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Tausta 

● Liikenneviraston (Tiehallinnon) sivutuoteohje on ollut 6 v 
käytössä 

●  Uusiomateriaalien käyttö kangertelee edelleen   
● Sivutuotteita koskeva lainsäädäntö  ja EU-säännöstö on 

muuttunut: 
● Luonnonmateriaaleja ja sivutuotteita arvioidaan samoin 

kriteerein    
● Jätevero (50 €/t) lisää uusiomateriaalien tarjontaa 

väylähankkeille 
● Vältettävä sen  aiheuttamat sudenkuopat: dumppaus ja ylipitkät 

kuljetusmatkat   
● UUMA2 –kehittämisohjelma on käynnistynyt     

● Uusiomateriaalien käyttöä haittaavien tietopuutteiden 
poistaminen  

● Uusiomateriaalien käytön kaupallistaminen niiden käytön 
helpottamiseksi 
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Liikennevirasto mukaan UUMA2-ohjelmaan 

● Osallistuu UUMA2 ohjelman ja sen t&k –hankkeiden 
rahoitukseen ja ohjaukseen 

● Kehittää hankintamenettelyjään kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti 

● Laatii uusiomateriaalioppaan UUMA2 -ohjelman 
väylähankkeita varten  

● Kehittää uusiomateriaalien materiaalihyväksynnän 
menettelyjään 

● Tarjoaa ELY –keskusten kanssa  
koerakennusmahdollisuuksia UUMA2 –ohjelmaan 

● Hankintamenettelyjen ohella on paljon muita merkityksellisiä 
tekijöitä, joilla vaikutetaan uusiomateriaalien käyttöön!  
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Liikenneviraston kehitystyö 

● Liikenneviraston strategian päivitystyö 2013-14 
● Ympäristöasioille tulossa enemmän painotusta 

● Ympäristötoimintalinjat – tavoitteita 
● Käytämme materiaaleja ekotehokkaasti  - luonnonvaroja käytetään säästeliäästi  
● Kehitämme väylänpidon hankintamenettelyjä siten, että materiaalien 

ympäristövaikutukset tulevat nykyistä paremmin huomioiduiksi 
● Laajennamme palveluntuottajien mahdollisuuksia tarjota vaihtoehtoisia 

ratkaisuja, jotka edistävät luonnonvarojen säästeliästä käyttöä sekä vanhojen 
väylärakenteiden ja teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöä 

● T&K: mm. tekninen kehittäminen, ympäristöasiat, analyysityökalut, 
hankinta 

● Ohjetyö: laatuvaatimukset ja ohjeet 

● Hankinnan jatkuva kehittäminen 
● Toimintalinjat, prosessit, ohjeistus, asiakirjat 

 
 
 
 



www.liikennevirasto.fi • 

Liikenneviraston hankinnan kehittäminen 

● Tapahtuu monella tasolla 
● Uusiomaarakentamisen mahdollisuudet 

● Informaatio UUMA2-hankkeen kautta 
=> yleisen suhtautumisen muuttaminen 
●Uusiomateriaalien käytön selvittäminen jo aiemmissa 

suunnitteluvaiheissa 
● Hankeprosessin kehittäminen 

● Uusiomateriaalien käytön helpottaminen, esim. aikataulut 
● Hankekohtaiset vaatimukset 
● Kilpailutus? 

● Yhteistyön kehittäminen 
● LiVin hankkeiden välillä 
● Alueellinen yhteistyö: mm. kunnat 

Tavoitteena uusiomateriaalien käytön lisääminen ja 
käyttömahdollisuuksien selvittäminen joka hankkeessa. 
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Uusiomateriaaliopas 

● Konsultteina Destia Oy ja VTT 

● Päätavoite 
● Edistää luonnonkiviaineksia säästävää uusiomateriaalien käyttöä 

sekä välttää ympäristö- tai kestävyysongelmiin johtavat 
käyttötilanteet. 

● Muut tavoitteet 
● Selkeyttää Liikenneviraston kanta uusiomateriaalien käyttöön. 
● Aktivoida toimijoita uusiomateriaalien kehittämiseen ja 

kaupallistamiseen. 
● Saada lisää tuotteistettuja uusiomateriaaleja markkinoille.    
● Tehdä uusiomateriaalien käyttö tilaajille, suunnittelijoille ja 

urakoitsijoille entistä helpommaksi ja ennakoidummaksi. 
● Selkeyttää uusiomateriaalien haltijoille, kehittäjille ja myyjille, 

millaisia tutkimuksia ja selvityksiä uusiomateriaalien käyttö 
edellyttää.  
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Uusiomateriaalien käyttöön väylärakentamisessa 
vaikuttavia tekijöitä  
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Uusiomateriaaliopas 

1. Johdanto 
●Uusiomateriaalien käytön tavoitteet  
●Kiviainesmateriaalien tarve ja käytön 
suunnittelu 
●Uusiomateriaalien esittely 
●Uusiomateriaalioppaan tavoitteet  

2. Uusiomateriaalien ympäristö-
kelpoisuus ja tekniset vaatimukset 
● Materiaalien ja rakenteen 

ympäristökelpoisuus 
● Lainsäädäntö – ympäristölupa – 

MARA-asetus – käyttö tuotteena 
● Rakenteen ja materiaalien tekniset 

vaatimukset 
● LiVin ohjeet – suunnittelu- ja 

mitoitus – käyttösuosituksia – EN-
standardit – CE-merkintä  
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3. Uusiomateriaalien tutkiminen ja 
laadunhallinta   
● Käyttöön vaikuttavat tekijät 
● Teknisten ominaisuuksien tutkiminen 
● Ympäristöominaisuuksien tutkiminen  
● Laadunvarmistus 
● Liikenneviraston materiaalihyväksyntä 
● Uusiomateriaalien mitoitusparametrit ja 

käyttöohjeet   

4. Uusiomateriaalien käyttö    
● Käytön edellytykset 
● Tuoteinformaatio 
● Suunnittelu  
● Uusiomateriaalitoimittajan varautuminen 

tuleviin väylähankkeisiin 
● Rakennuttaminen 
● Päätöksenteko kokeilukohteissa 
● Uusiomateriaalien merkitseminen 

tierekisteriin 
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Kehityskohteet 1/2 

● Uusiomateriaalien tuottajille ja välittäjille 
● Materiaalien kaupallistaminen (irti huonosti tutkituista SPOT-

eristä). 
● Tuoteinformaation laatiminen (työ- ja käyttöohjeet, 

laadunvarmistus, ympäristökelpoisuus).   
● Materiaalien ominaisuuksien tutkimiseen panostaminen  - 

”heikkolaatuisten” materiaalien kehittämisen panostaminen 
haasteellista. 

● Liikenneviraston uusiomateriaalihyväksynnän hankkiminen 
materiaaleilleen. 

● UUMA2 – t&k toiminta  (yhteinen rahoitus)  
● UUMA –rakenteiden mitoitusperiaatteet ja niiden 

mitoitusparametrit ja niiden herkkyys ympäristöolosuhteille.  
Mitoitusparametrien määrittelyn yhtenäistäminen. 

● Elinkaaren LCA –arvioinnin kehittäminen ja työkalujen 
kehittäminen.  

● Paikallisten riskinarviointien kehittäminen. 
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Kehityskohteet 2/2 

● UUMA2-ohjelman hankinnan kehittäminen 
● Eurooppalaisten tuotestandardien implementointi Suomeen – 

mm. ”requirements at the place” –käytäntöjen luominen  
● Uusiomateriaalin tuoteinformaation ja toimitusehtojen sisällön 

yhtenäistäminen 
● Uusiomateriaalien kauppapaikkojen luominen kaupalliselta 

pohjalta, esiselvitys  
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