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Liikennevirasto UUMA2-ohjelmassa 

●Liikennevirasto 
•Osallistumme UUMA2-ohjelman ja sen T&K-hankkeiden rahoitukseen ja ohjaukseen 
•Kehitämme ohjeistustamme ja osallistumme alan yhteisten laatuvaatimusten 
kehittämiseen 

•Tarjoamme ELY-keskusten kanssa ohjelmaan koerakennusmahdollisuuksia  
•Kehitämme hankintamenettelyjämme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 
•Laajennamme palveluntuottajien mahdollisuuksia tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja, 
jotka edistävät luonnonvarojen säästeliästä käyttöä sekä vanhojen väylärakenteiden ja 
teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöä. 

●Materiaalitoimittajalta odotetaan 
•TUOTTEISTUS JA KAUPALLISTAMINEN 

• Tuoteinformaatio, suunnittelu ja työohjeet, käyttöturvallisuustiedote 
• Palvelukonsepti 
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Strategia on päivitetty 

●Visio vuoteen 2025 
●Fiksut väylät ja älykäs liikenne – sinua varten 

●Strategiset päämäärät 
1. Toimivat kuljetusreitit edistävät kilpailukykyä 
2. Liikkuminen on turvallista ja helppoa 
3. Toimintamme on vastuullista, tehokasta ja innovoivaa 

a. Pienennämme toimintamme ympäristöjalanjälkeä ja edistämme 
luonnonvarojen kestävää käyttöä. Varmistamme palveluntuottajiemme 
vastuullisen ja eettisen toiminnan. 

4. Liikennevirasto on osaavien ihmisten erinomainen työpaikka 
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Ympäristötoimintalinjat on päivitetty 
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●Liikenneviraston ympäristöpolitiikan teemoina 
• Kestävä liikennejärjestelmä 
• Ympäristövastuu:  

• mm. Tilattujen tuotteiden ja palveluiden korkea ympäristölaatu ja elinkaaren aikaisten vaikutusten hallinta 
• Ympäristöhaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen 
• Asiantuntemus ja avoimuus 
• Vaikutusten seuranta ja raportointi sekä toiminnan aktiivinen kehittäminen 
• Ympäristöjärjestelmä 

●Ympäristötyön keinoja ovat mm. 
• T&K ja siihen liittyvät kokeilut 
• Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö 
• Väylänpidon ja hankintojen ohjeistuksen kehittäminen 
• Ympäristöä parantavat investoinnit 
• Liikenteen hallinta ja liikkumisen ohjaus 
• Ympäristöpaikkatiedon hyödyntäminen 
• Seuranta 

●Liikenneviraston ympäristöohjelma on parhaillaan valmisteilla 
• Konkreettinen ohjelma, joka perustuu käytettävissä oleviin resursseihin 
 

 
 



Uusiomateriaaliopas on koekäytössä 

●Päätavoitteina on  
• tukea UUMA2-hankkeen toteutusta,  
• selkeyttää ja edistää luonnonkiviaineksia säästävää uusiomateriaalien 
käyttöä Liikenneviraston ja ELY-keskusten hankkeissa ja 

• välttää ympäristö- ja kestävyysongelmiin johtavat käyttötilanteet 

●"Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa, TIEH 2100041-07" on edelleen 
voimassa oleva ohje, ja se tullaan päivittämään oppaasta saatujen 
kokemusten ja UUMA –kehitysohjelman tulosten perusteella. 

●Saatavissa Liikenneviraston ohjeluettelosta 
www.liikennevirasto.fi/ohjeluettelo/koekaytossa_olevat_ohjeet 

●Voidaan niin sovittaessa koekäyttää hankkeilla 
●Seuraavaksi oppaan testaus joillakin demohankkeilla ja kehittäminen 

ohjeeksi saatujen kokemusten ja UUMA2-ohjelmassa tehtävän 
kehitystyön pohjalta. 
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Uusiomateriaaliopas on koekäytössä 
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Suunnittelun ja hankinnan kehittäminen 



Suunnittelun ja hankinnan kehittäminen 

●Mihin rakenteeseen? 
•Lopputuloksena pitää olla laatu- ja tuotevaatimukset täyttävä, teknisesti toimiva ja 
kestävä rakenne riippumatta siitä, millä materiaalilla se on toteutettu 

●Missä kohde sijaitsee? 
•Kuljetusmatka (taloudellisuus, hiilidioksidipäästöt), käyttö pohjavesialueilla… 

●Mistä materiaalia saadaan, kuinka paljon, mitä laatua ja missä aikataulussa? Kuka 
organisoi alueellisen yhteistyön ja logistiset ketjut? 

•Tilaaja tarvitsee palvelun, jonka avulla voi selvittää lähialueella rakentamisaikataulussa 
tarjolla olevien uusiomateriaalien saatavuuden, määrät ja laadut 

•Tasalaatuista materiaalia on tultava perille asti hankkeen vaatimassa aikataulussa 
●Uusiomateriaalien käyttö on oltava tiedossa hyvissä ajoissa ennen suunnittelun 

aloittamista ja otettava huomioon läpi koko hankinta- ja rakennusprosessin 
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●Miten rakenne suunnitellaan ja miten toteutetaan? 
•Suunnittelija tarvitsee tilaajan hyväksymän suunnitteluohjeen materiaalista 
•Rakentaja tarvitsee tilaajan hyväksymän työohjeen materiaalista 

●Tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan yhteistyö, molemminpuolinen osaamisen 
kehittyminen 
●Hankekohtainen räätälöinti 
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Kehitettävää 

●Uusiomateriaalit ja niillä rakentaminen tutuksi ja turvalliseksi 
●Tilaaminen helpoksi 

•Tilaajan resurssit 
•Tekninen ja taloudellinen vertailtavuus 

●Valmis tuote on muutakin kuin raakamateriaalia: palveluprosessin kehittäminen 
●Laatu 

•Laatuvaatimukset, laadun hallinta, laadun osoittaminen, laadun mittaus, 
laaturaportointi, laatuvastuurakentaminen jne… 

●Avoimuus, rehellisyys, luottamus ja yhteistyö 
•Kukaan ei pidä ikävistä yllätyksistä 
•Virheistä oppii ja menestyksestä voi ottaa mallia 
•Materiaalin käytön lisääminen pitkällä aikavälillä 
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Kehitettävää 

●Materiaalien 
• Ominaisuuksien tutkiminen 
• Mitoitusparametrit 
• Työ- ja testausmenetelmät 
• Eurooppalaiset standardit 
• Tasalaatuisuus ja  saatavuus 

●Rakenteen 
• Mitoitus 
• Pitkäaikaiskestävyyden osoittaminen 
• Riskien arviointi 
• Laadunvarmistus 

●Hankintamenettelyt ja suunnitteluprosessit 
●Materiaalien tuotteistaminen ja kaupallistaminen 
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Tutkittua uusiomateriaalia, 
ei energiajätettä 
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Liikennevirasto mahdollistaa 
toimivat, tehokkaat ja turvalliset 
matkat ja kuljetukset 
Lisätietoja Liikenneviraston uusiomateriaalien käytön kehittämisestä: 
 
Uusiomateriaaliopas: www.liikennevirasto.fi/ohjeluettelo 
 
timo.tirkkonen@liikennevirasto.fi 
kristiina.laakso@liikennevirasto.fi 
laura.pennanen@liikennevirasto.fi 
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