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INFRA ry

ONKO PUHDAS 
YLIJÄÄMÄMAA JÄTETTÄ?
ONKO SE TUOTE?
PITÄÄKÖ SITÄ SÄÄDELLÄ?

Maa- ja vesirakennus-, asfaltti- ja kiviainesalan yrittäjien ja yritysten 
elinkeinopoliittinen etujärjestö ja alan työnantajaliitto.
Muodostaa yhden Rakennusteollisuus RT:n viidestä toimialasta ja on 
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen
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INFRA ry

Rekkakuormallinen per asukas

• Soraa, hiekkaa, kalliomurskeita ja sepeleitä 
käytetään Suomessa 100 miljoonaa tonnia 
vuosittain – rekkakuormallinen per asukas. 

• Valtaosa kiviaineksista menee julkiseen ja 
asuntorakentamiseen.

• Runsas tarve johtuu mm. pitkistä 
välimatkoista ja roudasta. Kasvukeskuksissa 
jäljellä olevat rakennuspaikat ovat kehnoja, 
esim. pehmeiköllä – kiviaineksia tarvitaan.
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Kiviainekset suomalaisten arjessa
Kiviainesten 
kokonaiskäyttö:
• kiviaineksia tarvitaan 

kaikkeen rakentamiseen ja 
rakenteiden ylläpitoon

• normaalivuonna kulutetaan 
100 – 110 milj. tonnia 
kiviaineksia, joista 70 milj. 
tonnia jalostettuja 
kiviaineksia

• suurin osa käytetään 
teiden, katujen ja 
rautateiden rakentamiseen

• betonin valmistukseen 
käytetään 10 % ja asfaltin 
valmistukseen 10 % 
jalostetuista kiviaineksista

Kiviaineksia kuluu:
• yhteen kerrostaloasuntoon 

100 tonnia
• omakotitaloon ja sen 

pihapiiriin 250 – 400 tonnia
• kilometriin maantietä 

17 000 – 24 000 tonnia
• kilometriin moottoritietä 

50 000 – 55 000 tonnia
• kilometriin pyörätietä 

8 500 tonnia
• iso rekka kuljettaa 

maksimissaan 40 tonnin 
kuormia

Lähde: Kalliosta kullaksi - kummusta klusteriksi -kirja, ETLA B252 

4



INFRA ry

Kiviainekset suomalaisten arjessa
• Kiviainekset ovat rakentamisen tärkein raaka-

aine jota ilman rakennusala ei voi toimia.
• Rakentamisessa kausivaihtelut ovat isoja, 

keskitalvi ei ole otollisinta aikaa 
maarakentamiselle.

• Maa-ainesottopaikkojen ja maa-ainespakkien 
toiminnan volyymi ja siten myös 
ympäristövaikutukset vaihtelevat suuresti 
ympäristön kiviainestarpeen, kiviaineksen 
laadun ja tarjonnan mukaan
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Kiviaineshuolto
Kiviaineshuolto on sidottava muuhun 
alueelliseen maankäyttöön.
Kiviaineshuollon alueiden tulisi olla 
mahdollisimman lähellä käyttökohteita.
Kierrätysalueet soveltuvat hyvin ottoalueiden 
yhteyteen
Maarakentaja tarvitsee usein oman maa-
aineksen välivarastointialueen omaan 
liiketoimintaansa, miten voidaan kehittää 
välivarastointia siten että se hyödyttää 
aluekehitystä eikä jarruta sitä?
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Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus

• Kaavoitus ja muut maankäyttöön liittyvät 
suunnitelmat ovat avainasemassa jos  
halutaan tehostaa maa-ainesten 
hyötykäyttöä.

• Maa-ainesten käsittelyssä kuljetus 
aiheuttaa suurimmat ympäristövaikutukset

• Kuljetusmatkat pitää minimoida
• Jos halutaan hyötykäyttää

rakennuspaikkojen maa-ainekset, tulee 
niille olla osoitettuna hyötykäyttöpaikka tai 
kierrätysalue läheltä.
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Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus

• Rakennusluvan yhteydessä tulee selvittää 
ylijäämämassojen sijoittaminen 

• Kaavoissa tulisi olla oma suunnitelma kaava-
alueen esirakentamiselle/ rakennusvaiheelle, 
jossa olisi suunniteltu ylijäämämaiden käsittely ja 
toisaalta otettu huomioon mistä rakentamisen 
maamateriaalit tulevat.

• Kiviaineshuollon kestävä järjestäminen on paitsi 
ympäristöllinen myös taloudellinen missio.

• Aluerakentamisen kiviaineskustannusten hallinta 
on tärkeä lisänäkökohta pyrittäessä nykyistä 
eheämpään yhdyskuntarakenteeseen. 
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Kierrätys kunniaan
• Viime vuosina kierrätyskiviainesten määrä 

on ollut noin 1 % kaikesta käytetystä 
kiviaineksesta. 

• Tätä määrää voidaan lisätä, mutta kaikkea 
kiviainesta ei koskaan voi korvata 
kierrätyksellä.

• Rakentamiseen käytettävien kiviainesten 
laatuvaatimukset ovat tiukat eikä niistä voi 
tinkiä, tarkoitus on jatkossakin tehdä 
turvallisia, terveitä ja pitkäikäisiä 
rakennuksia ja rakenteita. 
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Ympäristö- ja jätelainsäädäntö
• Kun puhdas maa-aines siirretään 

rakennuspaikalta maisemarakentamiseen, 
ei se muutu jätteeksi, ei silloinkaan kun se 
käy terminaalialueella jalostumassa tai 
odottamassa sopivaa rakennuskohdetta.

• Maa-aineksille 1 ja 3 vuoden aikarajat eivät 
ole relevantteja, eri maamateriaalit 
soveltuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin -> 
kestävää käyttöä on se kun käytetään 
oikean tasoinen kiviaines oikeaan 
käyttökohteeseen.
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Yhden luukun periaate
• Rakentamisen yhteydessä luonnollisin 

viranomainen on rakennusvalvonta.
• Kunnan ympäristötoimen pitäisi tehdä 

yhteistyötä rakennusvalvonnan kanssa siten 
että toiminnanharjoittaja voi asioida vain 
yhden tahon kanssa

• Kaava-alueilla voisi olla osoitettuna ne alueet, 
jonne ylijäämämassat voi sijoittaa ja joilla 
uusiomateriaaleja voi käyttää.

• Rakentamisen yhteydessä ilmoitettaisiin 
ainoastaan materiaalitiedot rekisteriin, ei 
ilmoituksen käsittelyä tai tapauskohtaista 
harkintaa.
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ÄLYKÄS KAUPUNKI TARVITSEE MYÖS 
ÄLYKKÄÄT TAVAT HYÖDYNTÄÄ OMIA 
LUONNONVAROJAAN. 

www.infra.fi 21.8.2014
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