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Kiviainestuotanto Suomessa 1970-2013 
Kalliomurskeen osuus on kasvanut 

Date Author Title 2 Syke ja Infra Oy 



© Metso © Metso 

Globaalin talouden vaikutukset 
kiviainesteollisuuteen 

Date Author Title 3 

• Kiinan kasvu hidastunut 

• Öljyn ja metallien matalat hinnat eivät tuo valtioille tuloja, julkisten 

infrahankkeiden budjetteja leikataan, aloittamisia lykätään ja hankkeita 

perutaan 

• Monessa maassa ylitarjontaa kiviaineksista  

• Kiviaineksen markkinahinnan putoaminen kilpailun kasvaessa 

 

Vaikutukset kiviaineksen tuottajalle:  

Kiviainesten tuotantokustannusten hallinta 

Tuotannon tehokkuuden parantaminen 
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Kiviaineksen tuotantoon kohdistuvat yleiset 
odotukset 

• Laatuvaatimusten kiristyminen / CE merkintä 

• Hyvien kallioalueiden saatavuuden heikkeneminen 

• Luonnon sora- ja hiekka varantojen käytön vähentyminen 

• Materiaalien kuljetusmatkojen lisääntyminen 

• Korvaavien kiviainesten ja uusiokiviainesten käytön kasvu  

• Yleinen kysynnän vuosittainen ja kausittainen vaihtelu 

• Ympäristövaatimusten lisääntyminen - pohjavesialueet 

• Työturvallisuuden kehittyminen 

• Henkilöstön osaamisen kehittäminen 

• Tehokkuuden lisääntymisen tarve 
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Kausivaihtelu ja luonnon soran käytön 
väheneminen Ruotsissa 1984 - 2013 

Date Author Title 5 
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Laadun hallinnan käsite  
 
 

“Laatu on hajonnan hallitsemista” 
(“Quality is the elimination of variation”) 

  W.E.Deming (1900-1993), amerikkalainen laatu ekspertti 
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Häiriöiden minimoiminen esimurskaamossa 

• Ylisuuren rikotus 

- max. raekoko 0,8 x syöttöaukon 

syvyys 

• Valikoiva syöttö 

- hienot ja karkeat sekaisin 

• Esimurskaamon kapasiteetti 

suurempi kuin loppulaitoksen 

- mahdollistaa häiriöiden 

esiintymisen syötteestä johtuen 

- joustavuutta tuotantoon 

 

• Leukamurskaimen tuote on 

jokatapauksessa ”vaihteleva” 
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Häiriöiden välttäminen toisessa vaiheessa 

• Uusi, kontrolloitu syöttö 
kapasiteetti seuraavaan 
murskausvaiheeseen 

- Koneen kuormitus lähelle 
100-%:ia (koneen kammio 
täynnä) 

• Murskaimen asetus lähelle 
haluttua tuotetta 

- esim raidesepeli 31,5/63 => 
CSS ~45-mm  

• Suljettu kierto 
- Syötteen muotoarvo paranee 

=> tuotteen muotoarvo 
paranee 

- Verkotuksella mahdollisuus 
saada lisää hienompaa 
materiaalia syötteeseen (vrt. 
alkuperäinen syöte) 
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Viimeisen vaiheen syöte on saatava kontrolliin, 
mikäli halutaan tuottavan tasaista laatua 

Koneen kuorman vaihtelu 

50 - 90 % • Jos toinen murskausvaihe EI 
ole suljetussa kierrossa, niin 
syötteestä syntynyt vaihtelu 
siirtyy prosessissa eteenpäin 
ja aiheuttaa vaihtelua 
seuraavassa vaiheessa 

Koneen kuorman vaihtelu 

80 - 100 % Syötekoon vaikutus 

litteyslukuarvoon  
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Kiinteä laitos esimerkki Maryland, USA 
 

Date Author Title 10 

•Välikasan vaikutus 
- Jos murskausasemien käyttöasteet ovat 90%, niin välikasojen kanssa toimivan 

laitoksen käyttöaste on 90% 

- Ilman välikasaa yhdistetty käyttöaste on 90% x 90% x 90% = 73% 

- Huolto ja kunnostustyöt voidaan tehdä erillään, muun prosessin toimiessa 
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INTERNAL 
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Velde Pukk A/S 
Stavanger, Norja 
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Velde Pukk - 100% teema  

Date Author Title 12 

• Kalliokiviaineksen 100% 

hyödyntäminen 

-  0/2 murskattu hiekka, jonka 

tasalaatuisuuteen on kiinnitetty 

erityistä huomiota 

- Lajikkeiden valmistus 

markkinatarpeiden mukaan (joustava 

prosessi) 

• Ympäristöystävälliset ratkaisut 

• Kuiva prosessi, katetut kuljettimet, 

murskaimet ja seulat rakennusten 

sisällä => melu ja pöly minimoitu 

• Tuotteiden varastointi siiloissa 

• Lyhyet kuljetusmatkat 

• ”Lähimurske” 

• Oma betoni ja asfalttiasema 

murskauslaitoksen yhteydessä 

• Varastojen hallinta 

 

 Lähde: http://www.veldeas.no/ 
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Velde Pukk Hiekkalaitos 

Date Author Title 13 

Barmac keskipakomurskain  

tekee hyvän muodon 

Kaksi vaiheinen 

ilmaseulonta jakaa 0/2 

tuotteen kolmeen 

osaan 
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Velde Pukk pesulaitos 

Date Author Title 14 

Pinta- ja moreenimaa-

ainesten pesu ja seulonta, 

sekä puhtaiden ja 

laadukkaiden kiviainesten 

jälleenmyynti  

 



Norsk Stein A/S 
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Norsk Stein A/S 

Date Author Title 16 

• Norsk Stein A/S perustettu 1987 

• Skandinavian suurin murskauslaitos 

- 2011 lähtien valmius tuottaa 10 miljoonaa tonnia kiviaineksia vuodessa  

• Kivimateriaali Granodioriittia, LosA 15-18, UCS ~200MPa 

• Kiviainesvarannot noin 350 miljoonaa tonnia 

Lähde: http://www.mibau-stema.de/en/ 
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Norsk Stein toimintamalli 

Lopputuotteet: 

• Offshore 3”, 4” ja 5” 

• 0/5, 5/16, 0/16 esi- ja välimurskattu 

• 22/32, 16/22, 11/16, 8/11, 5/8, 2/5, 0/2 kuiva ja 

0/2 pesty hiekka 

• Kiviaines myydään lähes 100%:sesti 

Eurooppaan (Tanska, Saksa, Hollanti, Ranska 

ja UK) 

• 24/7 toimija, 2 x10 tuntia viikottaista, ennakkoon 

suunniteltua huoltotaukoa 

• Käytettävyys parhaimmillaan 80-83% (140 

tuntia murskausta viikossa) 

Date Author Title 17 
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Erityispiirteet Norsk Stein:lla 
• Korkea käyttöaste (80-83% = 135-140 h/ vkossa) 

- Ennakoiva huolto (2 x 10h) 

- Käyttövarmat tekniset ratkaisut (ylipaineistettu huone voitelulaitteille ja öljyn 

lisäsuodatus) 

- Karamurskain kammioiden optimointi (elinikä ja suorituskyky)  

• Kestävän kehityksen ratkaisut 

- Katettu ”halli” 0/2 lajikkeelle pölyn leviämisen ehkäisemiseksi 

- Kalliokiviaines lastataan vain kerran; syöte esimurskaimeen => prosessointi, 

varastointi ja lastaus laivaan automaattisesti kuljetin ratkaisuja hyväksi käyttäen 

- Laivakuljetus 
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Lähde: ”Production and Utilisation of Manufactured Sand; Coin Project report 12-2009” 
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Norsk Stein 
Esikaran 63-75 kulutusosien optimointi 

Date Author Title 20 

Manttelin kestoikä 1Mton => 2 Mton 

0,21 kWh/ton 

0,15 kWh/ton 
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Kierrätysmurskausta Singaporessa 
  

Date Author Title 21 

• 30-40 vuotta vanhat betoniset kerrostalot puretaan ja betoni 

murskataan purettavan rakennuksen välittömässä läheisyydessä. 

• Betonin kierrätysmurkaus Singaporessa ~ 2 M tonnia vuodessa 

• Murskattua betonia käytetään mm kaapeliojien täytteissä 
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Paikallinen urakoitsija Singaporessa LT120-
LT300HP-ST3.8 murskaamassa betonia 

Date Author Title 22 
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Laitetoimittajan vastaus muuttuvalle liiketoiminta 
ympäristölle 

Date Author Title 23 

•Enemmän tuotantoa samalla investoinnilla 

•Vähemmän polttoainekulutusta per tuotettu tonni 

•Ympäristön huomioonottaminen 

•Pidempi kulutusosien kestoikä 

•Parempi laatuiset lopputuoteet 

•Tuoteturvallisuuden lisääminen 
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