
Mitä on resurssiviisas 
maansiirtotoiminta? Mikä on 
UUMA-hanke? Mikä on 
Massainfo?  Miten hankitaan 
kierrätysmateriaaleja?   

Tervetuloa Resurssiviisas 
maansiirtotoiminta  
seminaariin



Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, 
raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat ja aika) harkitusti ja 
hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Resurssiviisaus on 
resurssitehokkuutta kokonaisvaltaisempi määritelmä, resurssien kulutusta 
katsotaan absoluuttisesti yhteiskunnan tasolla, jotta päästään kokonaisuuden 
kannalta parhaaseen lopputulokseen. Pelkkä resurssitehokkuuden lisääminen 
voi johtaa resurssien käytön osaoptimointiin.

Resurssiiviisautta voidaan edistää kierrätystalouden, materiaalien 
elinkaarihallinnan, energiatehokkuuden ja eri yhteisöjen yhteistoiminnan 
kautta. Resurssiviisaus pitää sisällään ekologisen ja taloudellisen ulottuvuuden 
lisäksi sosiaalisen näkökulman, jossa inhimillisiä resursseja ja voimavaroja 
(osaaminen, kokemus, aika) hyödynnetään kestävällä tavalla. Resurssiviisas 
toimintatapa edistää ihmisten hyvinvointia samalla, kun ympäristölle ja 
ihmisille haitallisia vaikutuksia vähennetään. 

Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Resurssiviisaus
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Mitä on maanrakennusalan resurssiviisaus?
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Seminaarin tavoitteet
Muutostarve alueellisissa 
toimintatavoissa*:
• Tiedon- ja yhteistyön puute
• Tilaajien rohkeuden puute
• Hankintakriteerit 
• Alueelliset 

laintulkintavaihtelut
• Asenteet

*Lähde: Resurssiviisas maansiirtotoiminta 
työpaja, JKL, 28.1.2014

Miten kannustetaan (julkisia) tilaajia 
vaatimaan kierrätys ja 

uusiomateriaaleja?

Hankintakriteerien parhaat 
käytänteet?

Miten alueellisia 
laintulkintavaihteluita saadaan 

yhdenmukaistettu (ja 
tarkoituksenmukaistettua)?



RESURSSIVIISAS maansiirtotoiminta seminaari 
Torstaina 21.8.2014 Jyväskylässä, tila JAMK:n Dynamon auditorio, Klo 12:00 – 16:00

Avauspuheenvuoro, Kirsi Knuuttila, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Maa-ainesoton ja kierrättämisen haasteet, Eija Ehrukainen Infra Ry, johtaja ympäristö ja 
yhteiskuntavastuu
Uuma2-projektin kuulumiset, Marjo Ronkainen, Ramboll
Ympäristönäkökulma: maamassojen kierrätyksen haasteet, Jani Salminen Syke 
Kuntapäättäjien näkökulma maamassojen hallintaan Jyvässeudulla tutkimusaiheena, 
opinnäytetyöntekijä Sari Tapio
Massainfojärjestelmän ratkaisun esittely, Jyrki Ahvonen ja Jussi Lehtonen Esri Finland
Ryhmätyöt, Tiina Toivonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kahvitauko joustavasti ryhmätöiden lomassa
Digitalisaatio pakottaa muutokseen ja luo läpinäkyvyyttä, Harri Välimäki Kierrätysverkko
Sitran terveiset, Lilli Linkola
Tilaisuuden päätös



Kiitos mielenkiinnosta!

Kirsi Knuuttila
kirsi.knuuttila@jamk.fi



Mikä on maamassojen kierrätystilanne 
tällä hetkellä Suomessa?
• Lainsäädännön vaateet: 

1.5.2012 voimaan tulleen jätelain mukaan ylijäämämaa-ainesten 
käsittelyssä tulisi noudattaa etusijaisjärjestystä, jossa loppusijoitus on 
viimeinen vaihtoehto. 
EU:n jätedirektiivi 2008/98/EY velvoittaa kierrättämään rakennus- ja 
purkujätteestä 70 painoprosenttia vuoteen 2020 mennessä, minkä 
seurauksena paineet kierrätyksen ja uusiokäytön lisäämiseen kasvavat.

• Suomessa käytetään vuosittain rekkakuormallinen maa-aineksia jokaista 
asukasta kohti pelkästään julkisen sektorin rakentamiseen.

• Kierrätysmateriaalin tarjonta ja materiaalin kysyntä kohtaavat heikosti. 
• Tieto kysynnästä ja tarjonnasta olisi hyvä olla kaikkien saatavilla. Työkaluja 

tarvitaan. 
• Yhteistyötä ja tietoa ympäristövaikutuksista tarvitaan.
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