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Moving up the Waste hierarchy on Waste Framework Directive
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Figure 1.1 a Circular Economy dimension in RECIPE: Supply chains of soil construction, and ceramic production are

developed from linear to circular via re-use, recycle, and reduction of waste materials. The promoted technologies involve

utilization of construction and demolition waste (CDW), and ash fractions from energy production. It reduces the waste

leakage, but also replaces amount of virgin materials used.
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Uusiomateriaaleja
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OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja 
+ rahoittavat tahot

Strategia, rahoitus, toteutuksen ohjaus, tiedonvälitys 
sidosryhmiin/hankkeisiin, hankkeen tukeminen
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Sivutuotteilla toteutettavan liikuntapaikkaprojektin tehtäväaikataulu
- Idea hankkeesta / tarve liikuntapaikalle --> Kunnan toimet, kaavat yms. suunnittelu, kunnan budjetti ja investoinnit, mahdollisten avustusten ja rahoitusten selvittäminen ja hakeminen 

Aika

LÄHTÖTIETOJEN HANKINTA
- hankkeen tavoitteet ja vaatimukset toteutettaville rakenteille?
- aikataulun selvittäminen/suunnittelu koko hankkeen osalta
- mahdolliset rajoitukset toteutukseen liittyen
- lähtötietojen hankintaan liittyy myös pohjatutkimukset ja 
uusiomateriaaliesiselvitys

MATERIAALITUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU
- materiaalitutkimukset ja suunnittelun tekee uusiorakentamisesta kokemusta omaava taho
- mahdolliset esitutkimukset
- varsinaiset optimaalisimman toteutustavan ratkaisevat materiaalitutkimukset
- lopullisen toteutettavan rakenteen ja käytettävien materiaalien suunnittelu, kuivatuksen suunnittelu
- työohjeet yms. toteutukseen liittyvän toiminnan suunnittelu
- laadunvarmistuksen suunnittelu

RAKENNUSMATERIAALIEN KERUU JA VARASTOINTI
- valmistautuminen käytännön toteutukseen, materiaalien 
rakentamiskelpoisuuden varmistaminen
- kuka vastaa varastoinnista ja sen aikana materiaalien laadunvarmistuksesta

URAKKAKILPAILU
- uusiomaarakentamisesta kokemusta omaavan urakoitsijan 
valinta on suositeltavaa

RAKENTAMINEN JA LAADUNVALVONTA
- käytännön toteutus suunnitelmien mukaisesti
- silmämääräiset havainnot, mittaukset ja näytteenotto

SEURANTATUTKIMUKSET
- silmämääräinen kunto ja mittaukset (näytteenotto)
- kunnossapitäjän havainnot
- käyttäjien havainnot

RAPORTOINTI

KÄYTTÖÖNOTTO

- miellyttävä ja puitteiden osalta turvallinen liikunta/urheilu 
käyttötarkoituksenmukaisella, pitkäikäisellä ja 

teknistaloudellisesti fiksulla liikuntapaikalla

YMPÄRISTÖ- JA LUPAPROSESSI
- ns.MARA-ilmoitusmenettely tai ympäristölupa
(tarvittaessa aiheesta kokemusta omaava suunnittelija voi tehdä hakemuksen)

Pohjatutkimukset
- pohjatutkimukset (+näytteenotto materiaalitutkimuksia varten), 
sijaitseeko luokitellulla pohjavesialueella, mahdolliset rajoitukset?

- olemassa olevat rakenteet, esim. vanhan kentän ongelmien 
selvittäminen

Esiselvitys uusiomateriaaleista ja uusiomateriaalisovellutuksista
- materiaalikartoitus (+näytteenotto materiaalitutkimuksia varten)
- uusiomateriaalimahdollisuuksien selvittäminen

- ensisilmäys mahdollisen toteutuksen käytännön järjestelyihin 
(mahdolliset varastointi-/sekoituspaikat?)
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Massastabilointi



Sampaanalanlahti, ilmakuva



Massastabilointi vedenpinnan yläpuolisissa
altaissa

Jätkäsaari vaiheet I, II III
pilaantuneiden sedimenttien stabilointi “on Site” 



Massastabilointimenetelmät

(EX SITU) 

Aumasekoitin

Seulamurskain

Prosessistabilionti
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UUMA 2 –toteutus
1 Tuotekehitysprojektit
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MT 16573 HIIDENMÄKI -
VAHERI (HIMOS) –

LÄHTÖTILANNE 19.5.2010

LEIKATTU TIERAKENNE LENTOTUHKAN LEVITYS

STABILOINNIN
RUNKOAINEEN LEVITYS

STABILOINNIN
RUNKOAINEEN LEVITYS

JYRSINSEKOITUS JA
TIIVISTYS

MT 16573 HIIDENMÄKI
- VAHERI (HIMOS) –
VALMIS PÄÄLLYSTE



Fly ash is reactive raw material that needs processing before utilization 

as stabilization agent.



AMBITIONS AND IMPACS OF  RECIPE CONCEPT
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Pääkaupunkiseudun UUMA

Ohjausryhmä
Helsinki LiVi
Espoo ELY/L
Vantaa Uudenmaan liitto
HSY Ramboll koordinoi

Sisältö

• Demokohteiden haku

• Tyyppisovellutukset

• Logistiikkaselvitykset 

• Suunnittelu- ja hankintaprosessien kehittäminen

• Luvituksen edistäminen

• Kohteiden dokumentointi / tietokannat

• Yhteistyön kehittäminen

• Tiedonjako ja brändäys

• PKS-UUMA-seminaarit

Tuhkan tuottajat

Helen

Fortum

Vantaan Energia

Lupaviranomaiset

AVI

ELY/L

Kuntien ympäristöviranomaiset

Urakoitsijat 
Materiaalitoimijat

Yhteistyö



UUMA3 –OHJELMA 2018-2020 
ORGANISAATIO

OHJAUSRYHMÄ, 3 kertaa/vuosi

Kaikki partnerit
Strategia, rahoitus, toteutuksen ohjaus, työryhmät

Väylät (LiVi)

• CIRCWASTE

• Ohjausryhmä

Kaupunki-
rakentaminen 

• Kaupunkiryhmä

Viestintäryhmä

Media Koulutus Tiedonjako Käsikirjasto

Materiaalit ja 
palvelut

Alueyhteistyön
kehitys

Alueelliset ryhmät

HALLINTORYHMÄ

Valmistelee ohjausryhmän kokoukset 
ja kokoontuu tarvittaessa 

useamminkin (noin 3-5 kertaa/vuosi)

LUONNOS 
23.10.2017

Yhteistyö Tiedonvaihto Erillisprojektit Työpajat
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LUONNOS 23.10.2017

UUMA3 2018-2020 –OHJELMAN SISÄLTÖ

Suunnittelu-, rakentamis-
ja ylläpito-ohjeet 

• Päällysrakennekäsikirja

Pilotti- ja demokohteet

Suunnittelu- ja 
hankintaprosessit

Väylät (LiVi) Kaupunkirakentaminen

• Väylähanke (tie, raitti, 
meluvalli, yms. kohteet) 

Viestintä

• Kaupunkirakentamisen 
UUMA-käsikirja, KATU 2020-
ohjetta täydentävä

• katu, kenttä, valli, puisto, 
satama, yms. kohteet 

• LiVi:n ”UUMA-rakenta-
misen hankintaohje”

• ”Massojen hallinnan** ja 
hankintojen periaatteet” 

Ympäristö, asetukset • MARA: sovellusohjeen koekäyttö, tiedotus 

• Sulfidisavet, kansallinen ohje

• MASA: asetus- ja sovellusohjeluonnoksen kommentointi, tiedotus

Ympäristö, ohjeet
• Elinkaari- ja päästölaskenta, laskentaperiaatteet

Materiaalit ja palvelut

• Palveluketjujen* kehittäminen

• Palveluketjujen testaaminen 
todellisissa kohteissa  

• Infra ohjekortit, muut ohjeet

• Informointi mediassa, viestinnän kehittäminen (mm. terminologia)   

• Koulutusten koordinointi: UKI-koulutus (yliopistot ja AMK:t), LiVI:n ja kaupunkien koulutukset, yms. 

• Tiedonjako: nettiporttaali, seminaarit, uutiskirjeet 

• Käsikirjasto: yleisen UUMA2-ohjeen päivitys, muiden ohjeiden lisääminen saataville, case-esittelykortit

Tiedonvaihto ja yhteistyön 
kehittäminen

* ”Palveluketju” = materiaalit, sovellutukset, logistiikka ja varastointi, laitteistot, 
laadunvarmistus

Osatehtävä

• Yhteistyön edistäminen paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa

Tiedonhallinta ja rajapinnat
• Massavirrat: massataulukko (lupapiste.fi?), dokumentointi ja tilastointi, BIM, UUMA-rakenteiden

paikkatieto – kommentointi ja tiedotus 

• Kansallinen ja kansainvälinen tiedonvaihto ja ”benchmarkkaus”  

• aluerakentamishankkeet 

• Taustaselvitys • Ohjekorttien RTS-toimikuntatyö

xxxx

xxxx

= UUMA3:n rahoituksella  

= erillisrahoituksella  

• Päällysrakenneratkaisujen ja mitoitusmenettelyjen kehitys (yliopistoyhteistyö) 

• Koerakentamiskokemusten dokumentointi ja parametrien määritys / tarkistus   

** ”Massojen hallinnan periaatteet” = kaupunkirakentamisprosessin kehittäminen, 
jalkauttaminen ja tiedonjakaminen muille kaupungeille

• Kierrätyspuistot, teknisen huollon alueet, yms. tiedottaminen yms. 

• Rakentamismenetelmien
kehittäminen ja testaaminen



1. Liikennevirasto ja UUMA3-kaupungit ovat sisällyttäneet 
uusiomaarakentamisen suunnittelu- ja hankintaprosesseihinsa 
kaavasuunnittelusta / yleissuunnittelusta rakentamiseen.

2. Väylien päällysrakenteista ja kuntien uusiomaarakennussovellutuksista on 
käsikirjat suunnittelua varten.

3. MARA- ja MASA-asetukset ovat käytössä ja ne tunnetaan hyvin 
viranhaltijoiden ja toimijoiden keskuudessa.

4. Uusiomaarakentamisen käsikirjasto ja case-kortit ovat päivitetty ja 
täydennetty uusimman tiedon pohjalta.

5. Uusiomaarakentamisen erilaisia pilotti- ja demokohteita on suunnittelussa 
ja toteutumassa väylä- ja kaupunkirakentamisessa 8-15 kpl. 
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KESKEISET TAVOITTEET



6. Sulfidisavien tutkimuksille ja toimenpiteille on kansalliset ohjeet.

7. Elinkaari- ja päästölaskentaan ovat yleisesti hyväksytyt periaatteet
olemassa tai aktiivisen kehitystyön alla.  

8. UUMA-materiaalien tuotekehitys tuo markkinoille teknisesti edistyneitä
ja kustannustehokkaita materiaaleja.

9. Uusiomateriaalien palveluprosessit ovat kehittyneet ja uusia
tuotteistettuja uuma-materiaaleja ja –rakenteita on markkinoilla. 

10. Uusiomateriaalien koulutusta laajennetaan yliopistoihin, 
ammattikorkeakouluihin ja erillisiin koulutustapahtumiin. Nettiportaali, 
seminaarit ja uutiskirjeet tavoittavat hyvin kaikki keskeiset tahot.
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1. LIIKENNEVÄYLÄT

Uusiomaarakentamisella on tasavertainen asema perinteisen rakentamisen kanssa.

25

T&K JULKINEN

A Suunnittelu- ja hankintaprosessit

Tilanne Taustaselvitys on tehty ja prosessiluonnokset ovat olemassa.
Uusiomateriaaliselvityksiä on tehty eri hankkeissa.

Tavoite 
2020

Uusiomaarakentaminen on Liikenneviraston suunnittelu- ja 
hankintaprosesseissa mukana kaikissa hankkeissa yleissuunnittelusta 
rakentamiseen.

Toimen-
piteet

Suunnittelu- ja hankintaprosessia pilotoidaan eri tyyppisiin hankkeisiin ja 
tulokset hyödynnetään nykyisten suunnittelu- ja hankeprosessien 
kehittämisessä.



B Pilotit

Tilanne UUMA2 –pilotteja on tehty liikenneväylähankkeissa eri materiaalien ja sovellutusten 
osalta varsin vähän.

Tavoite 
2020

UUMA3:ssa pilotoidaan teknisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti parhaat 
uusiomaarakennesovellutukset eri tyyppisiin väylärakennushankkeisiin. Näistä saatuja 
tietoja hyödynnetään päällysrakennekäsikirjan päivityksessä. Pilotit antavat arvokasta 
palautetta myös materiaalien toimittajille ja urakoitsijoille heidän oman toimintansa 
kehittämiseen.

Toimen-
piteet

Pilottikohteet valitaan tehtävien uusiomaarakentamisen esiselvitysten pohjalta. 
Valinnat tehdään siten, että ne kattavat kaikki eri tyyppiset tiehankkeet valtateistä 
alempiasteisiin teihin sekä ratahankkeisiin.
Pilotit toteutetaan osana varsinaista rakennushanketta. Pilotteihin tehdään riittävän 
kattavat seurantatutkimukset ja dokumentointi.
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1. LIIKENNEVÄYLÄT
Uusiomaarakentamisella on tasavertainen asema perinteisen rakentamisen kanssa



C UUMA-päällysrakennekäsikirja

Tilanne Käsikirjan ohjausryhmä on muodostettu ja sisältösuunnitelma tehty. 
Taustaselvityksinä on tehty useita DI-töitä toteutetuista kohteista.

Tavoite
2020

UUMA-päällysrakennekäsikirjan luonnos on valmiina 2018 ja päivitetty 
versio 2020.

Toimen-
piteet

Käsikirja tehdään suunnitellulla tavalla. Eri rakennetyypit, materiaalit ja 
mitoitusparametrit määritetään taustatutkimusten ja tehtävien 
teoreettisten analyysien avulla.
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1. LIIKENNEVÄYLÄT
Uusiomaarakentamisella on tasavertainen asema perinteisen rakentamisen kanssa



2. KUNTARAKENTAMINEN

Uusiomaarakentaminen tasavertainen perinteisen rakentamisen rinnalla
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T&K JULKINEN

A Suunnittelu- ja hankintaprosessit

Tilanne Keskustelua on, mutta ei konkreettista toimenpideohjelmaa.

Tavoite 
2020

Kunnilla olisi suunnittelu- ja hankintaohjeet  uusiomaarakentamisesta -
kaavoituksesta rakentamiseen - vuonna 2020.

Toimen-
piteet

Suunnittelu- ja hankintaprosessista tehdään taustaselvitys, joka kattaa 
toimenpiteet eri vaiheissa kaavoituksesta rakentamiseen. Eri hankkeille 
olisi erilaiset polut
Suunnittelu- ja hankintaprosessiohjeita pilotoidaan eri kaupunkien 
hankkeissa



2. KUNTARAKENTAMINEN

Uusiomaarakentaminen tasavertainen perinteisen rakentamisen rinnalla
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B Pilotit- ja aluerakentamishankkeet

Tilanne Pilotteja on toteutettu tietyistä sovellutuksista mm. Helsingin kaupungin 
savien hyötykäyttö stabiloimalla sekä betonimurskeen käyttö, mutta 
monipuoliset materiaalisovellutukset puuttuvat.
Aluerakennuskohteista ei ole valmiita demokohteita, mutta joitakin 
kohteita valmistellaan.

Tavoite 
2020 ja 
toteutus

Kuntarakentamisessa toteutetaan eri alueilla eri kaupunkien toimesta 
kattavasti pilottirakennushankkeita parhaista sovellutuksista sekä 
monipuolisesti erilaisia aluerakennushankkeita. Hankkeista saatavia 
tietoja hyödynnetään käsikirjan teossa.



2. KUNTARAKENTAMINEN

Uusiomaarakentaminen tasavertainen perinteisen rakentamisen rinnalla
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C Kuntarakentamisen UUMA-käsikirja

Tilanne Eri materiaaleista ja sovellutuksista on erillisiä oppaita mutta rajoitetusti.
Liikuntapaikkarakentamisen ohje on viety pisimmälle.

Tavoite 
2020

Kuntarakentamisen UUMA-käsikirja on ainakin luonnosversiona 
koekäytössä.

Toimen-
piteet

Käsikirjaa tekee oma työryhmä ja työtä ohjataan UUMA-kuntaryhmässä. 
Aineistona käytetään tehtyjä oppaita ja tutkimuksia.
Yhteistyö soveltuvin osin liikenneviraston päällysrakennekäsikirjan teon 
kanssa.



2. KUNTARAKENTAMINEN

Uusiomaarakentaminen tasavertainen perinteisen rakentamisen rinnalla
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T&K JULKINEN

D Kierrätyspuistot

Tilanne Materiaalien hyötykäyttöä estää tai rajoittaa materiaalien keräys- ja 
jalostuspaikkojen ja -toiminnan puute.

Tavoite 
2020

Keskeisille alueille kehitetään kierrätyspuistotoimintaa, joka tekee 
mahdolliseksi jatkuvatoimisen materiaalien hyötykäytön.

Toimen-
piteet

Kierrätyspuistotoimintoja kehitetään aluehankkeissa.



3. YMPÄRISTÖKELPOISUUS JA ELINKAARI
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T&K JULKINEN

MARA ja MASA, sulfidisavet, elinkaarilaskenta

Tilanne MARA valmistuu 2017 lopulla.
MASAn valmistelutyö aktivoituu.
Sulfidisavien esiselvitystyö valmistuu 2017 lopussa.
Elinkaarilaskentoja on testattu pilottihankkeissa ja taustatyötä tehty.

Tavoite 
2020

MARA käyttöön 2018 lähtien
MASA valmiiksi 2018 aikana
Sulfidisaviohje käyttöön 2019
Elinkaarilaskennat tavanomaiseen projektisuunnitteluun

Toimen-
piteet

MARA-koulutukset, MASA-työryhmätyöskentelyt
Sulfidisavioppaan tekoon työryhmä
Elinkaarilaskentaohjeen työryhmä
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Käsikirja, koulutus, tiedonjako

Tilanne Käsikirjan runko ja osia on tehty. Erillisoppaita on tehty menetelmistä ja 
materiaaleista.
Erilliskoulutus yliopistoissa käynnistyy syksyllä 2017.
Tiedonjako UUMA-sivujen kautta on laajentunut. Käsikirjan lisäksi 
tarvitaan case-kortteja.
Vuosiseminaari ja alueseminaari ovat toimineet hyvin ja mielenkiinto on 
kasvanut.

Tavoite 
2020

Käsikirjasto valmiiksi 2020
Koulutusta laajennetaan yliopistoissa AMK:n ja tilaajien koulutuksiin.
Vuosiseminaarien ja alueseminaarien avulla tehdään tehokasta 
tiedonvälitystä. Muut tiedonjakotoiminnot jatkuvat.
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PILOTTI- JA DEMOKOHTEET

Uusien ratkaisujen kehittäminen ja menettelytapojen tiedonvaihto 

Tilanne Pilotti- ja demohankkeet ovat edenneet omilla rahoituksillaan ja 
aikatauluillaan sekä rakennuttajien ja lupaviranomaisten ehdoilla. Tietoa 
hankkeista tuotu UUMA2:n seminaareihin, työpajoihin ja kokouksiin.

Tavoite 
2020

Tietoa mahdollisuuksista on avoimesti ja helposti saatavilla.

Toimen-
piteet

Uusien hankkeiden valmistelun, ratkaisujen, toteutusteknikoiden sekä 
muiden uusien asioiden ja mahdollisuuksien informointi UUMA3:n 
viestintätapojen kautta (mm. seminaarit, työpajat, kokoukset, nettisivut, 
case-esittelykortit ja linkit hankkeisiin). 
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UUMA3 2018 – 2020 SISÄLTÖ

1. Hankintaohjeet

2. Massojen hallinnan periaatteet

3. Päällysrakennekäsikirja

4. Kaupunkirakentamisen UUMA-käsikirja

5. Kierrätyspuistotoiminta alueella

6. Alueyhteistyö tilaajien, palvelu- ja materiaalituottajien kesken

7. Infra-ohjekortit

8. Pilottien ja demokohteiden tuomat kehitysmahdollisuudet

9. Mara ja Masa – informaation jakaminen

10. Koulutuksen koordinointi: yliopistot, AMK:t, tilaajien ja järjestöjen koulutus

11. Sulfidisavet

12. Elinkaarilaskenta

13. Viestintä

14. Kansainvälinen yhteistyö mm. ekskursiot

15. Käsikirjasto
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KIITOS!
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