli.kaarela@kaitos.fi. 

1. Mikä on yrityksenne toimiala? 

⎕ jäteveden puhdistus  ⎕ jätteiden käsittely 

⎕ rakentaminen   ⎕ sellu- ja paperiteollisuus 

⎕ energiantuotanto  ⎕ kaivosteollisuus 

⎕metalliteollisuus  ⎕elintarviketeollisuus 

⎕muu, mikä?     

2. Muodostuuko yrityksessänne lietteitä tai lietemäisiä jätteitä, joiden käsittely 

edellyttää kuivatusta tai allastusta? 

⎕ kyllä, mitä? 

⎕ asutuksen jätevesiliete   ⎕ erotuskaivojen sakat 

⎕ järven- tai joenpohjasedimentit  ⎕ merenpohjasedimentit 

⎕ sellu- ja paperiteollisuuden lietteet  ⎕ kaivoslietteet 

⎕ metalliteollisuuden lietteet  

⎕ muu, mikä?    _ 

⎕ ei 

 

 

 

3. Kuinka paljon lietettä tai lietemäistä jätettä muodostuu vuodessa? 
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⎕ 0-25 000 m
3
/vuosi  ⎕ 25 000-50 000 m

3
/vuosi 

⎕ 50 000-100 000 m
3
/vuosi  ⎕ 100 000-200 000 m

3
/vuosi 

⎕ 200 000-300 000 m
3
/vuosi  ⎕ 300 000-500 000 m

3
/vuosi 

⎕  yli 500 000 m
3
/vuosi 

4. Käytetäänkö loka-autoja lietteiden kuljetukseen?  

⎕ kyllä. Kuinka pitkä on kuljetusmatka lietteenkäsittelyasemalle? 

⎕ 0-10 km  ⎕ 10-20 km  ⎕ 20-30 km 

⎕ 30-50 km  ⎕ 50-100 km ⎕ 100-150 km 

⎕ yli 150 km 

⎕ ei 

5. Oletteko ennen kuulleet geotekstiilituubeista? 

⎕ kyllä, mistä?      

⎕ ei 

6. Onko yrityksessänne käytetty geotekstiilituubeja? Jos ei, siirry kysymykseen 15. 

⎕ kyllä 

⎕ ei 
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7. Minkälaiselle lietteelle geotuubeja käytettiin? 

⎕ asutuksen jätevesiliete  ⎕ erotuskaivojen sakat 

⎕ järven- tai joenpohjasedimentit ⎕ merenpohjasedimentit 

⎕ sellu- ja paperiteollisuuden lietteet ⎕ kaivoslietteet 

⎕metalliteollisuuden lietteet   

⎕ muu, mikä?     

     

8. Mikä oli käsiteltävän lietteen kiintoainepitoisuus? 

⎕ 0-10 %   ⎕ 10-20 % 

⎕ 20-30 %   ⎕ 30-40 % 

⎕ 40-50 %   ⎕ muu, mikä?  

  

 

9. Mikä oli käytettyjen geotuubien määrä? 

⎕ 1-5  ⎕ 5-10 

⎕ 10-15  ⎕ 15-20 

⎕ 20-25  ⎕ 25-30 

⎕ 30-35  ⎕ 35-40 

⎕ Muu, mikä?    
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10. Mikä oli käytettyjen geotuubien koko? 

Ympärysmitta: 

⎕ 8 m  ⎕10 m 

⎕ 15 m  ⎕ 18 m 

⎕ 20 m  ⎕ 28 m 

⎕ Muu, mikä?    

Pituus: 

⎕ 5 m ⎕10 m ⎕15 m ⎕ 20 m 

⎕ 25 m ⎕ 30 m ⎕35 m ⎕40 m 

⎕ 45 m ⎕ 50 m ⎕55 m ⎕ 60 m 

⎕ 65 m ⎕Muu, mikä?   

 

11. Mikä oli tuubeihin jääneen massan kiintoainepitoisuus? 

⎕ 0-10 %   ⎕ 10-20 %  

⎕ 20-30 %   ⎕ 30-40 % 

⎕ 40-50 %   ⎕ 50-60 % 

⎕ 60-70 %   ⎕ 70-80 %  

⎕ 80-90 %   ⎕ 90-100 %    

12. Käytettiinkö polymeeriä geotuubikäsittelyn tehostamiseksi? 

⎕ kyllä, mitä?      

⎕ ei 
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13. Miten erotettu kiintoaine loppusijoitettiin? 

⎕ peitettiin paikoilleen  ⎕ kuljetettiin kaatopaikalle 

⎕ hyödynnettiin maarakennuksessa ⎕ poltettiin 

⎕ muu, mikä?      

14. Miksi lietteen kuivatuksessa päädyttiin käyttämään geotuubeja muiden 

kuivatusmenetelmien sijaan? 

⎕ kuljetuskustannusten pienentäminen 

⎕ lietteen määrän vähentäminen 

⎕ lietteenkäsittelyn helpottaminen 

⎕ lietteen loppusijoittaminen tuubiin 

⎕ muu, mikä?      

15. Miksi yrityksessänne ei ole käytetty geotekstiilituubeja? Siirry kysymykseen 

17, mikäli vastasit kysymyksiin 6-14. 

⎕ Geotuubeista ei ole ollut tarpeeksi tietoa. 

⎕ Geotuubit ovat vaikuttaneet liian kalliilta. 

⎕ Geotuubien käyttö on vaikuttanut hankalalta tai monimutkaiselta. 

⎕ Emme ole tarvinneet geotekstiilituubeja. 

⎕ Olemme tyytyväisiä tällä hetkellä käytössä oleviin lietteenkuivatusmenetelmiimme. 

⎕ Muu, mikä?      
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16. Mikä parantaisi yrityksenne todennäköisyyttä käyttää geotekstiilituubeja? 

⎕ lisätieto geotuubeista 

⎕ lisätieto jo toteutetuista kohteista 

⎕ tutkimustulokset geotuubien toimivuudesta lietteellämme 

⎕ kustannusvertailu geotuubikäsittelyn ja perinteisten lietteenkäsittelymenetelmien 

välillä 

⎕ muu, mikä?      

17. Mitkä muutokset parantaisivat geotekstiilituubien käytettävyyttä yrityksenne 

näkökulmasta? 

        

        

18. Haluatteko saada lisätietoa geotuubeista? 

⎕ tapaamisen merkeissä ⎕ puhelimitse  

⎕ sähköpostitse  ⎕ ei 

19. Onko yrityksellänne kiinnostusta antaa lietteitä koekäsittelyyn diplomityötä 

varten? 

⎕ kyllä  ⎕ ei 

Yhteystiedot yhteydenottoa varten 

Yritys:      

Nimi:      

Sähköposti:     

Puhelinnumero:     

 


