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RT tuotetieto
RT CAD/BIM

JALOSTUS

Kuitusavi jalostetaan Metsä Tissue Oyj Mäntän tehtaan uusiomas-
saprosessin sivutuotteesta. Materiaalin ympäristökelpoisuus ja 
teknisiä rakenneominaisuuksia on tutkittu standardisoitujen tut-
kimusmenetelmien avulla useiden eri käyttökohteiden tarpeita 
vastaaviksi.

OMINAISUUDET

Mäntän uusiomassaprosessissa syntyy raaka-aineesta riippuen 
vedenläpäisyltään joko 1x10-9 m/s tai 1x10-8 m/s vaatimuksen täyt-
tävää kuitusavea.
Kuitusaven ympäristökelpoisuus on analysoitu ja riippumatta 
uusiomassaprosessin raaka-aineesta kaikki toimitettava kuitusavi 
täyttää maarakennus ja kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset.

Kuitusavesta rakennettu tiivistyskerros

Metsä Tissuen Finncao-kuitusavi tarjoaa asiakkailleen turval-
lisen, taloudellisen ja luonnonvaroja säästävän vaihtoehdon 
mm. kaatopaikkojen sulkemisrakentamiseen. 

Kuitusavi on helposti työstettävä, kevyt ja hyvin muodonmuu-
toksia kestävä materiaali, joka antaa paremmat onnistumisen 
edellytykset vaikeissa rakentamisolosuhteissa.

Kuitusavi on säänkestävä materiaali, joten sitä voidaan kuljet-
taa ja varastoida rakentamiskohteeseen jo talvella. Kuitusavi 
ei myöskään liety, minkä vuoksi rakentaminen on mahdollista 
myös sateisempina kesinä.

Pitkäjänteinen yhteistyö sivutuotteiden tuottajien, alan tutki-
muslaitosten, suunnittelijoiden, viranomaisten ja hyötykäyttä-
jien kanssa on tuonut kuitusavelle useita erityyppisiä käyttö-
mahdollisuuksia.
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YHTEYSTIEDOT

Metsä Tissue Oyj
Tehtaankatu 16
FI-35800 Mänttä
Puhelin 010 464 7999
finncao@metsagroup.com

KUITUSAVEN MUITA YMPÄRISTÖRAKENTAMISEEN  
VAIKUTTAVIA OMINAISUUKSIA

Keveys hyötykäytössä

Kuitusaven paino on suunnilleen 650 kg/m3itd ja 1300 kg/m3rtr.

Alhainen vedenläpäisevyys

Vedenläpäisevyys mitataan Metsä Tissuen toimesta 2500 tn kulu-
tuksen välein. Tämä mahdollistaa asiakkaalle pitkän aikavälin tren-
dit vedenläpäisevyyden varmistamiseksi.

Hyvä muodonmuutoskestävyys

Kuitusaven painumisesta on tehty painumalevymittauksin laaja 
tutkimus, jossa on todettu materiaalin hyvä muodonmuutoskes-
tävyys.

Routimattomuus

LITE 2 eli Liikuntapaikkarakentaminen teollisuuden sivutuotteilla 
-hankkeessa tutkittiin kuitusaven käyttöön liittyviä etuja golf-
kenttärakentamisessa. Selkeä etu luonnonmateriaalien käyttöön 
verrattuna löytyi käytettävän materiaalin vaikutuksesta roudan 
syvyyteen.

KÄYTTÖKOHTEET

Kuitusavi soveltuu erinomaisten tiiveys, eristys, muotoiltavuus 
sekä muodonmuutosominaisuuksiensa ansiosta monipuoliseen 
ympäristörakentamiseen.

Kuitusavea on käytetty useissa kaatopaikkojen pinta- ja pohjara-
kenteiden tiivistyskerroksissa. Lisäksi referenssikohteita löytyy las-
kettelurinteiden muotoilussa, kevytliikenneväylä- ja kuntopolkura-
kenteissa sekä saastuneiden maiden kapseloinnissa.

Uusimpia käyttökohteita ovat golfkenttärakentaminen, kenttära-
kenteet, joissa kantavuus ei ole määräävä ominaisuus sekä erityyp-
piset pengerrykset ja meluvallit.

Kierrättämällä ja hyötykäyttämällä teollisuuden sivutuotteita ja 
ympäristökelpoisia jätteitä säästetään uusiutumattomia luonnon-
varoja. Tämä on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi näkökohta 
myös ympäristörakentamisessa.

LISÄTIEDOT

Yksityiskohtaisemmat tiedot materiaalista, referensseistä sekä lisä-
tietoja kuitusavesta tehdyistä tutkimuksista löytyvät osoitteesta:
www.metsatissue.com/contacts/mills/pages/finncao.aspx


