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ESIPUHE  

Tämä käsikirja on laadittu UUMA3-hankkeessa. Käsikirjan pohjana on ollut UUMA2-hankkeessa 
laadittu käsikirjasto, joka on julkaistu UUMA-hankkeen www-sivuilla. Tämä käsikirja täydentää 
Suomen kuntatekniikan yhdistyksen Katusuunnittelun ja -rakentamisen ohjetta (Katu 2020, SKTY 
2020). Tällä käsikirjalla ei ole virallista asemaa ja kirjan tai sen osien noudattamisesta hankkeissa 
päättää tilaaja hankekohtaisesti.    

Käsikirjassa esitellään uusiomateriaalien hyödyntämistä sekä kaupunkien että kuntien 
infrarakentamisessa. Käsikirja on suunnattu kaupunkikehityshankkeiden ja infrahankkeiden 
kaavoittajien, tilaajien, suunnittelijoiden ja rakentajien sekä muiden hankkeiden toteutukseen ja 
kunnossapitoon osallistuvien käyttöön. Käsikirjassa lähdetetään liikkeelle siitä, miten jo 
maankäytön suunnittelussa voidaan vaikuttaa resurssitehokkuuteen, kasvihuonekaasupäästöihin ja 
uusiomateriaalien hyödyntämiseen. Käsikirjassa esitellään uusiomateriaalirakenteiden 
suunnittelua, mitoitusta, rakentamisen valmistelua ja hankintaan, rakentamista, laadunvalvontaa 
sekä kunnossapitoa. Myös sekä keskeisiä seikkoja ympäristön huomioimisesta ja vaikuttamisesta 
päästöihin esitellään.  

Käsikirja on kommentoitu tammikuussa ja huhtikuussa 2020 UUMA3-hankkeessa mukana olevien 
toimesta. Kesäkuussa 2020 järjestettiin kaksi työpajaa, joissa esiteltiin ohjeluonnoksen sisältö 
alustuksina ja jossa käsiteltiin ja kommentoitiin ohjeen sisältö. Ohje viimeisteltiin saatujen 
kommenttien perusteella kesäkuussa 2020. Lämpimät kiitokset kaikille kommentointiin 
osallistuneille.  

Kyseessä on käsikirjan versio 1.0 aiheesta, joka on aktiivisessa kehitysvaiheessa. Käsikirjaa on 
tavoitteena päivittää tulevaisuudessa kehittyvän ohjeistuksen, tutkimustulosten, sekä saatavan 
palautteen perusteella. Näin ollen toiveena on, että kirjan lukijat ja käyttäjät lähettävät palautetta 
tämän esipuheen allekirjoittajalle mahdollisista havaitsemistaan virheistä, puutteista, 
vanhentuneista tiedoista tai ohjeista, uusista tutkimustuloksista, käyttökokemuksista, yms.  

Lisäksi toiveena on, että käytännön kohteista kertynyttä ja kertyvää kokemusta saataisiin kerättyä 
UUMA-sivujen kohdekorteille osoitteeseen http://www.uusiomaarakentaminen.fi/kohdekortit, josta 
löytyy myös ohjeet siitä, miten voi esittää täydennyksiä kohdekortteihin.  

UUMA3-hankeen puolesta,  

Juha Forsman

http://www.uusiomaarakentaminen.fi/kohdekortit
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Uusiomateriaalien hyödyntäminen maarakentamisessa ei ole uusi asia. Oulun yliopisto tutki 
terästeollisuuden sivutuotteena syntyvän masuunikuonan hyödyntämismahdollisuuksia 
maarakentamisessa jo 1970-luvulla. Monipuolinen kivihiilen polton tuhkan hyötykäyttötutkimus on 
toteutettu VTT:lla 70-80 -lukujen vaihteessa. Laaja tuhkien hyötykäyttötutkimus ja hyödyntäminen 
toteutui Helsingin kaupungilla 70-luvun lopulta 90-luvulle. Vuosikymmenien aikana on tutkittu ja 
hyötykäytetty myös muita teollisuuden sivuvirtoja ja jätemateriaaleja vaihtelevassa laajuudessa. 
Tutkimustyön ja koerakentamisen avulla osa uusiomateriaaleista on tuotteistettu 
maarakennuskäyttöön, kuten esimerkiksi betonimurske, vaahtolasimurske, masuunihiekka ja eräät 
teräskuonat, joiden hyötykäyttö on tuotteistamisen myötä yleistynyt. Myös uusiomateriaalien 
hyödyntämisestä sideaineena on olemassa tutkittua tietoa 70-luvulta saakka. Esimerkiksi kipsiä 
sekä energiantuotannon lentotuhkia on käytetty sidottujen rakennekerrosten sekä syvästabiloinnin 
sideaineseosten osakomponenttina. Näin vähennetty kaupallisen sideaineen käyttötarvetta ja 
kasvihuonekaasujen päästöjä.  

Uusiomateriaalit kaupunkien infrarakentamisessa käsikirja on suunnattu kaupunkikehitys- ja 
infrahankkeiden kaavoittajien, tilaajien, suunnittelijoiden ja rakentajien sekä muiden toteutukseen 
ja kunnossapitoon osallistuvien käyttöön. Käsikirja täydentää olemassa olevaa muuta suunnittelu- 
ja mitoitusohjeistusta. Alueelliset ohjeet sekä julkisen puolen ja materiaalitoimittajien laatimat 
materiaalikohtaiset ohjeet puolestaan täydentävät käsikirjaa. Julkinen alueellinen ohjeistus, joka 
on oleellinen osa esim. kaupunkien ilmasto-ohjelmien ja resurssiviisauden strategioiden sekä 
tahtotilan siirtämisessä käytäntöön, on vielä puutteellinen, ja sitä tulisi jatkossa aktiivisesti 
täydentää.   

Käsikirjassa esitellään kuinka kestävä kehitys ja uusiomateriaalit voidaan ja tulisi huomioida 
kaupunkien infrarakentamisessa. Esittely käsittää kestävän kehityksen ja uusiomaarakentamisen 
huomioimisen maan käytön suunnittelusta rakenteiden kunnossapitoon ja uudelleenkäyttöön 
kaupunkikehityshankkeissa sekä kaupunkien muussa infrarakentamisessa. Siinä huomioidaan mm. 
seuraavat vaiheet: maankäytön suunnittelu, esirakentaminen, ohjeistus, suunnittelu, mitoitus, 
hankinta, rakentaminen, kunnossapito ja uudelleenkäyttö.  

Ohjeistuksen osalta on esitelty uusiomaarakentamista käsittelevän ohjeistuksen informatiivinen 
jaottelu sekä uusiomaarakentamisen edistämiseksi tarvittavaa muuta ”tukitoimintaa” (koulutus, 
tutkimus ja tuotekehitys, päästötarkastelut, viestintä, yms.). Lisäksi on esitelty esimerkkejä laeista, 
ohjeista, standardeista, yleisistä työselostuksista, käsikirjoista, yms., joista löytyy lisätietoja. 
Linkkejä ohjeistukseen on koottuna UUMA-käsikirjastoon1.   

Käsikirjassa käsitellään rakenteiden ja rakennusosien vaatimuksia ja miten uusiomateriaaleja 
voidaan niissä hyödyntää siten, että rakenteiden ja rakennusosien tekniset ja toiminnalliset 
vaatimukset täyttyvät. Suunnittelun ja rakentamisen tueksi esitellään uusiomateriaalien 
ominaisuuksia ja parametreja, sekä niiden jalostamista, laadunhallintaa ja logistiikkaa.  

Uusiomaarakentamisessa, kuten kaikessa muussakin rakentamisessa tulee huomioida globaalit ja 
lokaalit ympäristövaikutukset. Rakentaminen aiheuttaa merkittävän osuuden maailman 
kasvihuonekaasujen päästöistä. Uusiomateriaaleja oikealla tavalla hyödyntäen voidaan näitä 
päästöjä alentaa, koska uusiomateriaalien päästöt ovat pääsääntöisesti alemmat kuin neitseellisillä 
materiaaleilla. Käsikirjassa on esitetty päästöjen huomioimisen periaatteita. 
Ympäristölainsäädännön vaatimukset sekä lupaprosessi esitellään yleisellä tasolla. Käsikirjassa 
opastetaan mistä löytyy yksityiskohtaisempi ohjeistus päästölaskentaa ja ympäristölupa-asioiden 
huomioimiseen.  

Käsikirja sisältää valokuvia hankkeista, rakenteista ja rakennusosista, joissa on hyödynnetty 
uusiomateriaaleja. Toteutettujen uusiomaarakentamiskohteiden kokemuksia (positiivisia ja 
negatiivisia) on esitelty käsikirjassa, mutta laajemmin niitä esitellään kohdekorteissa, joita on 
koottuna UUMA-käsikirjastoon ja joita kootaan UUMA3-hankkeessa lisää2.   
 
Tämä käsikirja on laadittu UUMA3-hankkeessa. Käsikirjan pohjana on UUMA2-hankkeessa laadittu 
ja UUMA3-hankkeessa osin päivitetty UUMA-käsikirjasto3. Tällä käsikirjalla ei ole virallista asemaa, 
joten sen noudattamisesta hankkeissa päättää tilaaja hankekohtaisesti.    
Keywords: recycled material, resource efficiency, recycled construction, guidance, state of mind  

 

1 http://www.uusiomaarakentaminen.fi/uusiomateriaalirakentaminen-ohjejulkaisuja 

2 http://www.uusiomaarakentaminen.fi/kohdekortit 

3 http://www.uusiomaarakentaminen.fi/uuma-k%C3%A4sikirjasto 

http://www.uusiomaarakentaminen.fi/uusiomateriaalirakentaminen-ohjejulkaisuja
http://www.uusiomaarakentaminen.fi/kohdekortit
http://www.uusiomaarakentaminen.fi/uuma-k%C3%A4sikirjasto
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ABSTRACT   

Reclaiming recycled materials in earth construction is not a new phenomenon. University of Oulu 
studied the possibilities of utilizing blast furnace slag as a by-product of the steel industry in civil 
engineering as early as the 1970s. A versatile study of reclaiming ash from coal combustion was 
carried out at VTT at the turn of the 70s and 80s, and an extensive study of reclaiming ashes was 
carried out in the City of Helsinki from the late 70s to the 90s. In addition to the few examples 
mentioned above, other industrial by-products and waste materials have also been studied and 
used over the decades. Their use in civil engineering has become more common with productization. 
Research on using reclaimed materials as binders has been going on since the 70s. For example, 
gypsum and fly ash from energy production have been used in the binder mixture of stabilised 
structural layers. Reclaimed materials have also been used as components in deep mixing binder 
blends, which has reduced the need for commercial binders and lowered greenhouse gas emissions.  

The handbook is aimed at the use of planners, clients, designers and builders of urban development 
and infrastructure projects, as well as those involved in the implementation and maintenance of 
other projects. It complements other existing design and dimensioning guidelines. The handbook, 
in turn, is being complemented by the regional guidelines, as well as by the material-specific 
instructions from both the public sector and material suppliers. Public regional guidelines 
supplementing the handbook have already been drawn up, but should be complemented, as they 
are an essential part of e.g. the implementation of the climate programs of cities, resource wisdom, 
and sustainable development and strategies.  

The handbook presents how sustainable development and reclaimed materials can and should be 
considered. The presentation includes ruling in sustainable development and circulation economy 
in urban development projects as well as other urban infrastructure from land use planning to 
maintenance and reuse of structures, including e.g. the following stages: land use planning, pre-
construction, guidance, design and dimensioning, acquisition, construction, maintenance and reuse.  

Regarding guidelines on earth construction using reclaimed materials, an informative breakdown of 
the guidelines has been presented, as well as other “support activities” needed to promote the use 
of reclaimed materials (training, research and development, emission reviews, communication, 
etc.). In addition, examples of laws, guidelines, standards, general work specifications, manuals, 
etc. are presented for more information. Links to the guidelines have been compiled in the UUMA 
Handbook Library4. The handbook describes the requirements for structures and building 
components and how reclaimed materials can be used there so that the technical and functional 
requirements are met. To support the design and construction, the properties and parameters, as 
well as the processing, quality management and logistics of reclaimed materials are presented.  

In earth construction using reclaimed materials, like in all other construction, global and local 
environmental impacts must be considered. Construction accounts for a significant share of global 
greenhouse gas emissions. By using reclaimed materials in the right way these emissions can be 
reduced, because the emissions of reclaimed materials are generally lower than with initial 
materials. The handbook covers the principles for acknowledging emissions. The requirements of 
the Environmental Act and the permit process are presented at a general level. The handbook 
provides guidance on where to find more detailed guidelines for calculating emissions and getting 
environmental permits.  

The handbook contains a wealth of photographs of projects, structures, and building components 
where reclaimed materials have been used. The experiences (positive and negative) of the 
completed earth construction projects using reclaimed materials have been discussed, but are 
presented in more detail in the project cards, which have been compiled in the UUMA handbook 
and will continue be collected in the UUMA3 project5.  

This Handbook of Recycled Materials in Urban Infrastructure has been developed in the UUMA3 
project and is based on the UUMA handbook6 prepared in the UUMA2 project. This handbook does 
not have an official status, so compliance with it in projects is decided by the client on a project-
by-project basis.  

  

 

4 http://www.uusiomaarakentaminen.fi/uusiomateriaalirakentaminen-ohjejulkaisuja 

5 http://www.uusiomaarakentaminen.fi/kohdekortit 

6 http://www.uusiomaarakentaminen.fi/uuma-k%C3%A4sikirjasto 

http://www.uusiomaarakentaminen.fi/uusiomateriaalirakentaminen-ohjejulkaisuja
http://www.uusiomaarakentaminen.fi/kohdekortit
http://www.uusiomaarakentaminen.fi/uuma-k%C3%A4sikirjasto
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1. JOHDANTO  

1.1 Käsikirjan tarkoitus ja asema  

Käsikirjan tavoite on esitellä uusiomateriaalien hyödyntämistä sekä kaupunkien että kuntien 
infrarakentamisessa. Jatkossa tässä ohjeessa kaupungilla tarkoitetaan sekä kaupunkeja että kuntia. 
Käsikirja on suunnattu kaupunkikehityshankkeiden ja infrahankkeiden kaavoittajien, tilaajien, 
suunnittelijoiden ja rakentajien sekä muiden hankkeiden toteutukseen ja kunnossapitoon 
osallistuvien käyttöön.  

Kuvassa 1.1 on havainnollistettu kuinka käsikirjat luvut liittyvät kaupunkikehityshankkeen eri 
vaiheisiin. Käsikirjassa lähdetetään liikkeelle siitä, miten jo maankäytön suunnittelussa voidaan 
vaikuttaa resurssitehokkuuteen ja uusiomateriaalien hyödyntämiseen. Vaikuttaminen voi olla 
edistävää tai estävää ja on siten oleellisen tärkeä vaihe kaupunkikehityshankkeiden 
resurssitehokkuuden kannalta.  

Käsikirja esittelee uusiomateriaalien hyödyntämistä tyypillisissä infrarakentamisen sovelluksissa ja 
rakennusosissa. Käsikirjassa esitellään perusteita uusiomateriaalirakenteiden suunnitteluun, 
mitoitukseen, rakentamisen valmisteluun ja hankintaan, rakentamiseen, laadunvalvontaan sekä 
kunnossapitoon. Lisäksi käsikirjassa esitellään materiaalin jalostamista, välivarastointia ja 
laadunhallintaa sekä keskeisiä seikkoja ympäristön huomioimisesta ja vaikuttamisesta CO2 -
päästöihin.  

Tämä käsikirja täydentää KATU 2020 -ohjetta (Suomen kuntatekniikan yhdistys 2020) ja se on 
laadittu UUMA3-hankkeessa. Käsikirjan lähtökohtana on ollut UUMA2-hankkeessa laadittu UUMA-
rakentamisen Käsikirjasto7. Tämän käsikirjan ohella erityisesti huomioitavia ohjeistuksia ovat 
Väyläviraston julkaisut Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa -ohje (Väylävirasto 2020 a) 
sekä Uusiomateriaalit tierakenteissa - Käsikirja (Väylävirasto 2020 b). Väyläviraston ohjeessa on 
esitetty tilaajan vaatimukset uusiomateriaalien käytölle Väyläviraston ja ELY-keskusten 
väylärakentamishankkeilla ja käsikirjassa uusiomateriaalirakenteita, jotka ovat Kokemuksia 
uusiomateriaaleista tierakenteissa (Väylävirasto 2019a) -tutkimuksen perusteella havaittu teknisiltä 
ominaisuuksiltaan soveltuviksi. Uusiomaarakentamista koskevia teknisiä ohjeita sekä 
ympäristölainsäädäntöä ja sen asetuksia on esitelty tämän käsikirjan kappaleessa 4. Päästölaskenta 
perustuu Ympäristöministeriön julkaisemaan ohjeeseen Rakennuksen vähähiilisyyden 
arviointimenetelmä (2019). Arviointimenetelmä on kehitetty rakennusten vähähiilisyyden 
arviointiin, mutta on sovellettavissa myös infrarakentamiseen. Menetelmän pohjana ovat Euroopan 
komission Level(s)-menetelmä sekä EN-standardit. 

 

 

Luku:         2              3      4      5                6        7                 8                           8  

Kuva 1.1 Käsikirjan luvut 1-8 ja kaupunkikehityshankkeen tyypillinen etenemistapa.  

 

1.2 UUMA-materiaalien hyödyntämisen historiaa Suomessa   

Uusiomateriaalien hyödyntämistä maarakentamisessa on tutkittu Suomessa ainakin 1970-luvulta 
alkaen, jolloin Oulun yliopiston tie- ja maarakennustekniikan laitos selvitti terästeollisuuden 
sivutuotteena syntyvän masuunikuonan hyödyntämismahdollisuuksia maarakentamisessa. 
Monipuolinen kivihiilen polton tuhkan hyötykäyttötutkimus on toteutettu mm. VTT:lla 1970-80 -
lukujen vaihteessa ja laaja tuhkien tutkimus ja hyödyntäminen toteutettiin Helsingin kaupungilla 
1970-luvun lopulta 90-luvulle. Edellä mainittujen lisäksi on vuosikymmenien aikana tutkittu ja 
hyötykäytetty runsaasti myös muita teollisuuden sivuvirtoja ja jätteitä, kuten esimerkiksi 

 

7 http://www.uusiomaarakentaminen.fi/uuma-k%C3%A4sikirjasto 

http://www.uusiomaarakentaminen.fi/uuma-k%C3%A4sikirjasto
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betonimursketta, rengasleikettä, kipsiä, kierrätyskasvualustoja, stabiloituja maa-aineksia, yms. 
Tutkimustyön ja koerakentamisen avulla osa uusiomateriaaleista on tuotteistettu 
maarakennuskäyttöön, kuten esimerkiksi betonimurske, masuunihiekka ja eräät teräskuonat, 
joiden hyötykäyttö maarakentamisessa on tuotteistamisen myötä yleistynyt.  

Uusiomateriaalien hyödyntämistä sideaineena on olemassa tutkittua tietoa 1970 -luvulta saakka. 
Sorateiden runkokelirikon parantamisessa hyödynnettiin esimerkiksi lannoitteiden ja 
fosforihappotuotannon sivuvirtana suurissa määrin syntyvää kipsiä sekä energiantuotannon 
lentotuhkia yhdessä kaupallisen sideaineen avulla hydraulisesti sidottuna 
päällysrakennekerroksena. Hydraulisia sitoutumisominaisuuksia omaavia uusiomateriaaleja on 
hyödynnetty myös syvästabilointien sideaineseoksen osakomponenttina, jolloin on voitu vähentää 
kaupallisen sideaineen käyttötarvetta.  

 

1.3 Resurssitehokkuus  

Ekotehokkuutta voidaan edistää resurssitehokkaalla toimintamallilla, jossa on tavoitteena 
luonnonvarojen käytön vähentäminen, uusiutumattomien luonnonvarojen korvaaminen 
mahdollisuuksien mukaan uusiutuvilla, neitseellisten luonnonvarojen korvaaminen uusiokäyttö- ja 
kierrätysmateriaaleilla sekä päästöjen vähentäminen. Nämä toimet lisäävät myös Suomen 
omavaraisuutta vähentämällä esim. polttoaineiden tai muiden uusiomateriaaleilla korvattavissa 
olevien materiaalien tuontia.  

Ekotehokkuudella tarkoitetaan suhdelukua, jossa verrataan tuotteen tai palvelun tuottamiseksi ja 
kuluttamiseksi tarvittavia luonnonvaroja (materiaaleja ja energiaa) sekä aikaansaatuja (haitallisia) 
päästöjä ja jätteitä saatavaan hyötyyn eli tuote- tai palveluyksikköön. Määritelmä tiivistyy kuvaan 
1.2. Kun luonnonvarojen kulutus ja jätemäärä asukasta (tai työpaikkaa) kohden vähenee ilman, 
että saatavan hyödyn elinkaari vaarantuu, paranee ekotehokkuus.  

 

Kuva 1.2 Ekotehokkuus on vertailua, jossa toisessa vaakakupissa on tavoiteltavia hyötyjä (tarpeita 
tyydyttäviä tuotteita ja palveluita, hyvinvointia) ja toisessa aiheutettuja haittoja (luonnonvarojen 
kulutusta, päästöjä ja jätteitä). (Vainio & Nippala 2013) Immateriaalisuus = aineettomuus.   

 
Suomen jätelaissa huomioidaan jätedirektiivin määrittämä viisiportainen jätehierarkia eli 
jätehuollon etusijajärjestys (kuva 1.3). Tätä etusijajärjestystä on lain mukaan noudatettava 
mahdollisuuksien mukaan kaikessa toiminnassa kaikilla toimialoilla. Hierarkian mukaan ensisijainen 
tavoite on syntyvän jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen. Seuraavassa vaiheessa 
syntynyt jäte olisi mahdollisuuksien mukaan valmisteltava uusiokäyttöön tai vaihtoehtoisesti 
kierrättää se. Jätehierarkian etusijajärjestyksessä vasta toiseksi viimeisenä vaihtoehtona 
kierrätyksen jälkeen on jätteen energiahyödyntäminen. Kaatopaikkasijoittaminen on pyramidin 
huipulla eli vähiten kestävän kehityksen mukainen ratkaisu jätehuollolle.  
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Kaatopaikkasijoitukseen päädytään, mikäli jätettä ei muutoin pystytä hyödyntämään. 
Maarakentamisen menetelmät tai kaavoituksen maankäyttöratkaisut, joilla estetään 
heikkolaatuisten kaivumaiden muodostuminen (esim. esikuormitus, syvästabilointi 
uusiomateriaalipohjaisilla sideaineilla), voidaan tulkita olevan hierarkian ensisijaisen tavoitteen 
mukaista. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on uusiomaarakentaminen ratkaisu materiaalien 
hyödyntämiseen. Asfalttipäällysteestä peräisin olevan asfalttirouheen uudelleen käyttäminen 
asfaltissa, on uusiokäyttöä. Betonisesta purkujätteestä murskatun betonimurskeen hyödyntäminen 
päällysrakenteessa, on kierrätystä. Kierrätys on myös energiahyödyntämisessä muodostuvan 
jätteenpolton käsitellyn kuonan hyödyntäminen esim. päällysrakenteessa.   

 

 

Kuva 1.3 Jätehierarkia eli jätehuollon etusijajärjestys (Jätelaki 646/2011).   

 

1.4 UUMA-materiaalit  

Kiviainesta käytetään Suomessa rakentamiseen ja olemassa olevien rakenteiden ylläpitoon 
vuosittain noin 100 miljoonaa tonnia. Tästä noin 70 miljoonaa tonnia on jalostettuja kiviaineksia. 
(Lonka & Loukola-Ruskeeniemi 2015). Uusiomateriaalien käytön edistämisellä edistetään 
materiaalitehokkuutta ja sillä voidaan vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Materiaalien 
kuljetusten tarvitseman energian kulutusta voidaan vähentää käyttämällä läheltä saatavilla olevia 
materiaaleja kuten esimerkiksi betonimursketta kasvukeskuksissa.  

Mineraalisten jätteiden osuus on Suomessa syntyvistä jätejakeista kaikkein suurin, mutta silti niiden 
hyödyntäminen on vielä nykyisin melko vähäistä - vain noin 8 % hyödynnettiin materiaalina vuonna 
2014 (Laaksonen et al. 2017). Ylijäämämaita syntyy Suomessa vuosittain noin 20-30 miljoonaa 
tonnia (Inkeröinen & Ala-Saarela 2010). Kokonaisuudessaan maarakentamiseen kelpaavia 
uusiomateriaaleja syntyy vuosittain noin 60-70 milj. tonnia, joista suurin osa on kaivostoiminnan 
sivutuotteita ja jätteitä (Valtiovarainministeriö 2013). Uusiomateriaalit, joilla voidaan korvata 
maarakentamisessa käytettäviä luonnon kiviaineksia, voivat olla peräisin mm.:  

- rakennusteollisuudesta, uudisrakentamis- tai korjausrakentamistyömailta (esim. 

betonimurske, tiilimurske),   

- jätteenpoltosta (esim. käsitelty jätteenpolton kuona),   

- energiantuotannosta (esim. lento- ja pohjatuhka, leijupetihiekka),   

- metalliteollisuudesta (esim. masuunikuonasta, ferrokromikuonasta tai teräskuonasta 

valmistettu hiekka tai murske, valimohiekka),  

- kaivosteollisuudesta (esim. sivukivi, rikastushiekka, fosfokipsi),  

- metsäteollisuudesta (esim. kuituliete, siistausjäte, soodasakka, meesa),  

- tuottajavastuukeräyksestä (esim. rengasleike (-rouhe), kokonaiset renkaat, kierrätyslasi, 

vaahtolasimurske) tai  
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- maarakennustyömailta (esim. kaivumaat, puretut maarakenteet, asfalttirouhe tai -

murske, rakenteesta poistettu kevytsora, lievästi pilaantuneet maat, kasvualustoiksi 

kelpaavat pintamaa).    
 

Näitä materiaaleja kutsutaan uusiomateriaaleiksi tai UUMA-materiaaleiksi ja ne on esitelty 
yksityiskohtaisemmin liitteessä 2. Niitä voidaan käyttää maarakentamisessa joko sellaisenaan tai 
osakomponentteina korvaamaan neitseellisiä maa- ja kiviaineksia tai parantamassa näiden 
ominaisuuksia. Ne voivat olla jätteitä, jäteperäisiä tuotteita tai tuotteita, joiden tuotestatuksen 
määräytyminen ja käytön ympäristökriteerit vaihtelevat. Muita uusiokäytettäviä hankkeista 
purettavia materiaaleja voivat olla mm. EPS- ja XPS-eristeet, tekonurmi, liikuntakenttien 
päällysteet, yms., joiden ympäristöluvan tarve maarakenteissa uudelleen hyödyntämiseen on 
selvitettävä tapauskohtaisesti. Metsäteollisuuden muita jätemateriaaleja ovat mm. käytetyt viirat 
ja huovat, jotka teknisten ominaisuuksiensa puolesta soveltunevat maarakentamiseen. Niiden 
tekniset ominaisuudet ja CE-merkinnän tarve on selvitettävä tapauskohtaisesti.  

Uusiomateriaalien alueellisessa saatavuudessa on merkittäviä eroja. Esimerkiksi Oulun seudulla 
yleisesti käytettäviä raudan ja teräksen valmistuksessa Raahessa ja Torniossa muodostuvia kuonia 
on käytetty vuosikymmeniä yleisesti päällysrakenteissa, kun taas esimerkiksi Etelä-Suomessa 
niiden hyödyntäminen on ollut lähinnä satunnaista Koverharin tehtaan lopettamisen jälkeen. 
Liitteessä 2 on esitetty keskeisimmän uusiomateriaaleja tuottavan teollisuuden sijainti Suomessa. 
Joidenkin materiaalien paikallisuudesta ja niiden yleisyyden vaihtelun takia tulisikin eri kaupungeille 
ja/tai alueille laatia taulukot, joista näkisi ao. alueelle tyypilliset uusiomateriaalit ja niiden 
soveltuvuus eri rakennusosiin. Liitteessä 2 on esitetty esimerkkinä tällaisesta PK-seudulle laadittu 
taulukko.  

Uusiomateriaalien käytöstä maarakentamisessa on Suomessa kokemuksia joillakin materiaaleilla yli 
40 vuoden ajalta. Uusiomateriaalien hyötykäytöllä pyritään sekä pienentämään näiden materiaalien 
sijoitusta kaatopaikoille että korvaamaan luonnon sora- ja hiekkavarojen käyttöä maarakenteissa.  

UUMA-materiaalien hyödyntämiskohteita kaupunkien infrarakentamisessa ovat esimerkiksi:  

- katu-, raitti- ja kenttärakenteet,  

- urheilupaikkojen rakenteet,  

- satamat, ranta- ja meritäytöt,  

- meluvallit ja tulvavallit,  

- syvä- tai kerrosstabiloinnin side- ja täyteainekäyttö,  

- kaatopaikkojen suojarakenteet,  

- puistorakenteet ja  

- virkistysaluerakenteet.  
 

Asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu tiettyjä maankäytöltään tai 
ympäristöolosuhteiltaan herkäksi arvioituja alueita, joilla asetuksen mukaisia jätteitä ei voi 
hyödyntää ilman ympäristölupaa (ks. liite 1 tai MARA-asetuksen soveltamisohje, YM 2019). 

Uusiomateriaalien hyödyntämistä infrarakentamisessa voidaan lisätä tuotteistamalla ja 
kaupallistamalla materiaaleja sekä kehittämällä rakentamistekniikkaa, suunnittelua ja 
hankintamenettelyjä siten, että uusiomateriaalien käyttö tilaajille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille 
on aikaisempaa vaivattomampaa ja yllätyksettömämpää. Useiden UUMA-materiaalien hyötykäyttö 
maarakentamisessa edellyttää ympäristölainsäädännön lupa- tai ilmoitusmenettelyä (MARA-
asetus).  

 

1.5 Määritelmiä  

Määritelmät on esitetty liitteessä 7. Määritelmäluettelo ei ole kaikenkattava. On myös mahdollista, 
että jotkut määritelmät ovat ristiriitaisia muualla esitetyn kanssa.  
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2. RESURSSIVIISAS KAUPUNKISUUNNITTELU  

Kaupunkisuunnittelulla on tärkeä rooli kiertotalouden ja muiden kestävien ratkaisujen edistäjänä ja 
mahdollistajana. Ekologisesti kestävä kaupunkisuunnittelu pitää sisällään mm. infrastruktuurin 
päästöjen vähentämisen, energiatehokkuuden ja uusiutuvat energiamuodot, luonnonvarojen 
kestävän käytön, materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden sekä ilmastonmuutoksen hillinnän ja 
siihen sopeutumisen. Ekologisesti kestävällä infralla pyritään myös turvaamaan luontoarvojen, 
biodiversiteetin ja ekosysteemipalvelujen säilyminen tai parantuminen sekä edistämään kestävää 
liikkumista.  

Kestävällä infralla luodaan monia mahdollisuuksia kaupunkirakenteen kehittämiseen. 
Kaupunkisuunnittelun kestävän kehityksen peruselementtejä ovat ekologinen, taloudellinen sekä 
sosiaalinen kestävyys. Taloudellisen kestävyyden näkökulma haastaa pohtimaan investointien 
kokonaistaloudellista kannattavuutta sekä erilaisten infraratkaisujen kustannusvaikutuksia, hyötyjä 
ja toteuttamiskelpoisuutta. Käyttöikä sekä elinkaarikustannusten ja omaisuuden hallinnan 
näkökulmat korostuvat, sillä suunnittelussa tehtävillä ratkaisuilla vaikutetaan infran ikään, 
huollettavuuteen ja korjattavuuteen. Myös olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen ja sen 
muutosjoustavuus ovat kestävyyden kannalta oleellisia tekijöitä. 

Sosiaalisessa kestävyydessä keskeistä on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta 
toiselle. Sosiaalisella kestävyydellä tarkoitetaan käyttäjien tarpeiden ja ihmisiin kohdistuvien 
vaikutuksien huomioon ottamista sekä ympäristön laatutekijöiden toteuttamista (mm. 
saavutettavuus, esteettömyys, turvallisuus). Kansalaisten perushyvinvointi on yksi tärkeä edellytys 
ekologisen kestävyyden edistämiselle ja sen yhteiskunnalliselle hyväksyttävyydelle.  

Kuvassa 2.1 on esitetty infrahankkeen elinkaarivaiheet ja niihin kuuluvia tyypillisimpiä toimia, joihin 
kestävyyden näkökulma olisi tärkeä sisällyttää. Infrarakentamisen päästöistä yli 90 % ja valtaosa 
myös kustannuksista ratkaistaan suunnittelun eri vaiheissa (kuva 2.2). Toteutuksen, 
kunnossapidon, käyttöiän jatkamisen sekä käytöstä poistamisen/uusiokäytön mahdollisuuksiin 
vaikutetaan jo suunnitteluvaiheissa.  

 

 

Kuva 2.1 Infrahankkeen elinkaarivaiheet ja niihin kuuluvia tyypillisimpiä toimia, joihin kestävyyden 
näkökulma olisi tärkeä sisällyttää (GBC 2019). Kuvasta puuttuu esirakentaminen, joka on osa 
maankäytön ja hankkeiden suunnittelua ja toteutusta.   
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Kuva 2.2 Punainen viiva kuvaa hankkeen lopputuloksen vaikutusmahdollisuuksia hankkeen eri 
vaiheissa. Infrakentamisen päästöistä yli 90 % ja valtaosa myös kustannuksista ratkaistaan 
suunnittelun eri vaiheissa (GBC 2019).  

 

Green Building Councilin kestävä infra -toimikunta on laatinut erään määritelmän kestävästä 

infrasta. Määritelmässä nostetaan esiin kestävyyden yhdeksän pääkriteeriä ja ne on esitetty infran 

elinkaaren vaiheiden mukaisesti. (GBC 2019) Pääkriteerit ovat:  

1. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen  
2. Resurssiviisaus ja kiertotalouden edistäminen  
3. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ympäristöhaittojen vähentäminen  
4. Käyttäjien tarpeiden huomioon ottaminen  
5. Ympäristön laatutekijöiden toteutuminen  
6. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset  
7. Tekninen toimivuus  
8. Elinkaarivaikutukset  
9. Vaikutukset liikennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen  

 

Infrarakentamisessa toimenpiteitä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi ovat mm.:  

- uusiomateriaaleja hyödyntävät ja kaivumaiden muodostuvista välttävät kaavaratkaisut,  

- vähäpäästöisempi materiaalinvalmistus (esim. jätepohjaiset sideaineet syvästabilointiin),  

- vähäpäästöisten paikallisten kierrätysmateriaalien hyödyntäminen (esim. betonimurske), 

- materiaalihukan minimointi,  

- tehokas materiaalin varastointi,  

- toimenpiteiden oikea-aikaisuus,  

- työkoneiden uusiutuvat tai muuten vähähiiliset polttoaineet,  

- energiatehokkaat ja optimoidut kuljetukset sekä  

- materiaalien kulutuksen seuranta ja tilastointi.  
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2.1 Tahtotila  

Kaupungin (tai kunnan) tulee olla ilmastotavoitteiden, kiertotalouden sekä 

uusiomateriaalirakentamisen edistäjä ja toteuttaja. Tahtotila voidaan esittää koko kaupungin 

kattavista strategioista yksittäisen hankkeen rakentamisen tavoitteisiin. Koko kaupungin kattavat 

strategiat ja/tai toimintalinjat ovat tyypillisesti poliittisesti hyväksyttyjä (esim. valtuuston). Laaja 

poliittinen hyväksyntä on pohja tavoitteiden jalkauttamiseksi käytäntöön.   

Strategisia tavoitteita voidaan esittää esimerkiksi kaupunkien ilmasto-ohjelmissa tai 

resurssiviisauden tiekartoissa, joista esimerkkeinä voidaan mainita:  

- Espoon ilmasto-ohjelma 2016-2020  

- Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma  

- Hiilineutraali Vantaa 2030  

- Kestävä Tampere 2030 -tiekartta  

- Hiilineutraali Turku vuoteen 2029 mennessä, kaupungin ilmastosuunnitelma 

- Hiilineutraali Hämeenlinna 2035,  

- Resurssiviisas Riihimäki 2030  

- Kehto-foorumi (Kuntaliitto ja 21 kaupunkia, 2012-…) 

Kaupunki voi määrittää toimintatavat uusiomateriaalien käsittelyyn sekä perusteet eri toimijoiden 

ohjaamiseen maapolitiikassa, suunnittelussa ja rakentamisessa. Käytännön tasolla kaupunkien 

tahtotila voidaan tuoda esille hankkeiden suunnittelun sekä rakentamisen asiakirjoissa. Kaupunki 

tilaajana voi esittää suunnittelun ja rakentamisen hankinta-asiakirjoissa uusiomateriaalien ja 

resurssiviisaiden ratkaisuiden huomioonottamisen samoin, kuin mahdollistaa resurssiviisaiden 

ratkaisuiden käytön rakentamisessa (esim. urakkaohjelmassa).  

Uusiomateriaalirakentamisen edistämiseksi ja jalkauttamiseksi olisi eduksi, että naapurikaupunkien 

tai -kuntien vaatimukset materiaaleille ja ohjeistus rakenteille, rajauksille ja rakentamiselle sekä 

kaupunkien ympäristöluvitukselle ovat linjassa keskenään. Mikäli vaatimukset, periaatteet ja 

käytännöt poikkeavat toisistaan samalla alueella, aiheuttaa se turhaa epätietoisuutta ja 

ristiriitaisuutta.  

 

2.2 Maankäytön suunnittelu   

2.2.1 Tavoitteet   

Maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle ja elinvoimaiselle asuin- ja elinympäristölle. 

Hyvin suunnitellut kaavoitusratkaisut sekä toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelyt 

luovat hyvinvointia ja elinvoimaa sekä edistävät kestävää kehitystä. Maankäytön suunnittelun 

yleinen ohjaus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (1 §), jonka yleinen tavoite on järjestää 

alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä 

edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat suunnittelua maakunnissa ja kunnissa. 

Valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat 

maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maankäyttöön vaikutetaan myös esimerkiksi erilaisilla 

seutu- ja kuntastrategioilla, kunnan maapolitiikalla ja rakennusjärjestyksellä. Kaavoituksen 

keskeisimpänä tarkoituksena on sovittaa yhteen erilaisia, usein keskenään ristiriidassa olevia 

tarpeita. Kaavoitusviranomaisia ovat valtioneuvosto, ympäristöministeriö, maakunnan liitot, ELY-

keskukset ja kunnat.  

2.2.2 Uusiomateriaalit ja kaava   

Kunnan tehtävä kaavoituksessa on alueiden käytön suunnittelu ja rakentamisen ohjaus (MRL 20 §) 

sekä tarvittavien yleis- ja asemakaavojen laatiminen ja ajan tasalla pitäminen. Kunnan maankäytön 

suunnittelun välineitä ovat muun muassa: kunnan maankäyttöön liittyvät strategiat ja ohjelmat, 
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yleiskaava ja asemakaava, maapolitiikka ja rakennusjärjestys. Kaavoituksen välineillä edistetään / 

tulisi edistää rakentamisessa muodostuvien kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalin 

hyötykäyttöä.  

Yleis- ja asemakaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita tarvitaan aluetta suunniteltaessa, 

rakennettaessa tai muutoin käytettäessä (MRL 41 § ja 57 §). Määräyksissä huomioidaan kaavan 

tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset. Asema- ja yleiskaavaan liittyy selostus (MRL 40 

§ ja 55 §), jossa esitetään tarpeelliset tiedot kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden 

vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi. Kaavaselostuksessa voidaan esittää myös 

kaupungin/kunnan tahtotila ja tavoitteet mm. uusiomateriaalien hyötykäytön edistämiseksi. 

Osayleiskaavojen ja laajojen aluerakentamiskohteiden asemakaavojen yleismääräyksissä on 

mahdollinen maininta, että kaavan toteuttamisvaiheessa alueella voidaan sallia esirakentaminen ja 

maa-ainesten käsittely. Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso.  

Koko kaupungin tasoisessa kierrätysalueiden verkostosuunnittelussa tunnistetut vakituiset 

(pysyvät) kierrätysalueet pyritään asemakaavoittamaan. Vakituisten kierrätysalueiden lisäksi 

kaavoissa voidaan esittää alueiden väliaikainen käyttö. Väliaikainen käyttö voi olla esimerkiksi 

kaavan tukitoiminta-alue, jossa voidaan toteuttaa kaava-alueen massalogistiikkaa (materiaalien 

välivarastointi, jalostaminen, yms.). Väliaikaisten alueiden käytön aikaisia vaikutuksia on 

selvitettävä ja arvioitava alustavasti kaavoituksen yhteydessä. Ennakkoon tehtävä selvitystyö myös 

edistää yhteistyötä lupaviranomaisten kanssa (lupaharkinta ja rakentamisessa tarvittavien lupien 

saannin edistäminen).  

Uusiomateriaalien käyttöä voidaan edistää mm. kehittämällä kaavamääräyksiä sekä kaavatyön 

yhteydessä tehtävillä selvityksillä (esim. uusiomateriaaliselvitys, kaavojen teknistaloudelliset 

tarkastelut, kaavan toteutuksen päästölaskennat, …). Kaavaselostuksessa voidaan esimerkiksi 

esittää:  

”Suojavalleja tullaan rakentamaan alueen ympärille sekä alueen keskelle. Suojavallien koko ja 

korkeus vaihtelee sijainnin ja tarkoituksen mukaisesti 3-8 metriin. Vallit rakennetaan alueelle 

vaiheittain. Suojavallit rakennetaan korttelialueille muusta esirakentamisesta syntyvistä 

ylijäämämaista, joten ne toimivat heikompilaatuisten maa-ainesten nieluina. Suojavallit 

toimivat näkö- ja maisemaelementteinä. Sen lisäksi ne ohjaavat hulevesien virtaamat hallitusti 

käsittely- ja tasausaltaisiin. Ne myös rajaavat eri toimintoja toisistaan ja estävät alueelle pääsyn 

muualta kuin sisääntuloväyliltä. Suojavallit vähentävät alueella syntyvän melun ja pölyn 

leviämistä. Ne myös toimivat paahdeympäristöinä harvinaisille lajeille. Asemakaavassa on 

merkitty valleille ohjeelliset alueet korttelialueiden reunoille”. (Kangasalan kunta 2017)   

Liitteessä 6 on esitetty esimerkkejä kaavamääräyksistä, joilla voidaan vaikuttaa mm. maa-ainesten 

hyötykäyttöön ja niiden kuljetustarpeisiin.  

2.2.3 Selvitykset ja menettelyt   

Maankäytön suunnittelussa otetaan huomioon alueiden esirakentaminen sekä maa- ja kiviainesten 

kierrätysmahdollisuudet rakentamisen aikana. Massatalouden kannalta merkittäville uusille kaava-

alueille laaditaan massatalouslaskelmat, joissa otetaan huomioon alueen rakentamisen 

massatasapainoa edistävät ja CO2-päästöjä vähentävät esirakentamismenetelmät, tasaukset, 

kaivettavan ja tarvittavan maa-aineksen laatu sekä purku- ja kierrätysmateriaalien hyötykäyttö 

rakentamisessa.  

Maankäytön suunnittelu- ja yleiskaavavaiheessa tulee tehdä riittävän kattavat pohjatutkimukset, 

jotta voidaan arvioida:  

- maaperän rakennettavuus- ja esirakentamistarpeet,  

- pohjavesiolosuhteet (enimmäiskorkeus, laatu, muodostumismäärä yms.),  

- maaperän pilaantuneisuus,   

- uusiomateriaalien hyötykäyttömahdollisuudet (kaivumaiden höytykäyttömahdollisuuksien 

arviointi edellyttää yleensä tavanomaista kattavampia kenttä- ja laboratoriotutkimuksia, 
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luokitteluominaisuuksien lisäksi tarvitaan tieto alueen mahdollisista vieraslaji- ja 

sulfidisaviesiintymistä).  

Uusille kaava-alueille voidaan laatia erillisiä selvityksiä, joissa otetaan huomioon alueen 

rakentamisen kiertotaloutta edistävät ja CO2-päästöjä vähentävät ratkaisut. Selvitykset voivat 

sisältää mm.:  

- teknistaloudellisia tarkasteluja eri toimintojen / rakennusten sijoitus- ja 

tasausvaihtoehdoista, jotka huomioivat leikkausmassojen ja purkumateriaalien synnyn ja 

niiden hyödyntämismahdollisuudet,  

- alustavia suunnitelmia ylijäämämassojen hyödyntämisestä alueella tai alueen 

läheisyydessä,  

- ylijäämämassojen väliaikaisten varastointipaikkojen suunnittelua ja suunnitelmia 

massojen keräämisestä ja läjityksestä,  

- esirakentamistoimenpiteiden suunnittelua,  

- ympäristölupatarpeen selvittämisen ja tarkastelun uusiomateriaalien 

hyödyntämismahdollisuuksista MARA-ilmoitusmenettelyllä,  

- LCA- ja LCC-laskelmia.  

Rakentamisen tukialueet ovat tärkeä osa kaupunkirakentamista. Tukialueverkosto on osa 

kaupungin teknisen huollon verkostoa ja sillä sujuvoitetaan kaupungin teknisen huollon toimintaa. 

Tukialueet voivat olla pysyviä tai tilapäisiä ja niitä voidaan hyödyntää maa- ja kiviaineksien 

käsittelyssä sekä lumenvastaanotto- ja -läjityspaikkoina. Tukialueverkoston avulla voidaan 

vähentää kuljetuksia sekä niistä aiheutuvia kustannuksia ja päästöjä.  

Tukitoiminta-alueita voidaan tunnistaa koko kunnan/kaupungin kattavilla verkostotarkasteluilla. 

Tarkastelussa tunnistettuja kierrätysalueiksi soveltuvia kohteita voidaan edistää tarkemmassa 

suunnittelussa asemakaavoituksella, toteutussuunnittelulla ja luvituksella.  

Ylijäämämaiden hyödyntäminen osana esi- tai maarakentamista ei aina vaadi kaavoittajalta tai 

muilta hankkeeseen osallistuvilta erityisiä toimenpiteitä, mutta pääsääntöisesti ylijäämämaiden 

tarpeettoman muodostumisen estäminen tai niiden hyödyntämismahdollisuuksien varmistaminen 

vaativat näkemystä, osaamista ja asianmukaisia ratkaisuja kaavoitusvaiheessa. Ylijäämämaiden 

maanrakentamisominaisuudet vaikuttavat oleellisesti mm. luiskakaltevuuteen ja vallin, penkereen 

tai muun maastonmuotoilun korkeuteen, joten mitä vetisempää ja pehmeämpää ylijäämämaata on 

tavoitteena hyödyntää, sitä enemmän siihen tulee varata maa-aluetta tai tukipenkereenä toimivaa 

kitkamaata. Esimerkiksi 1:2-luiskakaltevuuteen rakennettavassa vallissa voidaan hyödyntää esim. 

kitkamaata tai hyvin jäykkään kuivakuorisavea ilman tukipenkereitä, mutta esim. pehmeän saven 

tai siltin hyödyntämiseksi tarvitaan louheesta tms. rakennettavat tukipenkereet.  

2.2.4 Maanomistus ja sopimukset   

Maankäyttösopimuksilla ja tontinluovutusehdoilla kaupunki voi hallita omia, vuokra- ja yksityisiä 

alueita. Maankäyttösopimuksiin ja tontinluovutusehtoihin voidaan kirjata mm. maa- ja kiviainesten 

omistussuhteet, alueiden tilapäisen käytön ehdot koskien esim. kierrätys- ja jalostustoimintaa.  

Maan omistus vaikuttaa kaavoituksen mahdollisuuksiin vaikuttaa ilmastotavoitteiden, 

kiertotalouden sekä uusiomateriaalirakentamisen edistämiseen ja toteuttamiseen. Silloin, kun 

kaupunki on itse maan omistaja, on vaikuttaminen helpompaa. Mikäli maanomistus on 

pirstaloituneempaa, on vaikuttaminen haasteellisempaa. 

Maankäyttösopimuksilla tarkoitetaan sopimuksia, joilla kunta ja maanomistaja keskenään sopivat 

maanomistajan omistaman alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä sekä kaavan 

toteuttamiseen liittyvistä osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista8.  

 

8 Lisätietoja maankäyttösopimuksista on esitetty mm.: https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/verkko-oppaat/maapolitiikan-

opas/maapolitiikan-keinot/maankayttosopimukset 

https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/verkko-oppaat/maapolitiikan-opas/maapolitiikan-keinot/maankayttosopimukset
https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/verkko-oppaat/maapolitiikan-opas/maapolitiikan-keinot/maankayttosopimukset
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2.3 Suunnittelun ja rakentamisen hankinta  

Hankinnan malliasiakirjoilla jalkautetaan kaupungin tahtotila rakentamiseen. Tarjouspyyntöä 

laadittaessa käytetään usein valmiita hankinnan malliasiakirjoja, jotka täydennetään tehtävän 

hankinnan osalta. Hankinnan malliasiakirjojen tavoitteena on ohjeistaa kaupungin hankintojen 

toteuttamista sekä selkeyttää konsulttien ja urakoitsijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. 

Suunnittelun ja rakentamisen sujuvoittamisen tueksi kaupunki voi laatia eri hankintavaiheiden 

malliasiakirjat, joissa esitetään kaupungin tahtotila ja tavoitteet. Malliasiakirjoissa voidaan lisäksi 

antaa taustatietoa esimerkiksi siitä, miksi on ohjeistettu toimimaan tietyllä tavalla 

uusiomateriaalirakentamisen ja hiilineutraalin rakentamisen edistämiseksi.  

Uusiomateriaalien hyötykäyttöä, hiilineutraalin rakentamisen käytäntöjä sekä resurssiviisasta 

rakentamista voidaan edistää kirjaamalla niitä koskevia asioita esimerkiksi seuraaviin hankinta-

asiakirjamalleihin:  

1) hankeohjelma   

2) suunnitteluohjelma (suunnittelun tavoitteet)  

3) suunnittelun malliasiakirjat (työselostus, piirustukset, yms.)  

4) rakentamisen valmistelu ja hankinta (kaupalliset asiakirjat yms.)   

5) työmaavalvonnan malliasiakirjat (tarkistuslistat yms.)  

6) vastaanotto ja takuuaika  

Hanke- ja suunnitteluohjelma on esitelty kohdissa 2.3.1 ja 2.3.2. Rakentamisen ja kunnossapidon 

työselostukset, valmistelu, hankinta ja rakentaminen on esitelty luvuissa 6, 7 ja 8.   

Hankeohjelmaan kerätään hankkeen tavoitteet ja reunaehdot sekä kuvataan tilaajan tahtotila. 

Hankeohjelma voidaan liittää suunnittelun hankinta-asiakirjojen liitteeksi. Hankeohjelmassa 

esitetyt tavoitteet voivat koskea esimerkiksi rakentamisessa muodostuvien kaivumaiden, 

kiviainesten ja purkumateriaalien hyödyntämistä kohteessa tai sen lähistöllä, rakennus- ja 

purkujätteen kierrättämistä materiaalina (valtakunnallisena tavoitteena 70 % kierrätysaste), 

uusiomateriaalien käyttöä, rakentamisen tai käytön aikaisten CO2-päästövähennyskeinojen 

tarkastelua hankkeen suunnittelussa. Hankeohjelmassa esitetyt tavoitteet voivat olla sanallisia 

kuvauksia tai lukuarvoja. Vähähiilisen rakentamisen kriteerejä on esitetty mm. 

Ympäristöministeriön julkaisemassa ”Vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit 2017” (Kuittinen 

& le Roux 2017). Hankeohjelman aikana voidaan tunnistaa aikaa vievät sekä valitusherkät 

lupatarpeet. Kaavatilanteesta riippuen hankeohjelman jälkeen voidaan aloittaa yhteistyö 

ympäristölupaviranomaisen kanssa (esim. ympäristöluvan haku).  

Suunnitteluohjelmalla tilaaja esittelee hankkeen ja sen tavoitteet sekä ohjaa suunnittelu- ja 

asiantuntijatehtävän hankintaa. Suunnitteluohjelmassa esitetään hankkeen perustiedot ja 

mahdolliset rajoitteet sekä määritetään suunnittelutehtävien sisältö. Suunnitteluohjelmassa tulee 

esittää tilaajan linjaus uusiomateriaalien hyötykäyttömahdollisuuksista tai resurssiviisasta 

rakentamista koskevien ratkaisujen edistämisestä. Nämä linjaukset voidaan esittää esim. 

kaupungin malliasiakirjoissa.  

Suunnittelutehtäviksi voidaan lisätä mm.:  

- Esirakentamisen tarpeen ja mahdollisuuksien määrittäminen  

- Mahdollisten lupatarpeiden selvittäminen sekä lupaprosessien käsittelyn vaikutus 

rakentamisen aikatauluun  

- Uusiomateriaalien lupatarpeiden ja/tai saatavuuden huomioiminen hankkeen aikatauluissa   

- Vähäpäästöisen infrarakentamisen edistäminen (joka voi toteutua muun muassa 

hyödyntämällä hankkeessa muodostuvia kaivumaita, minimoimalla maa- ja kiviainesten 

kuljetus, korvaamalla luonnon kiviainekset mahdollisuuksien mukaan uusiomateriaaleilla, 

kierrätyskasvualustojen hyötykäytöllä ja jalostamisella tai uusiomateriaalipohjaisten 

syvästabiloinnin sideaineita käyttämällä)   

- Suunnittelualueelta kaivettavien maamassojen sekä alueelta purettavien ja edelleen 

jatkojalostettavien uusiomateriaalien hyödyntämisen tarkasteleminen siten, että ne 

ensisijaisesti hyötykäytettäisiin alueelle suunniteltavissa täytöissä ja rakenteissa  



Ramboll  

 

  

 
15/110 

   

Suunnitteluvaiheen yksi tärkeimmistä rakentamista ohjaavista asiakirjoista on hankekohtainen 

työselostus. Työselostuksessa voidaan mm. määrittää uusiomateriaalien hyötykäyttö, 

materiaalivaatimukset sekä rakentamiseen liittyvät erityispiirteet.  

2.4 Viestintä ja vuorovaikutus  

Julkisilta toimijoilta ja päätöksentekijöiltä edellytetään avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja 

vuorovaikutteisuutta. Kuntalaki edellyttää tiedottamista vireillä olevista suunnitelmista ja että 

asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. 

Maankäyttö- ja rakennuslain eräs keskeisimpiä periaatteita on suunnittelun vuorovaikutteisuus, 

osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja avoin tiedottaminen. Maankäyttö- ja 

rakennusasetuksen mukaan esim. katusuunnitelmaa valmisteltaessa noudatetaan soveltuvin osin 

samaa käytäntöä kuin mitä kaavaa valmisteltaessa noudatetaan. Osallistuminen katusuunnitelman 

valmisteluun on mahdollista järjestää myös asemakaavoituksen tai laajemman aluekokonaisuuden 

suunnittelun yhteydessä.  

Kaavaprosessin vuorovaikutuksen yhteydessä on mahdollista viestiä rakentamiselle asetetuista 

tavoitteista ja niiden vaikutuksista. Kun rakentamisen aikaisista haitoista ja niiden lieventämisestä 

keskustellaan kaavaprosessin aikana, väliaikaiset haitat on helpompi hyväksyä. Kielteisten 

ympäristövaikutusten osalta tulee esittää myös keinot, joilla näitä voidaan lieventää. Oikea ja 

ajoissa annettu informaatio vähentää myöhempää valitus- ja muistutustarvetta.  

Katu- ja puistosuunnitelmat sekä niissä esitetyt suunnitelmaratkaisut asetetaan nähtäville, jolloin 

niistä voi jättää muistutuksen. Hyvällä ja lainsäädännössä vaadittua aktiivisemmalla viestinnällä 

koko hankkeen ajan on mahdollista vähentää ehdotuksesta tulevien muistutusten määrää ja 

palautteet on voitu ottaa huomioon jo suunnittelun aikana. Hankkeiden sosiaalista 

hyväksyttävyyttä, voidaan edistää hankkeen vaiheen mukaisella riittävällä viestinnällä ja 

vuorovaikutuksella eri osapuolten sekä kansalaisten välillä.  

Yhdeksi uusiomateriaalien käytön sekä kaivumaiden välivarastoinnin ja jalostamisen esteeksi on 

todettu ennakkoasenteet ja tiedon puute. Puhutaan ns. NIMBY-ilmiöstä, jolla tarkoitetaan 

hankkeeseen kohdistuvaa vastustusta, joka perustuu asianomaisten omaan paikalliseen etuun 

pikemminkin kuin yhteiseen etuun. Tämä voi johtaa hanketta viivästyttäviin ristiriitatilanteisiin ja 

valituksiin. Syynä ”nimbyilyyn” voi olla pelkkä ennakkoluuloisuus, mutta kyse voi olla myös 

oikeuksistaan ja ympäristöstään tietoisten ihmisten reagoinnista. Hyvällä tiedottamisella voidaan 

hälventää vastustusta ja poistaa ennakkoluuloja sekä parantaa kansalaisten luottamusta ja 

hankkeen yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä (”sosiaalinen toimilupa”). Tiedottamisen tavoitteena 

on tukea uusiomateriaalien hyödyntämisen positiivista imagoa. Positiivisempaa imagoa on 

mahdollista kehittää tuomalla esille hyviä, jo toteutettuja kohteita ja niistä saatuja kokemuksia.   

Eri lupamenettelyihin kuuluvat lupien julkipano ja kuuluttaminen, jolloin niistä voi esittää 

muistutuksen. Jos rakentamisessa hyödynnetään kaivumaita, kiviaineksia tai purkumateriaaleja, 

lupa-aineistossa tuodaan esiin niiden hyötykäytön ympäristövaikutukset, jotka voivat olla 

myönteisiä tai kielteisiä.  

2.5 Lähtötiedot ja tehtävät   

Uusiomaarakentamiseen liittyviä lähtötietotarpeita ja tehtäviä kaupunkikehitysprosessin eri 

vaiheissa on esitetty taulukossa 2.1.Taulukossa esitetyt tehtävät kuten esim. päästölaskelma, 

uusiomateriaaliselvitys, yms. on esitelty tarkemmin tässä ohjeessa muualla. Rakennushankkeisiin 

liittyvät yleiset tehtävät on esitelty tätä käsikirjaa yksityiskohtaisemmin esim. Katusuunnittelun ja 

-rakentamisen ohjeet, KATU 2020 (Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY 2020).  

Taulukossa 2.1 on maininta ympäristöluvan hakemisesta. Puhtaita ylijäämämaita, joita voidaan 

hyödyntää rakentamistoiminnassa, ei luokitella jätteiksi eikä niiden hyödyntäminen vaadi yleensä 

ympäristölupaa. Puhtaiden ylijäämämaiden pitkä (> 1 vuosi) välivarastointi ilman, että 

hyödyntämiskohde on tiedossa, voi kuitenkin muuttaa luvanvaraisuutta, koska varastointialue 
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voidaan katsoa tällöin ympäristölupaa vaativaksi maankaatopaikaksi (YM 2015). Erilaiset 

uusiomateriaalien jalostus- ja välivarastointialueet ovat oleellisen tärkeitä uusiomateriaalien 

tehokkaan hyödyntämisen kannalta. Kaupunkien ja muiden tilaajien tulisi varmistaa, että pysyviä 

ja väliaikaisia rakentamisen tukialueita on käytettävissä uusiomateriaalien jalostamista ja 

välivarastointia varten. Kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi on eduksi, mikäli tällaiset 

alueet ovat lähellä hankkeita, joissa uusiomateriaaleja hyödynnetään tai alueita, joissa niitä 

muodostuu.    
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Taulukko 2.1 Uusiomaarakentamiseen liittyviä tehtäviä kaupunkikehitysprosessin vaiheissa 

Maankäytön suunnittelu, Hankkeiden suunnittelu ja Toteutus.  

Vaihe 

 

Tehtävä   

Tutkimukset 

ja selvitykset  

Alueelliset pohjatutkimukset 

=> maalajit ja kerrospaksuus 

sekä pohja- ja 

orsivesiolosuhteet  

Purettavien rakennusten ja 

rakenteiden sekä 

maarakenteiden määrä- ja 

laatuselvitykset  

Pima- ja sulfidisaviselvitykset  

Päästölaskelmat  

Täydentävät 

pohjatutkimukset => 

kaivumaiden ja 

ylijäämämassojen laatu, 

pohja- ja orsivesiputket ym.   

Uusiomateriaalien tarkemmat 

laatu- ja määräselvitykset  

Muut täydentävät selvitykset 

– esim. stabiloitavuuskokeet 

syvästabilointia varten  

Päästölaskelmat  

Uusiomateriaalien 

laadunvarmistus ennen 

työkohteeseen 

kuljettamista  

Suunnittelu ja 

luvitus  

Alueella muodostuvien sekä 

muilta hankkeilta ja 

välivarastosta saatavilla 

olevien massojen 

hyödyntämismahdollisuuksien 

tarkastelu  

Massojen 

hyödyntämismahdollisuudet 

eri kaavavaihtoehdoissa  

Selvitys alueen ulkopuolisten 

teollisuuden 

uusiomateriaalien ja 

kaivumaiden 

käyttömahdollisuuksista  

Uusiomateriaalien 

hyödyntämisen 

yleissuunnitelma  

Selvitys alueen 

ympäristöolosuhteiden 

asettamista reunaehdoista 

uusiomateriaalien ja 

ulkopuolelta kuljetettavien 

massojen välivarastoinnille ja 

hyötykäytölle   

Esirakentamisen, katujen ja 

muiden julkisten alueiden, 

pihojen ja kenttien 

suunnitelmat  

UUMA-rakentamisen 

suunnitelmat:  

• kaivumaiden määrät ja 

hyödyntäminen,  

• purkumateriaalien määrät ja 

hyödyntäminen  

• muiden uusiomateriaalien 

määrät ja hyödyntäminen  

• alueen ja ulkopuolisten 

materiaalien välivarastointi 

• laadunvarmistussuunnitelma 

ja -menettelyt   

• CE-merkinnän tarve 

(vaihtaako materiaali 

omistajaa)  

Ympäristöluvat tarvittaessa 

UUMA-ratkaisun rinnalla 

vaihtoehtoinen ”perinteinen” 

ratkaisu ei ole välttämätön, 

mikäli vaatimukset täyttävää 

uusiomateriaali on 

varmuudella saatavilla.   

Maankäyttösopimukset ja 

tontinluovutusehdot 

Rakentamisen 

valmistelu ja 

rakentaminen  

Ympäristöluvan tarpeen 

arviointi. 

Ympäristöluvan hakeminen 

tulee aloittaa ajoissa ja 

joissakin tapauksissa (esim. 

välivarastointialue) lupa 

kannattaa hakea, vaikka olisi 

riski, että se on tarpeeton.  

Suunnitelman kokoaminen 

hankintaa varten   

Viestintä ja vuorovaikutus 

(”sosiaalinen toimilupa”)  

Tiedossa olevien materiaalien 

laadunvarmistus, mikäli ne 

eivät ole tuotteistettuja  

 

Uusiomateriaalien 

välivarastointi 

Laadunvarmistus 

(materiaalit ja 

rakentaminen)  

Dokumentointi ja mitattu 

xyz paikkatietoon.  
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3. RAKENTEET, RAKENNUSOSAT JA ESIRAKENTAMINEN   

Tässä luvussa on esitelty erilaisia sovelluksia ja rakennusosia, joissa on tietyin edellytyksin 
mahdollista hyödyntää uusiomateriaaleja. Luvussa on myös esitetty sovellusten ja rakennusosien 
teknisiä vaatimuksia, joiden on täytyttävä myös uusiomateriaaleja hyödynnettäessä. Tässä luvussa 
ei käsitellä ratkaisujen kustannuksia, jotka on luonnollisesti tarkasteltava hankkeiden 
suunnitteluvaiheessa.  

3.1 Rakenteet  

3.1.1 Katurakenteet ja putkijohdot  

Kadulla tarkoitetaan ajorataa, jalkakäytävää, erillisiä kevyen liikenteen väyliä sekä toreja ja 
aukioita. Toimivuusvaatimuksena on, että liikennöintiä varten pinnan tulee olla tasainen ja säilyttää 
tasaisuutensa ja ehjyytensä suunnitellun käyttöiän. Rakenteiden painumien ja siirtymien tulee olla 
turvallisen liikennöinnin kannalta riittävän pieniä. Maapohjan ja rakenteiden varmuuden sortumista, 
murtumista ja halkeilua vastaan on oltava riittävän suuri.  

Katurakenteen toimivuusvaatimuksena on lisäksi se, että siihen voidaan sijoittaa vesihuollon, 
energiansiirron ja tietoliikenteen johdot, kaapelit yms. laitteet, ja se on mahdollista varustaa 
liikennettä ohjaavilla ja tukevilla varusteilla ja laitteilla. Rakenteiden painumien ja siirtymien tulee 
olla sallittua pienempiä yhdyskunnan johtoverkon toimivuuden varmistamiseksi.  

Kunnallistekniikka ja verkostot sisältävät painumavaatimuksiltaan hyvin erilaisia rakenteita aina 
tiukat painumattomuuskriteerit omaavista gravitaatioputkista ja kaivoista paineputkiin, joille 
sallitaan suuriakin painumia silloin, kun on riittävät siirtymärakenteet.  

3.1.2 Kentät ja urheilualueet  

Kenttäalueita on paljon erilaisia, kuten teollisuuden ja kaupan piha-alueet, tapahtumakentät 
yleisötapahtumille, urheilukentät sekä erilaiset viherpintaiset virkistys- ja ulkoilualueet. 

Teollisuuden ja kaupan piha-alueet ovat usein laajoja kenttä-, varasto- tai pysäköintialueita. 
Kenttärakenteiden toimivuusvaatimukset vaihtelevat niiden käyttötarkoituksesta riippuen. 
Liikennöidyillä kenttäalueilla niiden rakennusosien tekniset vaatimukset ovat yleensä samat tai 
lähes samat kuin vastaavasti kuormitetuissa katujen rakennusosissa (luku 3.1.1). Kentän 
tasaisuus- ja kantavuusvaatimukset saattavat kuitenkin olla jopa suuremmat kuin 
väylärakentamisessa (esim. lentokenttä). Toisaalta joissakin kenttärakenteissa rakennusosien 
vaatimukset voivat olla huomattavasti pienempiä (esim. päällystämättömät epätasaisesti painuvat 
varastokentät).  

Kentän tavanomaiseen päällysrakenteeseen kuuluvat sidotut ja sitomattomat rakennekerrokset 
sekä siirtymärakenteet. Kenttien päällystevaatimuksena voi olla esim. hyväkuntoinen AB-päällyste, 
johon on tehty riittävät kallistukset. Tämän lisäksi kenttärakenteelta voidaan edellyttää hulevesien 
keräysjärjestelmää, jolloin siihen ei käytännössä imeydy vettä lähes lainkaan. Toisaalta kenttä voi 
olla myös sorapäällysteinen ilman hulevesien hallintaa, jolloin suurin osa sade- ja sulamisvesistä 
imeytyy kentän rakennekerroksiin.  

Urheilukenttiä voivat olla esim.: ulkokentät (mm. urheilukentät, pallokentät, pesäpallokentät, 
tenniskentät, tapahtumakentät), maastoliikuntapaikat (mm. laskettelurinteet, kuntopolut ja -radat, 
luontopolut ja retkeilyreitit), erityisurheilualueet (mm. ampumaurheilupaikat, golfkentät, 
moottoriurheiluradat) sekä eläinurheilualueet (hevosurheilupaikat, koiraurheilualueet). 
Urheilukenttien vaatimukset poikkeavat mm. pienemmän rasituksen vuoksi liikennöidyistä kentistä. 
Niiden rakentamisessa on olennaista, että alueiden kuivatus toimii, kallistukset ovat oikeaan 
suuntaan ja kentät eivät lammikoidu. Ulkoliikunta-alueita, joissa tasaisuusvaatimukset ovat 
oleellisesti vähäisempiä, ovat esimerkiksi erilaiset maastopyöräilyradat ja laskettelumäet.  

3.1.3 Viher- ja virkistysalueet  

Viher- ja virkistysalueita ovat erilaiset maisemapuistot, leikki- ja toimintapuistot, virkistysalueet 
sekä muut rakennetun ympäristön kohteet.  
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Viher- ja virkistysalueille rakennetaan usein maisemoitavia penkereitä ja maastonmuotoilua. Niiden 
luiskat ovat tyypillisesti loivia. Maisemointialueilla käytettävien materiaalien valinnassa tulee 
yleensä huomioida niiden päälle suunniteltu kasvillisuus. Viheralueilla täytöt eivät yleensä edellytä 
routimatonta ja painumatonta materiaalia, vaan hoitoluokasta riippuen pieniä painumia ja 
routanousuja voidaan sallia.   

Maa-ainesten ottoalueiden maisemoinnilla tarkoitetaan sellaista täyttöä, joka on esitetty maa-
ainesten ottosuunnitelmissa tai näiden alueiden jälkihoitosuunnitelmissa. Suunnitelmat ovat 
viranomaisen hyväksymiä.  

3.1.4 Ympäristönsuojausrakenteet   

Ympäristönsuojausrakenteissa suojauskohteina ovat mm. talo-, teollisuus- ja infrarakenteet, 
työntekijät ja asukkaat, luontoympäristöt sekä pohja- ja pintavesiesiintymät. Tyypillisiä 
ympäristönsuojausrakenteita ovat mm. meluvallit, tulvasuojelu (pato- ja vallirakenteet sekä 
korotustäytöt), reaktiiviset seinämät ja pystyeristysseinät (esimerkiksi pilaantuneiden maiden 
kunnostusalueiden ympärillä).    

Ympäristönsuojausrakenteilla pyritään vähentämään väylästä ja sen käytöstä ympäristölle 
aiheutuvia haittoja ja pehmentämään väylän liityntää muuhun ympäristöön sekä parantamaan 
väylällä liikkujien viihtyisyyttä. Ympäristörakenteet voivat olla melun tai tärinän vaikutuksia 
pienentäviä tai estäviä rakenteita, pohjavedensuojausrakenteita tai esteettisesti väylän 
viihtyisyyttä parantavia istutuksia, verhouksia tms., joiden toimivuusvaatimukset ja ominaisuudet 
ovat rakennekohtaisia.  

Pysyvät tulvasuojarakenteet estävät tai vähentävät tulvahaittoja. Reaktiivinen seinämä on 
maaperään rakennettu vettäläpäisevä seinämä, jolla parannetaan sen läpi virtaavan pilaantuneen 
veden laatua ja jonka toiminta perustuu seinämän läpi kulkeutuvassa vedessä tapahtuviin 
kemiallisiin reaktioihin.   

Vallit ovat maankäytön kannalta tarpeellisia ympäristörakenteita, joiden rakentamista edellytetään 
mm. alueidenkäyttösuunnitelmissa. Erilaisten vallien ja penkereiden sijainti ja yleiset periaatteet 
esitetään esim. katusuunnitelmassa, puistosuunnitelmassa, tulvanhallintasuunnitelmassa tai 
tiesuunnitelmassa ja yksityiskohtaisesti vallien rakennussuunnitelmissa. Vallirakenteita voivat olla 
mm. meluvallit (meluesteet), tulvapenkereet (vallit), maavallikatsomot ja ampumaratojen vallit.   

3.1.5 Satamat ja meriväylät    

Satama- ja meriväylähankkeissa ruopattava maa-aines voi olla laadultaan sellaista, että sen 
meriläjitys ei ole mahdollista massojen pilaantuneisuuden tai jonkin muun syyn takia. Muu syy voi 
olla esim. kaupungin strategia (tahtotila), joka voi ilmetä puhtaidenkin, lain mukaan 
meriläjityskelpoisten massojen, meriläjityksen kieltämisen kaupungin hankkeissa.  

Meri- tai vesistöläjityksen sijaan heikkolaatuinen materiaali voidaan nostaa kuivalle maalle esim. 
massastabiloitavaksi ja hyötykäytettäväksi sataman uuden satamakentän täyttömaana tms. 
käyttötarkoituksessa. Satamarakenteissa voidaan hyödyntää huomattaviakin määriä stabiloituja 
maamassoja, jolloin samalla kohteeseen ulkopuolelta tuotavien massojen tarve pienenee.  

Mikäli stabiloitava ruoppausmassa on pilaantunutta, haitta-aineiden liukoisuus yleensä pienenee 
stabiloidun massan lujittuessa, jolloin ruoppausmassan ympäristökelpoisuus paranee. Tyypillinen 
satamarakenneratkaisu, jossa on hyödynnetty massastabiloituja ruoppausmassoja, on esitetty 
kuvassa 3.1.  
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Kuva 3.1 Merestä ruopatut sedimentit on massastabiloitu ja hyödynnetty täyttönä (Forsman et 
al. 2014). Ruoppausmassojen massastabilointi käynnissä (Havukainen & Forsman 2018).  

3.2 Rakennusosat  

3.2.1 Liikenneväylien pengerrakenteiden vaatimukset   

Pengerrakenteella tasataan ensisijaisesti maanpinnan luonnollisia korkeusvaihteluita. 
Pengermateriaalin tulee olla homogeenista ja sen jälkitiivistymisen tulee olla vähäistä. Sallittu 
kokoonpuristuminen asetetaan suunnitelma-asiakirjoissa. InfraRYL:n mukaisessa ratkaisussa 
maapenkereen materiaalina käytetään hiekkaa ja sitä karkeampia tiivistettävissä olevia 
kivennäismaalajeja. Tie-, katu- ja ratarakenteiden pengertäytteelle on esitetty InfraRYL:ssä 
tarkemmat vaatimukset. Tie- ja katupenkereissä on teknisesti mahdollista käyttää myös esim. 
massastabiloitua savea, jolloin ratkaisu on määritettävä hankekohtaisessa suunnitelmassa ja 
hyväksytettävä erikseen.  

Vastapenger toimii huonosti kantavalle maapohjalle rakennetun penkereen vieressä ”vastapainona” 
lisäten penkereen ja pohjamaan varmuutta liukupintasortumaa vastaan. Vastapenkereen toiminta 
perustuu sen massaan, joten vastapenkereissä käytetään kivennäismaa-aineksia tms. Routivia 
materiaaleja voi käyttää, ellei ole asetettu muita toimivuusvaatimuksia (esim. kantavuus). Liian 
kevyitä maa-aineksia, kuten eloperäisiä maalajeja (turve, multa, muu pintamaa), ei saa käyttää. 
Pinta tasataan niin, että vesi ei lammikoidu penkereen pinnalle. Pengerrettäessä routivilla massoilla, 
kunkin kerroksen yläpinta tasoitetaan ja muotoillaan riittävän sivukaltevaksi (1:20), jotta vedet 
kulkeutuvat mahdollisimman nopeasti pois rakenteen pinnalta.   

3.2.2 Liikenneväylien päällysrakenteiden vaatimukset   

Kadun tavanomaiseen päällysrakenteeseen kuuluvat sidotut ja sitomattomat rakennekerrokset 
sekä siirtymärakenteet. Pohjamaa ja pengertäyte eivät kuulu päällysrakenteeseen. Kadun 
päällysrakenteen nimitykset on esitetty kuvassa 3.2. Kuvan 3.3 valokuvassa on esitetty jakavan 
kerroksen rakentamista betonimurskeella.  

Päällysrakenteen suunnittelun lähtökohtana on rakenteen käyttöikävaatimus. Vaurioittavat 
rasitukset ovat liikenneperäisiä, ilmastoperäisiä tai painumisesta ja vakavuuden puutteesta johtuvia 
tai näiden yhdistelmiä. Alemman kerroksen kestoikävaatimus on aina suurempi kuin ylemmän 
kerroksen.  

Suodatinkerroksen, Jakavan kerroksen ja Kantavan kerroksen tekniset vaatimukset on esitetty    
InfraRYLissä. Kerrosten tulee täyttää suunnitelmassa ja/tai InfraRYLissä esitetyt mitta-, tarkkuus- 
ja kantavuusvaatimukset. Lisäksi materiaaleille esitetyt vaatimukset tulee täyttyä.  

Siirtymärakenteita käytetään tasaamaan pituussuuntaisia painumaeroja. Painumaeroja syntyy, kun 
perustamistapa tai pohjasuhteet muuttuvat. Siirtymäkiiloja käytetään kantavuus- ja 
routivuuserojen tasaamiseen.  
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Kuva 3.2 Kadun päällysrakennekerrosten nimitykset. Kaikkia kuvan kerroksia ja vaihtoehtoisia 
päällysteitä ei ole samassa rakenteessa. (SKTY 2020)  

 

Kuva 3.3 Jakavan kerroksen rakentamista betonimurskeella BeM II. (valokuva: Jani Pieksemä)  
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3.2.3 Vallit ja penkereet  

Meluesteiden tulee alentaa ympäristöön leviävää liikennemelua suunnitellusti hyväksyttävälle 
tasolle, ja niiden tulee olla visuaalisesti maastoon sopivia. Melueste ei saa siirtyä tai deformoitua 
riittämättömän vakavuuden, painumisen tai routimisen johdosta haitallisesti (ulkonäkö, eristävyys 
jne.) käyttöiän aikana. Kuvassa 3.4 on esitetty meluvallin rakentamista massastabiloidulla 
ruoppausmassalla). Julkaisussa Massastabiloitujen ylijäämääsavien käyttö maarakentamisessa, 
suunnittelu, työselitykset ja laatuvaatimukset (Mäkelä et al. 2000 a) on ohjeistettu meluvallin ja 
muiden penger- ja vallirakenteiden rakentamista stabiloitua savea käyttäen.  

Tulvapenkereet (tulvavallit) ovat patoja, joiden suunnittelussa voidaan ottaa huomioon tulvan 
lyhytaikaisuus. Sisäinen eroosio voi tapahtua nopeastikin, joten se tulee tarkastella ja maapato on 
suunniteltava siten, että haitallista sisäistä eroosiota ei pääse kehittymään. Padotuksen 
lyhytaikaisuudesta seuraa, että usein tulvapenkereeseen ei tarvita tavanomaiseen maapatoon 
kuuluvaa sisäistä kuivatusjärjestelmää ja suodatinrakenteita eikä myöskään märän luiskan, harjan 
ja kuivavaran mitoitusvaatimuksia käytetä sellaisenaan. Penkereiden tekniset ratkaisut tulee 
kuitenkin harkita ja perustella tapauskohtaisesti. Tulvapenkereet on usein rakennettu paikalta 
saaduista materiaaleista. (Isomäki et al. 2012)  

Maavallikatsomon pengerrungon rakentamiseen soveltuvat kaikki kivennäismaalajit ja kalliolouhe. 
Eloperäisiä maalajeja, kuten ruokamultaa ja turvetta voidaan käyttää maavallin viimeistelytöihin. 
Materiaalivalinta vaikuttaa vallin jyrkkyyteen. Hyvin koossapysyvillä, suuren kitkakulman omaavilla 
materiaaleilla (louhe, sora, karkea hiekka, karkeat moreenit) voidaan valli luiskata jyrkemmäksi. 
Huonosti koossapysyviä materiaaleja (savi, siltti, hieno hiekka) voidaan hyödyntää rakentamalla 
hyvin koossapysyvistä materiaaleista altaita, jotka täytetään huonosti koossapysyvillä materiaalilla. 
Tällöin on otettava huomioon, että savi ja siltti painuvat käytön aikana. Maavallirakenteen 
vaativuuden sekä rakentamisolosuhteiden takia voidaan käytettäville materiaaleille joutua 
asettamaan laatuvaatimuksia. Luonnon kiviaineksia voidaan korvata uusiomateriaaleilla. Suotavaa 
on, että hyödynnetään läheltä saatavia muista käytöstä poistuneita materiaaleja. (RTS 2014)  

Ampumaradat suunnitellaan noudattaen ohjetta ”Ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinta 
(Kajander & Parri 2014). Ohje sisältää ohjeet vallin ympäristönsuojausrakenteille eli vallien 
korkeuksille meluntorjunnan ja pintarakenteille pohjaveden suojauksen kannalta, mutta ohjeessa 
ei ole muutoin esitetty miten ja millaisella materiaalilla vallirakenteet toteutetaan. Vallien täytöt 
toteutetaan noudattaen InfraRYLiä. Lajitietoutta ampumaratojen rakentamiseen löytyy lisäksi 
ohjeesta ”Ampumarata-opas” (Suomen Ampumaurheiluliitto 2005) sekä puolustusvoimien 
ampumaratoja koskevista määräyksistä.   

 

 

Kuva 3.4 Meluvallin rakentamista massastabiloidulla ruoppausmassalla. Massastabiloinnissa on 
käytetty tuhkasideaineita (tuhkan, rikinpoiston, kalkin ja/tai sementin seoksia). Kuvaan on 
täydennetty vallin korkeus ja stabiloinnin päälle tuleva pintakerros. (Forsman et al. 2017)  
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3.2.4 Täytöt  

Täytöillä tarkoitetaan maa- ja infrarakentamisessa syntyvien kaivantojen täyttämistä sekä suunni-
telmien mukaista maapinnan muotoilua ja korottamista. Täytöt voivat olla mm. massanvaihtoja 
väylien, kenttien, talojen ja johtokaivantojen rakentamisessa, massanvaihtoon sisältyviä 
pengerryksiä, maa-ainesten ottoalueiden maisemointia sekä puistojen muotoiluja ja korotuksia. 
Esimerkiksi maisemointi- ja pengertäytöissä voidaan hyödyntää massastabiloitua ylijäämämaata tai 
ruoppausmassaa (kuva 3.5).  

Täyttöjen materiaalivaatimukset määräytyvät rakentamiskohteen toiminnallisten ja teknisten 
vaatimusten perusteella. Esimerkiksi, jos täyttö jää osaksi kantavaa tai routimatonta rakennetta, 
tulee täyttömateriaalin raekoon ja vesipitoisuuden täyttää lopullisen rakenteen niille asettamat 
vaatimukset. Johtokaivannoissa olennaista on, että täyttömateriaali ei sisällä aineita, jotka voivat 
vahingoittaa putkia tai liitosmateriaalia. Putkien ja liitosmateriaalien alkutäyttö on lähes 
poikkeuksetta verkoston materiaalien ja dimensioiden määrittämän rakeisuuden omaavaa luonnon 
kiviainesta. Tiedossa ei ole, että lopputäyttöön käytettävistä uusiomateriaaleista liukenisi haitta-
aineita, jotka voisivat kulkeutua esim. vesijohdon seinämän läpi juomaveteen.  

InfraRYL sisältää vaatimukset mm. massanvaihtoon kuuluville täytöille sekä johtokaivantojen 
lopputäytöille. Maisemointi- ja muotoilutäytöissä vaatimukset täyttömateriaaleille ovat yleensä 
vähäisempiä. 

Massanvaihdolla korvataan runsaasti kokoonpuristuvat luonnonmaakerrokset siten, että kovaan 
pohjaan ulottuvalla massanvaihdolla poistetaan painumat lähes kokonaan tai 
osittaismassanvaihdolla korvataan maan pehmeät pintakerrokset sellaiseen syvyyteen niin, että 
massanvaihdon alapuolelle jäävien kokoonpuristuvien maakerrosten aiheuttama kokonaispainuma 
pysyy suunnitelluissa rajoissa. Massanvaihdon täyttömateriaali on suunnitelma-asiakirjojen 
mukaista. Täyttönä käytetään hiekkaa, hiekkamoreenia tai näitä karkeampia, mieluimmin kivisiä 
maalajeja tai louhetta. Jos käytetään olosuhdeherkkää täyttömateriaalia, joka voi muuttua työn 
aikana juoksevaksi, tehdään työ materiaalille soveltuvissa sääolosuhteissa.  

Lopputäytön (johtokaivantojen eli putkien, johtojen, salaojien, kaivojen yms. lopputäytöt) 
täyttömateriaali ei sisällä aineita, jotka voivat vahingoittaa putkia tai liitosmateriaalia. Lopputäyttö 
tehdään täyttömateriaalilla, joka on tiivistämiskelpoista ja vastaa routimisominaisuuksiltaan 
kaivannosta poistettua materiaalia. Suurin sallittu kivien tai lohkareiden läpimitta on 2/3 kerralla 
tiivistettävän kerroksen paksuudesta, kuitenkin enintään 400 mm. Liikennöitävällä alueella 
lopputäyttö ulotetaan liikennealueen rakennekerrosten alapintaan. Osa kunnallistekniikan ja 
verkostojen linjoista sijaitsee viheralueilla, pelloilla ja metsissä, jolloin kaivantojen lopputäytöissä 
voidaan hyödyntää heikompilaatuisia maa-aineksia.  

 

Kuva 3.5 Entisen kaatopaikan pintarakenteen päälle rakennettu puisto, jonka muotoilutäytöissä 
on käytetty mm. ylijäämämaita ja massastabiloitua ruoppausmassaa, raiteissa betonimursketta ja 
kasvualustoissa kierrätyskasvualustaa (valokuva: Helsingin kaupunki).  
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3.2.5 Viherrakentaminen   

Viheralueet tarjoavat kierrätysmaiden hyötykäyttöön erilaisia mahdollisuuksia. Viheralueilla 
voidaan toteuttaa esimerkiksi katualueita vaihtelevampaa maastonmuotoilua ja -täyttöjä. Lisäksi 
viheralueilla käytetään monipuolisesti erilaisia rakenteita, joissa voidaan hyödyntää 
kierrätysmateriaaleja.  

Kasvualustoissa kierrätysmaiden käytöllä voidaan lisätä rakennettujen viheralueiden biologista ja 
ekologista monimuotoisuutta, säilyttää pintamaiden sisältämä humus ja hiilivarasto sekä edistää 
maaperäeliöstön monimuotoisuutta ja viherrakentamisen kokonaistaloudellisuutta. (Yli-Jama 2019)  

Kasvualustojen kierrätyksen toteuttamiseksi tarvitaan toimenpiteitä suunnittelun eri tasoilla:  

- Kaavoitus- ja aluesuunnitteluvaiheessa tunnistetaan maaperän suojelun tarve ja 

kierrätysmaakohteet.  

- Hankeohjelmavaiheessa asetetaan tavoitteet ja hahmotetaan esiselvitystarpeet.  

- Katu- ja puistosuunnitelmassa suunnitellaan talteenottotavoitteena massatasapaino ja 

pintamaiden sijoittaminen alueelle. Suunnitellaan kasvillisuuden ja kasvualustojen 

yhteensopivat periaatteet.  

- Rakennussuunnitelmissa määritetään maaperän säilyttäminen, suojaus ja siirto sekä 

yksityiskohtaiset kasvualustaratkaisut. Laaditaan massanhallintataulukko, suunnitellaan 

työmaa-aikainen hoito, takuuajan hoito ja laaditaan hoitosuunnitelma.  

Kierrätyskasvualustojen tapauksessa oleellisen tärkeitä ovat rakentamisen ja takuuajan hoito, 

pitkän ajan hoitosuunnitelma sekä näiden dokumentointi. Kierrätyskasvualustoissakin on toimittava 

lannoitevalmistelain (539/2006) ja muun kasvualustoja käsittelevän laidansäädännön puitteissa. 

Kierrätyskasvualustoja voidaan tuotteistaa erilaisiin käyttötarkoituksiin, jolloin niissä käytettävät 

materiaalit ja jalostusmenetelmät vaihtelevat. Kuvassa 3.6 on esimerkki seulotusta 

kierrätyskasvualustasta aumoissa työmaalla. Kuvassa 3.7 on kierrätyskasvualusta levitettynä ja 

muotoiltuna talviurheilukeskuksessa.   

Viheralueiden täytöt voivat yleensä olla routivaa ja painuvaa materiaalia, ja hoitoluokasta riippuen 
pieniä painumia ja routanousuja voidaan yleensä sallia. Viheralueiden täytöissä, kiinnitetään 
huomiota maaston muotoiluun, kuivatuksen toimivuuteen, täyttökerroksen veden läpäisevyyteen, 
maa-aineksen tai uusiomateriaalin pH-arvoon sekä täytön päälle tuleviin kasvualustakerroksiin. 
Maisema- ja viherrakentamisessa täyttömateriaalien vaatimuksiksi yleensä riittää, että materiaali 
on levitettävissä, muotoiltavissa ja tiivistettävissä rakenteeseen. Kasvualustamateriaalin laatu ja 
kerrospaksuus riippuu kasvillisuustyypistä (kasvualustan paksuus tyypillisesti n. 0,2-0,5 m).  

Massastabiloitua ylijäämämaata tai ruoppausmassaa voidaan hyödyntää esimerkiksi maisemointi- 
ja pengertäytöissä sekä vesiaihioiden tiivistysrakenteissa. Erityispiirteenä stabiloidussa 
materiaalissa on sen korkea pH verrattuna stabiloimattomiin maa-aineksiin. Stabiloitu maa-aines ei 
yleensä sellaisenaan sovi kasvualustaksi, vaan sen päälle tarvitaan varsinaiset 
kasvualustakerrokset.  
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Kuva 3.6 Seulottua kierrätyskasvualustaa varastokasoilla työmaalla (valokuva J. Helama).  

 

Kuva 3.7 Kierrätyskasvualustan levitystä talviurheilupaikan työmaalla (valokuva J. Saarinen).  

3.2.6 Urheilupaikat    

Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien toimintojen monimuotoisuus mahdollistaa uusiomateriaalien 
monipuolisen käytön esimerkiksi liikunta- ja urheilukenttien, liikuntapuistojen ja reittien, sekä 
näihin liittyvien piha- ja pysäköintialueiden rakenteissa. Käynnistettävässä 
liikuntapaikkahankkeessa tulisi heti alussa selvittää uusiomateriaalien käyttömahdollisuudet ja 
lähitulevaisuudessa tätä tullaan edellyttämään kaikissa hankkeissa. Kuvissa 3.7, 3.8 ja 3.9 on 
esitetty esimerkkejä uusiomateriaalien hyödyntämisestä liikunta- ja talviurheilupaikoissa.  

Liikuntapaikat sijoittuvat usein heikkolaatuisille pohjamaa-alueille, kuten esimerkiksi pehmeiköille, 
painumaherkille, routiville tai huonosti kuivuville alueille. Liikuntapaikkojen kentät ovat pinta-
alaltaan laajoja, joten niiden alueelle yleensä myös mahtuu esim. painuma- tai routimisherkkyyden 
osalta vaihtelevia pohjaolosuhteita. Tämä tuo omat haasteensa toteutukseen ja liikuntapaikan 
maarakenteiden ja pintojen kunnossa pysymiseen.  
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Kuva 3.8 Urheilukentän hyväkuntoinen nurmialue ja juoksurata. Pintarakenteen ja 
kasvukerroksen alla on harmaa kuitutuhkakerros oikeanpuoleisimman kuvan mukaisesti. 
(Hyvönen 2014)   

 

 

Kuva 3.9 Jalkapallokentältä purettu tekonurmi multigolf-radan korin ympärillä (valokuva J. 
Kivimäki).   

 

3.2.7 Syvästabiloidut rakenteet  

Syvästabilointia käytetään pohjamaan vahvistamiseen ja pehmeiden maa-ainesten (savi, lieju, 
turve) ominaisuuksien jalostamiseen. Syvästabilointi soveltuu useimpien maarakenteiden 
alapuolisen pohjamaan lujittamiseen. Syvästabilointi pohjanvahvistukseksi tehdään pilaristabilointi- 
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tai massastabilointimenetelmillä. Kaivumaiden yms. jalostaminen tehdään 
massastabilointimenetelmällä ennen tai jälkeen maa-ainesten kaivun. Ennen kaivua maa-ainesten 
jalostamista voidaan tehdä myös pilaristabilointilaitteella silloin, kun stabiloitavan kerroksen pysty- 
tai vaakasuuntainen homogenisointi ja sekoitus eivät ole välttämättömiä. Stabiloimalla jalostettua 
maa-ainesta voidaan käyttää mm. täyttöihin, penkereisiin, valleihin sekä maisemointitäyttöihin. 
Kuvassa 3.4, hyödynnetään tuhkasideaineilla massastabiloitua ruoppausmassaa meluvallin 
rakentamisessa.  

Syvästabiloinnissa voidaan käyttää kaupallista sideainetta tai sideaineseosta, joista osassa on 
merkittävä määrä jäteperäistä materiaalia. Sideaine voi olla myös kaupallisen sideaineen ja 
tuotteistamattoman jäteperäisen materiaalin seos tai se voi olla myös kokonaisuudessa 
jätemateriaalia. Syvästabiloinnissa uusiomateriaalisideaineilla pyritään parantamaan stabiloidun 
maa-aineksen teknistä laatua, vähentämään sideaineiden hankintakustannuksia ja sideaineiden 
tuotannon CO2-päästöjä. Valmistuksen päästöihin voi vaikuttaa myös sideaineseoksen sementin 
valinnalla - esim. Suomessa EU:n päästökaupan piirissä valmistetun sementin CEM I tuotannon 
CO2-päästöt ovat n. 30 % suuremmat kuin CEM II sementillä (Finnsementti 2019).  

Käytettävän sideainetyypin valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat saavutettavan lujuustason, 
materiaalihinnan ja saatavuuden lisäksi mm. lujittumisnopeus, jännitys-
muodonmuutosominaisuudet sekä vaikutukset vedenläpäisyominaisuuksiin. Valinnassa on 
huomioitava myös käytettävän laitteiston ominaisuudet mm. syötettävien sideaineiden 
maksimimäärän ja sideaineen osakomponenttien lukumäärän suhteen. Lisäksi on huomioitava, 
syötetäänkö sideaine stabiloitavaan maa-aineksen kuivana, onko mahdollista käyttää kostutettua 
sideainetta (esim. kasavarastoitu tuhka) vai syötetäänkö sideaine veden ja sideaineen seoksena eli 
slurryna (”märkämenetelmä”).  

Stabiloidun maa-aineksen lujuusvaatimus asetetaan hankekohtaisesti, mutta tyypillisesti 
massastabiloidun maan leikkauslujuus on välillä 40-100 kPa ja pilaristabiloidun 80-150 kPa. 
Stabiloidun maa-aineksen vedenläpäisevyys on tyypillisesti tasoa 10-8-10-9 m/s.   

Massastabiloinnin suunnittelua ja toteutusta (sis. prosessin työvaiheet, käyttökohteet, sideaineet, 
tutkimukset) on käsitelty tarkemmin mm. Massastabilointikäsikirjassa (2014) sekä julkaisussa 
Syvästabiloinnin suunnittelu (Liikennevirasto 2018 b). Jäteperäisten uusimateriaalien käytöstä 
stabiloinnin sideaineena on esitetty lisäksi omia materiaalikohtaisia ohjeistuksia, kuten 
Tuhkarakentamisen käsikirja (Kiviniemi et al. 2012).   

3.2.8 Esirakentaminen  

Esirakentamisella tarkoitetaan ennen alueen varsinaista rakentamista tai rakentamisen yhteydessä 

tehtävää rakentamisedellytysten luomista ja parantamista. Esirakentamiseen kuuluvat mm. 

maaston muotoilu kaivamalla, louhimalla ja täyttämällä, maapohjan vahvistaminen ja 

keventäminen, alueellisen vakavuuden parantaminen, pilaantuneiden maiden puhdistaminen, 

vesialueiden ruoppaus ja täyttö, rakenteiden purkaminen sekä johtosiirrot.  

 

Esirakentamisen koordinointi käsittää ainakin seuraavaa:  

- Tiedotus sisältää yleisötilaisuuksien, tiedotteiden yms. koordinoinnin ja tarpeen arvioinnin.  

- Aikataulut laaditaan projektialueen maanhankinnalle, maanvaihdolle, alueiden hallinnalle ja 

alueiden luovutukselle. Esirakentaminen tulisi aikatauluttaa siten, että esirakentamisen 

louhinnat, materiaalikuljetukset, pöly ja melu eivät kohtuuttomasti vaivaisi alueelle 

muuttavia asukkaita.  

- Maankäytön suunnittelussa ja esirakentamisen toteutussuunnittelussa otetaan huomioon 

alueen rakentamisedellytysten luominen sekä selvitetään alueen rakentamisen 

massatasapainoa edistävät ja CO2-päästöjen kannalta edulliset esirakentamismenetelmät.  

- Johtosiirrot suunnitellaan muun infrasuunnittelun yhteydessä, tarvittaessa laaditaan 

kunnallistekninen vetäytymissuunnitelma.  

- Kierrätyskentät mahdollistavat tehokkaan maarakentamisen, Kenttien aluevaraukset ja 

ympäristölupaprosessit tulee aloittaa hankkeen alkuvaiheessa osana massakoordinaatiota.  

- Vesi- ja ympäristölupien lupaprosessit tulee käynnistää mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa eli heti, kun tiedetään mitä rakennetaan. Vesi- ja ympäristölupaprosessin 
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edellytyksenä ei ole asemakaava, vaan esim. osayleiskaava on riittävä. Lupaprosessissa 

tulee varautua vähintään 1,5 v. kestoon. Mikäli luvasta valitetaan niin prosessi kestää n. 3 

v. Kunnallisten ympäristölupien käsittely kestää lyhimmillään noin 6 kuukautta.  

- Infra- ja talonrakentamisen esirakentaminen suunnitellaan ja toteutetaan usein infra- ja 

talohankkeiden yhteydessä.  

- Rakennuttaminen esirakentamishankkeessa toteutetaan hankkeen projektinvetäjän 

toimesta apunaan suunnittelutyöryhmän asiantuntijoita. Laajemmissa hankkeissa 

esirakentamisen vaiheista tehdään vuosittainen suunnitelmakartta.  

Esirakentamisen avulla voidaan pehmeikköalueen laatua parantaa poistamalla haitalliset 

pitkäaikaiset painumat ja lisäämällä maaperän kantokykyä. Ennen varsinaista rakentamista 

tehtävien pohjanvahvistustoimenpiteiden laajuus ja tekotapa määritetään tarkoitusta varten 

laadittavassa esirakentamissuunnitelmassa. Esirakentaminen otettiin käyttöön 1980 -luvun alussa 

Helsingin kaupungissa. (Nauska & Havukainen 1998)    
 

3.3 Uusiomateriaalit eri rakenteissa ja rakennusosissa   

Taulukossa 3.1 on esitelty uusiomateriaalien soveltuvuutta päällysrakenteen ja penkereen 

rakennusosiin. Taulukossa ei oteta kantaa mahdolliseen ympäristöluvitukseen. Taulukossa esitetyn 

lisäksi voidaan mainita mm. kansirakenteet, joissa voidaan hyödyntää esim. vaahtolasimursketta 

kevennysmateriaalina ja/tai kierrätyskasvualustoja. Erilaiset uusiomateriaalit ovat tai saattavat olla 

soveliaita kantavaan kasvualustaan.    
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Taulukko 3.1 Joidenkin uusiomateriaalien tekninen soveltuvuus katu- ja kenttärakenteen 
rakennusosiin. Materiaalien hyödyntäminen on suunniteltava tapauskohtaisesti ottaen huomioon 
mm. kuormitus- ja ympäristöolosuhteet, kuivatus, kapillaarisuus, roudan hallinta sekä 
ympäröivät/liittyvät rakenteet.  

InfraRYL-rakennusosa Uusiomateriaali 

21322 Stabiloidut kantavat 
kerrokset 

runkoaine: Olemassa olevan tie, katu- tai kenttärakenteen kantavan 
kerroksen murske, sideaine: Lentotuhka, Masuunihiekka (granuloitu 
masuunikuona)   

21300 Kantavat kerrokset Asfalttirouhe- ja murske, Betonimurske, Masuunikuonamurske, 
Ferrokromimurske, Kappalekuona, Teräskuona, Rakenteesta 
purettava vaatimukset täyttävä murske  

21210 Jakavat kerrokset 1)  Betonimurske, Tiilimurske, Käsitelty jätteenpolton kuona, 
Lentotuhka, Pohjatuhka, Leijupetihiekka, Masuunihiekka, 
Masuunikuonamurske, Teräskuona, Konvertterikuona, Rakenteesta 
purettava vaatimukset täyttävä murske tai sora     

21110 Suodatinkerrokset Betonimurske, Tiilimurske, Käsitelty jätteenpolton kuona, 
Pohjatuhka, Leijupetihiekka, Valimohiekka, Masuunihiekka, 
Masuunikuonamurske, Ferrokromimurske, Ferrokromikuona, 
Konvertterikuona, Teräskuona, Rakenteesta purettava vaatimukset 
täyttävä kiviaines  

18330 Kaivantojen 
lopputäytöt 

Betonimurske, Tiilimurske1), Jätteenpolton käsitelty kuona, 
Lentotuhka1), Pohjatuhka, Leijupetihiekka, Valimohiekka1), 
Masuunihiekka, Masuunikuonamurske, Ferrokromimurske, 
Ferrokromikuona, Konvertterikuona, Rakenteesta purettava 
vaatimukset täyttävä kiviaines  

18150 Vastapenkereet Kaivumaa, Jalostettu kaivumaa, Betonimurske, Tiilimurske, Käsitelty 
jätteenpolton kuona, Lentotuhka, Pohjatuhka, Leijupetihiekka    

18150 Kevennetyt penkereet  Vaahtolasimurske, Rengasleike (rengasrouhe) ja kokonaiset renkaat   

18110 Maapenkereet (tie, 
katu, tms. penger - 
"liikennekuormitettu")  

Kaivumaa 4), Jalostettu kaivumaa, Betonimurske, Tiilimurske, 
Käsitelty jätteenpolton kuona, Lentotuhka, Pohjatuhka, 
Leijupetihiekka, Valimohiekka, Soodasakka 3)   

18110 Maapenkereet 
(meluvallit - "ei 
liikennekuormitettu")   

Kaivumaa 5), Jalostettu kaivumaa, Betonimurske, Tiilimurske, 
Käsitelty jätteenpolton kuona, Lentotuhka, Pohjatuhka, 
Leijupetihiekka, Valimohiekka, Soodasakka 3)     

 

1) jakavaan kerrokseen sopivaksi esitetyistä materiaaleista osa soveltuu ainoastaan kevyesti 

kuormitettuihin rakenteisiin (esim. tiilimurske jakavassa kerroksessa)  

2) osa materiaaleista on teknisten ominaisuuksiensa kannalta ylilaatuista ao. rakennusosaan 

(esim. betonimurske vastapenkereessä tai meluvallissa)  

3) sekoitettuna lentotuhkan tms. kanssa  

4) kelpoisuusluokka S1-S2 ja H1-H2, S3 ja H3 kuivina mahdollisia penkereisiin (InfraRYL)  

5) kelpoisuusluokka S1-S4 ja H1-H4, U1-U4 tukipenkereiden avulla tai ”voileipärakenteena” 

(InfraRYL)   

 

Taulukossa 3.2 on esitetty mitkä uusiomateriaalit ovat tai voivat olla soveltuvia kaatopaikkojen 

rakennusosiin. Taulukossa 3.3 on esitetty erilaisia uusiomateriaaleja, joilla on tai voi olla 

hyödyntämismahdollisuuksia syvästabiloinnin sideaineena, täyteaineena tai lisärunkoaineena. 

Täyte- tai lisärunkoainekäyttöä on lähinnä massastabiloinnissa. Taulukot ovat epävirallisia ja niiden 

perusteella uusiomateriaaleja ei ole mahdollista hyväksyttää käytettäväksi ko. rakennusosissa. 

Hyödyntäminen tapahtuu ko. rakennusosien ohjeistuksen ja tapauskohtaisen suunnittelun ja 

tarkastelun perusteella. Uusiomateriaalien soveltuvuus rakennusosiin on selvitettävä ja 
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varmistettava materiaalikohtaisesti. Taulukoissa 3.2 ja 3.3 ei oteta kantaa mahdolliseen 

ympäristöluvitukseen.   
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Taulukko 3.2 Joidenkin uusiomateriaalien tekninen soveltuvuus kaatopaikkarakenteisiin. Suuri osa 
tässä esitetyistä materiaaleista sopii varauksin kaatopaikkarakenteisiin ja niiden tekniset 
ominaisuudet eivät välttämättä täytä InfrRYL:ssä esitettyjä teknisiä vaatimuksia, joten niiden 
soveltuvuus on aina tarkistettava. Osa materiaaleista on teknisten ominaisuuksiensa kannalta 
ylilaatuista ao. rakennusosaan, ja ne tulisi ensisijaisesti hyödyntää muualla.  

Rakennusosa  Uusiomateriaali 

142512 Kaatopaikan pohjan 
rakennettu mineraalinen 
tiivistyskerros  

Hienorakeinen kaivumaa, stabiloitu savi   

142515 Kuivatuskerros 
(kaatopaikan pohja)  

Karkearakeinen kaivumaa, Tiilimurske, Pohjatuhka, Leijupetihiekka  

142521 Suodatinkerros  
(kp. pohja) 

Kaivumaa, Tiilimurske, Lentotuhka, Pohjatuhka, Leijupetihiekka, 
Valimohiekka, Käsitelty jätteenpolton kuona  

14514 Keinotekoisen eristeen 
suojakerros (kp. pohja)  

Kaivumaa, Lentotuhka, Pohjatuhka, Leijupetihiekka, Valimohiekka, 
Kuitusavi 

14521 Esipeittokerros (kp. 
pintarakenne) 

Kaivumaa, Betonimurske, Tiilimurske, Lentotuhka, Pohjatuhka, 
Leijupetihiekka, Valimohiekka, Käsitelty jätteenpolton kuona 

14522 Kaasunkeräyskerros 
(kp. pintarakenne)  

Kaivumaa, Betonimurske, Tiilimurske, Asfalttirouhe, Pohjatuhka, 
Leijupetihiekka, Valimohiekka, Käsitelty jätteenpolton kuona 

14523 Pintarakenteen 
tiivistyskerros (kp. 
pintarakenne) 

Hienorakeiset kaivumaat Pohjatuhka, Leijupetihiekka, Valimohiekka, 
Käsitelty jätteenpolton kuona, Kuitusavi, Soodasakka  

14525 Kaatopaikan 
pintarakenteen 
kuivatuskerros  

Kaivumaa, Betonimurske, Tiilimurske, Asfalttirouhe, Pohjatuhka, 
Leijupetihiekka, Valimohiekka, Käsitelty jätteenpolton kuona 

14526 Kaatopaikan 
pintarakenteen pintakerros 

Kaivumaa, Betonimurske, Tiilimurske, Asfalttirouhe, Lentotuhka, 
Pohjatuhka, Leijupetihiekka, Valimohiekka, Käsitelty jätteenpolton 
kuona 1) 

14527 Kaatopaikan 
pintarakenteen kasvukerros  

Kaivumaa, Pohjatuhka, Tiilimurske, Leijupetihiekka, Valimohiekka, 
Käsitelty jätteenpolton kuona, Kuitusavi 1)  

 

1) materiaalin korkea pH voi estää käyttöä, mikäli pH on liian korkea pintarakenteen 

bentoniittimatolle tai kasvukerroksessa kasvillisuudelle  

2) sekoitettuna lentotuhkan tms. kanssa 

Taulukko 3.3 Esimerkkejä uusiomateriaaleista, joilla on tai voi olla hyödyntämismahdollisuuksia 
syvästabiloinnin sideaineena, täyteaineena tai lisärunkoaineena. Osa esitetyistä materiaaleista on 
sellaisenaan hyödynnettävissä sideaineena ja osa vaatii jalostamista, jolloin niiden uusiokäyttö olisi 
mielekkäintä osakomponenttina tuotteistetussa kaupallisessa sideaineseoksessa.  

Rakennusosa  Uusiomateriaali 

14130 Syvästabilointi 
14131 Pilaristabilointi 
14132 Massastabilointi   

Kattilatuhka, Kivihiilen poltossa syntyvä lentotuhka, Turpeen ja 
käsittelemättömän puun poltossa syntyvä lentotuhka, Savukaasujen 
rikinpoistossa syntyvät kiinteät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet, 
Rinnakkaispoltossa syntyvä kattilatuhka, Rinnakkaispoltossa 
syntyvä lentotuhka, Meesa (kalsiumoksidi), Kipsi (fosforikemikaalien 
valmistuksessa syntyvä jäte), Kalkin kalsinointi- ja 
hydratointijätteet, Palavan kiven tuhka  

 

Se, että uusiomateriaali on teknisesti soveltuva käytettäväksi tietyissä rakennusosissa, ei 

automaattisesti tarkoita sitä, että sitä käytännössä hyödynnettäisiin tai voitaisiin hyödyntää ko. 
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rakennusosassa kaikissa rakentamiskohteissa. Tämän havainnollistamiseksi on kuvissa 3.10 ja 3.11 

esitetty periaatepoikkileikkauksia betonimurskeen hyödyntämisestä katujen päällysrakenteessa. 

Kuvissa on esitetty myös betonimurskekerroksen reunan vähimmäisetäisyys esim. tontin, 

rakennusoikeuden, tms. rajasta. Taulukossa 3.4 on esitetty kuvia täydentäviä tietoja, joita ovat 

mm.: kantakaupunkien kaduilla ja muilla runsaasti kunnallistekniikkaa sisältävillä kaduilla 

rakennetaan kantava kerros kalliomurskeesta, tiemäisillä kaduilla (joilla kunnallistekniikkaa on 

vähän) betonimurske on mahdollinen kantavassa kerroksessa; pengertäytöissä (ja joissakin muissa 

täytöissä) betonimursketta voidaan käyttää suunnitelmallisesti. Muille uusiomateriaaleille vastaavia 

periaatekuvia ei ole toistaiseksi laadittu, mutta on tarpeen laatia niiden ohjeistusta 

laadittaessa/päivitettäessä.   
 

 

 

 

Kuva 3.10 Betonimurskeen käytön periaatteet jalkakäytävällä ja ajoradalla, jossa on 
kunnallistekniikkaa, ylempi kuva. Betonimurskeen käytön periaatteet kaapeleiden, 
kaukolämpöputkien ja kiintoraiteisen raitiotien kohdalla, alempi kuva (Ramboll 2019). 
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Betonimurskeen käyttöä raitiotierakentamisessa on käsitelty laajemmin Lindenin diplomityössä 
(Linden 2018).  

a)

 

b) 

 

 

katualue rajautuu yleiseen alueeseen ≥ 0 m, kuva 3.2 a 

katualue rajautuu tonttiin  ≥ 1 m, kuva 3.2 b 

etäisyys rakennukseen ≥ 2 m 

salaoja katualueella  ≥ 1 m, kuva 3.1 

Kuva 3.11 Betonimurskeen reunan etäisyys katualueen reunasta, kun katualue rajautuu a) 
yleiseen alueeseen ja b) tonttiin. Kuvan alapuolisessa taulukossa on esitetty 
betonimurskekerroksen lähin etäisyys katualueen rajasta ja salaojasta. (Ramboll 2019)  

 

Taulukko 3.4 Betonimurskeen käyttö katupoikkileikkauksen eri osissa (sallittua / rajoitettua) 
(Ramboll 2019).   

 kantava 
kerros 

tukikerros 
(jakava + 
suodatin) 

pengertäy
ttö 

lopputäyt
tö (2) 

salaoja 
(3) 

kantava 
kasvualus

ta 

katu, jalkakäytävä, 
pyöräkaista   

ei kyllä kyllä ei  ei ei 

tiemäinen katu  kyllä (1) kyllä kyllä ei  ei ei 

jalankulku- ja 
pyörätie vapaassa 
tilassa  

kyllä (1) kyllä kyllä ei  ei ei 

erotuskaista, 
keskikaista  

- kyllä kyllä ei  ei ei 

(1) käyttö on mahdollista silloin, kun rakenteen kohdalla ei ole vesihuoltoverkostoa, muuta 

verkostoa, johtoja, tms. tai sitä on vähän 

(2) käyttö lopputäytössä vain verkoston omistajan hyväksynnällä 

(3) kun rakenteen ulkopuolelta virtaa runsaasti vettä vaakasuunnassa kohden salaojaa ei ko. 

kerroksessa virtauksen puolella käytetä betonimursketta 
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4. OHJEISTUS  

Infra- ja maarakentamista ohjaa tilaajan tahtotila, lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen 
kuntakohtainen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan periaatelinjaukset ja lukuisat 
yksityiskohtaiset toimintatapaohjeet. Rakennusalan kattava säädös-, periaate- ja ohjekokoelma 
velvoittaa ja ohjaa kaikkien rakentamiseen osallistuvien toimintaa. Valtion ja kuntien organisaatiot 
sekä yhdistykset (esim. Väylävirasto, RIL, SKTY, Kuntaliitto, SGY, RTS, PANK, …) ovat laatineet 
kattavan ja yksityiskohtaisen ohjeistuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon. 
Suunnittelu- ja rakentamisohjeiden lisäksi rakentamista ohjaavat mm. työturvallisuusohjeet, 
kaupunkien rakennusjärjestys, ympäristönsuojelumääräykset, yms.  

Kuvassa 4.1 esitetty uusiomateriaalirakentamista käsittelevän ohjeistuksen informatiivinen 
jaottelu. Kuvassa on myös havainnollistettu sitä, kuinka uusiomateriaalirakentamisen edistämiseksi 
ja tarkoituksenmukaisesti toteuttamiseksi tarvitaan lakien, asetusten, standardien, ohjeiden, 
tuotekorttien, yms. lisäksi koulutusta, tutkimusta- ja tuotekehitystä, päästötarkasteluja sekä 
viestintää ja vuorovaikutusta. Taulukossa 4.1 on esitetty lisäksi esimerkkejä olemassa olevista 
laeista, asetuksista ja ohjeista.  

 

Kuva 4.1 Uusiomateriaalirakentamisen reunaehtoja, ohjeistusta ja ”tukitoimintoja”  

 

Uusiomateriaalien hyödyntämistä katu- ja muissa rakenteissa käsitellään mm. seuraavissa 
ohjeissa:  

- Katusuunnittelun ja -rakentamisen ohjeet, Katu 2020 (Suomen kuntatekniikan yhdistys, 

2020)  

- Betonimurske kaupunkien julkisessa maarakentamisessa (Helsinki, Espoo, Tampere, 

Turku, Vantaa, Ramboll 2019) 

- Kierrätysmaiden käyttö viherrakentamisen kasvualustoissa (Viherympäristöliitto ry., 

2019)  

- Kierrätysmaiden käyttö kasvualustoissa Helsingin kaupungin puisto- ja katuhankkeissa, 

Ohjeita suunnittelijoille (Kaituri et al., 2018)  

- Tuhkien käyttö maarakentamisessa. Metsä- ja energiateollisuuden tuhkamateriaalit, Infra 

062-710191 (Rakennustieto, 2018)  

- Betonimurskeen laadunvalvontalomakkeet, Purkutyömaalla murskatun betonimurskeen 

laadunvalvonta maarakennuskohteessa (Uusiomaarakentaminen.fi 2017)   

- UUMA Liikuntapaikkaohje (Mäkinen et al. 2018)  
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- Katurakenteiden suunnitteluohje (Oulun kaupunki, 2017)  

- Verkostosuunnittelukäytännöt (HSY:n vesihuolto, 2016, sisältää liitteet 5 ja 6 eli 

Betonimurske, Käyttöohje suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon, 2014 ja 

Vaahtolasimurske, Käyttöohje suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon, 2014)  

- Maavalli- ja rinnekatsomot, Infra 66-710136, RT 97-11169 (Rakennustieto, 2014)  

- Kaatopaikkarakenteet, Infra 15-710106 (Rakennustieto, 2013)  

- Hiekkakenttien ylläpitäjän ja perusparantajan opas (Ramboll, 2008)  

Osa edellä mainituista julkaisuista löytyy UUMA-sivustolta9. Osa julkaisuista on maksullisia tai on 
muita syitä, joiden takia niitä ei ole mahdollista linkittää uusiomaarakentaminen www-sivuille.  

Joillakin kaupungeilla on olemassa käytäntöjä ja ohjeistusta uusiomateriaalien käyttöön. 
Esimerkkinä voidaan mainita Oulun kaupunki, joka on vuonna 2017 päivittänyt ohjeen kaduilla 
käytettävistä masuunihiekka-, LD-masuunihiekka-, OKTO- ja betonimurskerakenteista (Oulun 
kaupunki 2017). Kaikilla kaupungeilla ei ole riittävää kokemusta ja ohjeistusta uusiomateriaalien 
käytöstä. Näitä varten on asetettu tavoitteeksi, että 2020 -luvun alkupuolella olisi käytössä 
uusiomaarakentamisen huomioivat kaupunkikohtaiset tai alueelliset suunnittelu- ja hankintaohjeet 
kaavoituksesta rakentamiseen.  

Teiden päällysrakenteiden, penkereiden, pengerkevennysten ja pohjanvahvistusten suunnittelussa 
käytetään mm. seuraavia Väyläviraston ohjeita, joissa on esitelty, ohjeistettu ja rajattu 
uusiomateriaalien käyttöä:  

- Heikkolaatuisen pengermateriaalin laadun arviointi, opas (Väylävirasto 2020 c)  

- Uusiomateriaalit tierakenteissa, opas (Väylävirasto 2020 b)   

- Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa, opas (Väylävirasto 2020 a)  

- Tierakenteen suunnittelu (Liikennevirasto 2018 a)  

- Syvästabiloinnin suunnitteluohje (2018 b)  

- Kevennysrakenteiden suunnittelu (2011)  

- Päällysrakenteen stabilointi (Tiehallinto 2007)  

Edellä esitetyt julkaisut löytyvät Väyläviraston www-sivuilta10. Lisäksi Tiehallinnon ja Tielaitoksen 
vanhoissa 1900-luvun ohjeissa ja selvityksissä on useita käytöstä poistettuja uusiomateriaalien 
suunnitteluohjeita ja erilaisia selvityksiä ko. materiaaleista. 

Materiaalitoimittajien, teollisuuden ja urakoitsijoiden laatimia ohjeita ja tuotekortteja11 ovat mm.  

- OKTO®-rakennustuotteiden suunnittelu- ja rakentamisohje tie-, katu- ja maarakenteissa 

(Outokumpu & Destia, 2019)  

- Foamit Vaahtolasimurske, Suunnittelu- & rakennusohje (Uusioaines Oy, 2018)  

- Jätteenpolton pohjakuonan hyödyntäminen (Suomen Erityisjäte, 2018)  

- Betoroc-murskeohje (Rudus Oy, 2017)  

- fill-R - Kevytkiviaines, RT 38739 (Ecolan, 2016)  

- fill-R suunnittelu- ja mitoitusohje tie-, katu- ja maarakenteissa (Ecolan Oy)  

- Masuunihiekka, LD-Masuunihiekka, RT 38919 (SSAB Europe Oy, Merox, 2017)  

- Leijukerrospolton pohjahiekka, Tuoteseloste, Suomenojan voimalaitos (Fortum Power and 

Heat Oy, 2015)  

- CE-merkitty pohjahiekka, Tuoteseloste, Joensuun voimalaitos (Fortum Power and Heat 

Oy, 2015)  

- Massastabilointikäsikirja (2014) / Mass stabilisation manual (2015)  

- Tuhkarakentamisen käsikirja, Energiantuotannon tuhkat väylä-, kenttä- ja maarakenteissa 

(2012, Infra 062-710191 ohjekortti on osin korvannut tämän käsikirjan)  

 

  

 

9 http://www.uusiomaarakentaminen.fi/uusiomateriaalirakentaminen-ohjejulkaisuja 

10  https://vayla.fi/julkaisut 

11 Löytyvät materiaalitoimittajien www-sivuilta, osa löytyy myös sivuilta http://www.uusiomaarakentaminen.fi/uusiomateriaalirakentaminen-

ohjejulkaisuja: 

http://www.uusiomaarakentaminen.fi/uusiomateriaalirakentaminen-ohjejulkaisuja
https://vayla.fi/julkaisut
http://www.uusiomaarakentaminen.fi/uusiomateriaalirakentaminen-ohjejulkaisuja
http://www.uusiomaarakentaminen.fi/uusiomateriaalirakentaminen-ohjejulkaisuja
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Taulukko 4.1 Uusiomateriaalirakentamista käsittelevän ohjeistuksen informatiivinen jaottelu ja 
esimerkkejä laeista, ohjeista, yms. jaottelun mukaisesti (jaottelu on sama kuin kuvassa 4.1).  

1. EU:n, Valtion ja Rakennuttajan tahtotila   

- EU:n jätedirektiivi  

- Valtakunnallinen jätesuunnitelma 2017  

- Kaupunkien ”strategiat”, esim.: Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien 

hyödyntäminen maarakentamisessa periaatteet 2018 (Helsingin kaupunki), 

Uusiomaarakentamisen vuosisuunnitelma (Tampereen kaupunki), yms.   

- Rakennuttajan tahtotilan jalkautetaan erilaisilla ohjeilla ja malliteksteillä suunnittelijalle 

esim.: Helsingin kaupunki, “Mallialueen suunnittelu, suunnitteluohjelma”   

2. Ympäristölaki ja asetukset  

- Ympäristönsuojelulaki 2014, Jätelaki 2011  

- MARA - Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä 

maarakentamisessa, 2017 + Soveltamisohje 2019   

3. Standardit ja laatuvaatimukset  

- SFS 5884 Betonimurskeen maarakennuskäytön laadunhallintajärjestelmä, 2018  

- SFS-EN 13242+A1 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät 

sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset  

4. Julkiset suunnitteluohjeet  

- Katu 2002, Katusuunnittelun ja -rakentamisen ohjeet (SKTY, tulossa KATU 2020)  

- Verkostosuunnittelukäytännöt, HSY:n vesihuolto, 2016 (sisältää liitteen ”BeM-ohjeet 

2014 vesihuoltoverkoston suunnitteluun”)  

5. Yleiset työselostukset  

- InfraRYL, Päällys- ja pintarakenteet, 2017  

- InfraRYL, Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, 2018  

6. Muut ohjeet ja ohjekortit  

- Betonimurske kaupunkien julkisessa maarakentamisessa, 2019  

- Betonimurskeen laadunvalvontalomakkeet. Purkutyömaalla murskatun betonimurskeen 

laadunvalvonta maarakennuskohteessa, 2017   

    Kaupunkien sisäiset ohjeet ja määräykset  

- Kuntien ympäristönsuojelumääräykset   

- Ohjeet purku-urakoiden laadukkaaseen toteutukseen (Helsingin kaupunki 2020)  

7. Materiaalitoimittajien ohjeet ja tuotekortit  

- Betoroc-murskeohje, Rudus Oy, 2017  

- Foamit Vaahtolasimurske, Suunnittelu- & rakennusohje (Uusioaines Oy, 2017)  

8. Hankintalaki ja hankintaprosessien kuvaukset (mm. suunnittelun ja rakentamisen hankinta)  

- Vihreä julkinen rakentaminen 2017, hankintaopas (Kuittinen, M. & le Roux, 2017a)  

- Vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit 2017, opas (Kuittinen, M. & le Roux, 

2017b)  

9. Raportoinnin ohjeet ja vaatimukset  

- MARA 2017 + Soveltamisohje 2019 (esitetty vaatimus toteumatiedolle)  

- Kaupunkien ohjeet toteumatietojen raportointiin   

10. Tuotteistamisohjeet  

- Uusiomateriaalien tuotteistamisohje maarakentamiseen 2016 (UUMA2-hanke)  
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Ajantasainen listaus voimassaolevista lakisäädöksistä löytyy osoitteesta www.finlex.fi. Eräitä 
uusiomateriaalien käytön ja hankinnan kannalta tärkeimpiä kansallisia lakeja ja säädöksiä ovat 
mm.:  

- Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa eli MARA-

asetus (843/2017)  

- Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)  

- Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja -asetus (713/2014)   

- Jätelaki (646/2011) ja -asetus (179/2012)  

- Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (VNa 331/2013)  

- EU:n rakennustuoteasetus (EU 305/2011), laki (954/2012) ja asetus (555/2013) eräiden 

rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä  

- Ratalaki (110/2007)  

- Jäteverolaki (1126/2010)  

- Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005)  

Lakien ja säädösten merkityksestä uusiomateriaalirakentamiselle on esitetty laajemmin 

Väyläviraston ohjeessa Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa (Väylävirasto 2020 a).  

 

 

 

 

 

http://www.finlex.fi/
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5. SUUNNITTELU JA MITOITUS  

5.1 Suunnittelun perusteet ja lähtötiedot  

Perusteet:  

Kadun tavanomaiseen päällysrakenteeseen kuuluvat sidotut ja sitomattomat rakennekerrokset 
sekä siirtymärakenteet. Pohjamaa ja pengertäyte eivät kuulu päällysrakenteeseen. Kadun 
päällysrakenteen nimitykset on esitetty kuvassa 3.2.  

Päällysrakenteen (11199, 21100) suunnittelun lähtökohtana on rakenteen käyttöikävaatimus. 
Vaurioittavat rasitukset ovat liikenneperäisiä, ilmastoperäisiä tai painumisesta ja vakavuuden 
puutteesta johtuvia tai näiden yhdistelmiä. Alemman kerroksen kestoikävaatimus on aina suurempi 
kuin ylemmän kerroksen.  

Suodatinkerroksen, Jakavan kerroksen ja Kantavan kerroksen (21110, 21210, 21300) tekniset 
vaatimukset on esitetty InfraRYLissä. Kerrosten tulee täyttää suunnitelmassa ja/tai InfraRYLissä 
esitetyt mitta-, tarkkuus- ja kantavuusvaatimukset. Lisäksi materiaaleille esitetyt vaatimukset tulee 
täyttyä.  

Siirtymärakenteita (21500, 31312) käytetään tasaamaan pituussuuntaisia painumaeroja. Painuma-
eroja syntyy, kun perustamistapa tai pohjasuhteet muuttuvat. Siirtymäkiiloja (31312) käytetään 
kantavuus- ja routivuuserojen tasaamiseen.  

Ympäristörakenteilla pyritään vähentämään väylästä ja sen käytöstä ympäristölle aiheutuvia 
haittoja ja pehmentämään väylän liityntää muuhun ympäristöön sekä parantamaan väylällä 
liikkujien viihtyisyyttä. Ympäristörakenteet voivat olla melun tai tärinän vaikutuksia pienentäviä tai 
estäviä rakenteita, pohjavedensuojausrakenteita tai esteettisesti väylän viihtyisyyttä parantavia 
istutuksia, verhouksia tms., joiden toimivuusvaatimukset ja ominaisuudet ovat rakennekohtaisia.  

Kadun ja raitin toimivuusvaatimuksena on, että liikennöintiä varten pinnan tulee olla tasainen ja 
säilyttää tasaisuutensa ja ehjyytensä suunnitellun käyttöiän. Kadun ja raitin rakenteet tulee 
suunnitella siten, että tasaiset tai epätasaiset painumat, sivusiirtymät, routanousut ja kantavuudet 
pysyvät sallituissa rajoissa (esitetty Katusuunnittelun ja -rakentamisen ohjeessa SKTY 2020). 
Lisäksi katurakenteen toimivuusvaatimuksena on, että siihen voidaan sijoittaa vesihuollon, 
energiansiirron ja tietoliikenteen johdot, kaapelit yms. laitteet, ja se on mahdollista varustaa 
liikennettä ohjaavilla varusteilla ja laitteilla. Rakenteiden painumien ja siirtymien tulee olla sallittua 
pienempiä yhdyskunnan johtoverkon toimivuuden varmistamiseksi. Maapohjan ja rakenteiden 
varmuuden sortumista, murtumista ja halkeilua vastaan on oltava myös riittävän suuri.  

Kadun päällysrakenne sietää suurtakin tasaista painumaa vaurioitumatta. Tasaisen painuman 
sallitun ylärajan asettavat kuitenkin kadun kuivatus sekä kadussa olevat ja siihen liittyvät 
rakenteet. Painumat aiheutuvat päällysrakenteen ja mahdollisen penkereen alapuolisten pehmeiden 
maakerrosten pitkäaikaisesta kokoonpuristumisesta. Haitallisimpia ovat epätasaiset painumat, 
jotka aiheutuvat yleensä pohjasuhteiden vaihtelusta, penkereen paksuuden nopeasta vaihtelusta, 
siirtymärakenteiden puutteellisuuksista ja/tai työvirheistä. Sallittu tasainen painuma on tyypillisesti 
20 v. aikana:  

- asfalttipäällysteisille väylille, kaduille ja toreille 150-200 mm  

- raitioteille ja kivetyille kaduille sallittu painuma on vastaavasti 100 mm ja   

Sallittu tasainen routanousu 20 v. aikana:  

- asfalttipäällysteisille väylille, kaduille ja toreille on tyypillisesti 120-150 mm ja  

- raitioteille ja kivetyille kaduille sallittu painuma on vastaavasti 75-100 mm.  

Painuma-arvoissa ei ole otettu huomioon maarakenteissa esiintyviä painuma-arkoja rakenteita 
kuten esim. putkijohtoja. Näiden vaikutuksesta maarakenteelle sallitut painumat ja routanousut 
ovat yleensä huomattavasti edellä esitettyjä pienempiä. Lisäksi on esitetty sallitut arvot pinnan 
sivukaltevuudelle sekä muita kriteerejä.  

Kantavuusvaatimus valmiin kadun päällysteen päältä on tyypillisesti:  

- 350-500 MN/m2 katuluokissa 1, 2 ja 3 ja 175-250 MN/m2 katuluokissa 4, 5 ja 6  



Ramboll  

 

  

 
39/110 

Lähtötiedot:  

Infrarakenteiden suunnittelun lähtötietona ovat mm. asemakaava, aikaisemmat suunnitelmat, 
verkostokartat ja maastotiedot, joita ovat mm. ilmakuvauksella tai maastossa mittaamalla hankitut 
maaston korkeus- ja paikkatiedot ja maaperätutkimukset. Pohjarakenteiden ja/tai -vahvistusten 
suunnittelua varten tarvittavia maaperätietoja ovat mm. maakerrosrajat, maakerrosten paksuudet 
ja ominaisuudet, pohja- ja orsivesipinnan taso, happamien sulfaattimaiden esiintyminen, 
pilaantuneisuus. Tietoja tarvitaan suunnittelussa mm.: rakennekerrosten paksuuden 
määrittämiseksi (kantavuus, routa), siirtymäkiilojen tarpeen arvioimiseksi, vakavuuden 
(stabiliteetti) ja painuman määrittämiseksi, perustamis- ja esirakentamistarpeen määrittämiseksi, 
pohjavesivaikutusten arvioimiseksi, kaivantojen ja tuentojen suunnittelemiseksi sekä kaivumaiden 
laadun ja hyödyntämiskelpoisuuden arvioimiseksi.  

Maaperän laadun riittävän tarkka määrittely on tärkeää alueella säilytettävien ja hyödynnettävien 
maa-ainesten kannalta. Hyötykäyttöön kelpaavat maa-ainekset on tutkittava ja määriteltävä, jotta 
ne voidaan erotella ja käsitellä suunnitelman mukaisesti siten, että ne eivät sekoitu 
hyödyntämiskelvottomaksi massaksi. Maaperätutkimukset ovat lähtökohta erilaisten 
leikkausmassojen käyttökelpoisuuden arvioimiseen. Riski happoa tuottavan sulfidimaan 
mahdollisesta esiintymisestä hankealueella tulee tarkistaa. Tarkistus tehdään mahdollisten 
ympäristöön kohdistuvien haittavaikutusten välttämiseksi ja/tai rakenteiden korroosioriskin 
arvioimiseksi. Maaperän haju, väri ja silmämääräinen tarkastelu ei ole riittävä sulfidimaan 
tunnistamiseen, sillä sulfidimaa ei välttämättä poikkea väriltään tavanomaisesta savesta eikä tuota 
rikkivedyn hajua.  

 

5.2 Havaintoja toteutetuista uusiomateriaalirakenteista   

Väyläviraston selvityksessä Kokemuksia uusiomateriaaleista tierakenteissa 7/2019 on perehdytty 
yli kolmeenkymmeneen 1980-2010 -luvuilla toteutettuun uusiomateriaalikohteeseen suunnittelun, 
rakentamisen ja käytön aikaisen käytettävissä olevan aineiston perusteella. Rakenteet ovat olleet 
mm. päällysrakenteita, pengertäyttöjä, kerrosstabilointeja, meluvalleja sekä stabiloidun 
ylijäämäsaven ja ruoppausmassan hyötykäyttökohteita. Laajassa ja perusteellisessa selvityksessä 
on esitetty seuraavia johtopäätelmiä:  

- Uusiomateriaalit toimivat päällys- ja pengerrakenteessa suunnitellulla tavalla, kun 

rakenteet on suunniteltu, mitoitettu ja toteutettu oikein. Tuotteistetuilla uusiomateriaaleilla 

toteutetuissa kohteissa havaittiin ongelmia vain silloin, kun jokin/jotkin edellä esitetyistä 

asioista ei toteutunut.  

- Luonnon maa- ja kiviaineksesta poikkeavilla materiaaleilla rakennettaessa tulee kiinnittää 

erityistä huomiota rakentamisen laatuun koko tuotantoketjun aikana. Esimerkiksi 

laadultaan puutteellisen luonnon- tai uusiomateriaalin käyttäminen, puutteellinen 

tiivistäminen tai optimialueelta poikkeava vesipitoisuus aiheuttaa laadullisen riskin kaikessa 

maarakentamisessa.  

- Sidottujen rakennekerrosten ja stabilointien tapauksissa puutteet edellä mainittujen 

noudattamisessa kasvattavat rakenteen vaurioitumisriskiä sekä heikentävät rakenteen 

pitkäaikaistoimivuutta herkemmin kuin perinteisten sitomattomien luonnon maa- ja 

kiviainesten tapauksissa. Materiaaliseos tulee suhteuttaa sietämään mahdollisimman paljon 

vaihtelua esimerkiksi vesipitoisuudessa ja/tai tiiveysasteessa.  

- Hydraulisesti sidottujen rakenteiden E-moduulit ovat usein huomattavasti luonnon maa- ja 

kiviainesta suurempia, jolloin niiden avulla voidaan rakentaa suuren kantavuuden omaavia 

rakenteita. Hydraulisesti sidottu rakennekerros on kuitenkin jäykkänä kerroksena altis 

esimerkiksi epätasaisen routanousun aiheuttamille halkeamille, joiden on havaittu 

heijastuvan päällysteeseen, riippumatta siitä, että kuinka syvällä päällysrakenteessa 

rakennekerros on.  

- Suomessa 1990-luvulla tehdyissä maabetonirakenteissa havaittiin pakkaskatkoja sekä 

rapautumista liukkaudentorjunnassa käytetyn suolan vaikutuksesta. Selvityksessä ei voitu 

yksiselitteisesti osoittaa, että suolavesi olisi heikentänyt tutkittujen rakennuskohteiden 
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sidottujen uusiomateriaalirakenteiden sidoksia ja aiheuttanut näin ollen rakenteiden 

vaurioitumista vastaavilla mekanismeilla kuin maabetonirakenteiden tapauksessa. 

Sitoutuvien, sidottujen ja stabiloitujen uusiomateriaalirakenteiden suola-pakkaskestävyyttä 

tulisikin jatkossa selvittää lisää laboratoriossa ja kentällä.  

- Sidottujen uusiomateriaalirakenteiden yhdistäminen sitomattomista materiaaleista 

rakennettujen rakennekerrosten kanssa kasvattaa jäykkyyseroja päällysrakenteessa. 

Hydraulisilla sideaineilla stabiloitujen jäykkien rakennekerrosmateriaalien sietämiä 

vetojännityksiä tulisi tutkia tarkemmin mallinnuksen ja laboratoriotutkimusten avulla ja 

näin ollen kehittää uusiomateriaalipäällysrakenteiden mitoitustapaa.  

- Hyvin routaa eristävillä uusiomateriaaleilla on mahdollista aikaansaada perinteisiä 

tierakenteita vähemmän routivia rakenteita, kunhan rakennepaksuudet ovat riittäviä ja 

kuivatus toimiva.  

- Tehtyjen tutkimusten perusteella lujittuvien uusiomateriaalien (kuten lentotuhkat, kipsit ja 

jauhettu masuunikuona) uusiokäyttö stabiloidun kantavan kerroksen sideaineseoksen 

osakomponenttina on hyvin tarkoituksenmukaista teknisten ominaisuuksien puolesta. Niillä 

toteutettujen rakenteiden on havaittu kestävän hyvin ilmasto- ja liikennerasituksia, silloin 

kun sideaineseokset on suhteitettu huolellisesti sekä rakenne suunniteltu, mitoitettu ja 

rakennettu oikein. Sovellus antaa mahdollisuuden säästää päällysteen kerrospaksuudessa 

ja koko rakenteen paksuudessa (routamitoitus huomioiden).  

Edellä esitetyt päätelmät havainnollistavat hyvin uusiomaarakenteiden mahdollisuuksia, mutta 
myös niiden suunnittelun ja rakentamisen haasteita, jotka ovat ratkaistavissa laadukkaalla 
suunnittelulla, rakentamisen valmistelulla, rakentamisella, laadunvalvonnalla ja kunnossapidolla. 
Uusiomateriaalirakenteita käytettäessä on myös kiinnitettävä huomiota uusiomateriaalikerroksen 
ylä- ja alapuolisen kerroksen sekä rakentamispaikan ominaisuuksiin.  

Edellä mainitun selvityksen perusteella on laadittu Väyläviraston käsikirja Uusiomateriaalit 
tierakenteissa (Väylävirasto 2020 b), joka on toiminut yhtenä lähtökohtana tämän käsikirjan 
mitoitusosion laadinnassa.  

 

5.3 Suunnitteluperiaatteita   

Kadun tai raitin päällysrakenteen mitoittaminen tapahtuu kantavuuden ja routivuuden perusteella. 
Ensiksi on tarkoituksenmukaista mitoittaa päällysrakenne kantavuuden perusteella. Mikäli 
alusrakenne on tutkimuksilla todettu routimattomaksi, on kantavuuden perusteella määritelty 
päällysrakenne mitoittava. Mikäli alusrakenne on todettu routivaksi, tarkistetaan päällysrakenteen 
kokonaispaksuuden riittävyys routivuuden kannalta. Mikäli päällysrakennetta on routivuuden vuoksi 
paksunnettava, tapahtuu se tukikerrosta paksuntamalla. Yleisesti voidaan todeta, että 
routamitoitus on määräävä ainakin Itä- ja Pohjois-Suomen routivilla pohjamailla. Päällysrakenteen 
mitoituksen lisäksi tulee suunnittelussa ottaa huomioon kadun tulevat painumat sekä esim. 
katupenkereen stabiliteettikysymykset. Asiantuntevan geoteknikon tulee suorittaa näiden asioiden 
laskennalliset tarkastelut perustuen luotettaviin tietoihin vallitsevista pohjasuhteista. (SKTY 2020)  

InfraRYLssä esitettyjä uusiomateriaalien käytön periaatteita:  

InfraRYL:n osassa Päällys- ja pintarakenteet (2017, 20000-sarjan litterat) on esitetty periaatteita 
uusiomateriaalien käytölle päällysrakenteissa. Sen liitteissä on esitetty vaatimukset ja suositukset 
testaustiheydelle masuunikuonille, BOS-teräskuonaseokselle, ferrokromikuonalle ja 
betonimurskeelle. InfraRYL:n osassa Maa-, pohja- ja kalliorakenteet (2018, 10000-sarjan litterat) 
kevennyksissä käytettävinä uusiomateriaaleina on esitetty rengasleike (rengasrouhe), kokonaiset 
renkaat ja vaahtolasimurske. Lisäksi maapenkereissä voidaan käyttää uusiomateriaaleja alla 
olevien vaatimusten täyttyessä (samat vaatimukset on esitetty myös päällysrakenteiden 
materiaaleille):   

- Luonnon kiviainesta korvaavina materiaaleina voidaan käyttää käyttökohteeseen soveltuvia 

uusiomateriaaleja. Standardin EN 13242 soveltamisalaan kuuluvat materiaalit, joilla on 

käyttöhistoria Suomessa, voidaan CE-merkitä ja niitä voidaan käyttää rakenteessa luonnon 
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kiviainesten tavoin, mikäli ne täyttävät tekniset- ja ympäristökelpoisuusvaatimukset 

kohteessa. Uusiomateriaalien, joiden käyttöhistorialla ei ole osoitettu riittävää teknistä 

kelpoisuutta, käyttö edellyttää yleensä materiaali- tai rakennekohtaisia ennakkokokeita. 

Uusiomateriaalien laatuvaatimuksina käytetään soveltuvin osin luonnon kiviaineksille 

asetettuja laatuvaatimuksia. (InfraRYL)  

- Uusiomateriaalien tulee täyttää lainsäädännössä tai ympäristöluvassa asetetut 

ympäristökelpoisuusehdot. Valtioneuvoston asetuksilla (esim. MARA-asetus) voidaan tietyt 

materiaalit vapauttaa ympäristölupavelvollisuudesta ja antaa määräyksiä mm. 

ilmoitusvelvollisuudesta. Tietyt terästeollisuuden kuonat eivät KHO:n päätöksen mukaan 

tarvitse ympäristölupaa tai Mara-asetuksen mukaista ilmoitusmenettelyä. (InfraRYL).  

- Maarakenteissa käytettävien uusiomateriaalien on teknisiltä ominaisuuksiltaan ja 

maarakennuskelpoisuudeltaan sovelluttava käyttökohteeseen ja oltava riittävän 

tasalaatuisia. Kun uusiomateriaaleja käytetään kuormitettuihin maarakenteisiin, niiden 

pitkäaikaiskestävyys osoitetaan käyttöhistorialla (esim. toteutetut kohteet) tai 

pitkäaikaiskestävyyteen liittyviä riskejä pienennetään ennakolta tehtävillä laboratorio- ja 

kenttäkokeilla sekä hankkimalla kokemusta käytöstä aluksi pienemmillä kokeilukohteilla. 

(InfraRYL) 

- Uusiomateriaalit eivät saa aiheuttaa kanssaan kosketuksiin tuleville rakenteille korroosiota 

eikä muita vaurioita. Mahdolliset erityisominaisuudet tai -vaatimukset otetaan huomioon 

tarvittaessa koko rakenteen suunnittelussa. (InfraRYL)  

Muita yleisiä perusteita:  

Uusiomateriaalirakenteiden suunnittelu- ja mitoitustyössä on syytä kiinnittää erityisesti huomiota 
siihen, että kohteen työn- ja käytönaikaiset olosuhteet huomioidaan riittävällä varmuudella. 
Väyläviraston selvityksessä (2019a) on esimerkkejä siitä, kuinka rakenne, jossa käytettyjen 
uusiomateriaalien jäykkyys perustuu lujittumiseen, on vaurioitunut, kun rakennetta on kuormitettu 
liian voimakkaasti ennen rakennekerroksen lujittumista. Onkin suositeltavaa, että rakenteita, joissa 
hyödynnetään uusiomateriaalin hyvää lämmöneristävyyttä tai korkeaa moduulia, ei mitoiteta liian 
ohueksi, jolloin sen kestävyys voi vaarantua jo rakentamisvaiheessa tai sen erityisen herkkä esim. 
sille, että alusrakenteen kantavuus tai kuivatusolosuhteet poikkeavat suunnitteluvaiheessa 
oletetusta. Mahdollisesti ennen aikojaan vaurioituvat rakenteet olisivat erityisen huonoa mainosta 
uusiomateriaalirakentamiselle.  

Useiden uusiomateriaalien sekä lämmöneristävyys- että jäykkyysominaisuudet poikkeavat luonnon 
maa- ja kiviaineksista, mikä voi vaikuttaa päällysrakenteen kuormituskestävyys- ja 
routamitoitukseen. Kevyiden ja routaa eristävien materiaalien jäykkyysominaisuudet voivat olla 
luonnon maa- ja kiviainesta heikompia, jolloin päällysrakennepaksuuden mitoittavaksi tekijäksi 
muodostuu kuormituskestävyys. Tällaisissa tapauksissa päällysrakenteessa voi olla perusteltua 
käyttää lujittuvaa rakennekerrosta routaa eristävän rakennekerroksen päällä, jolloin 
päällysrakenteen kokonaispaksuus ei kasva kohtuuttoman suureksi.  

Uusiomateriaalien yhdistelmärakenteissa on päällysrakenteita tai päällysrakenne + pengertäyttö, 
jossa useampi kuin yksi rakennusosa (esim. kantava ja jakava kerros) on rakennettu käyttäen 
uusiomateriaalia. Rakennusosiin soveltuvista uusiomateriaaleista koostuvia yhdistelmiä voidaan 
suunnitella monipuolisesti, kunhan toteutettavalta rakenteelta saavutetaan kohteelle asetetut 
vaatimukset kantavuudelle ja routimattomuudelle. Uusiomateriaalipäällysrakenteita 
suunniteltaessa tulisi rakennekerroksien jäykkyysmoduulien kasvaa alhaalta ylöspäin mentäessä, 
mutta tästäkin on toimivaksi havaittuja poikkeuksia olemassa. Liian suuret rakennekerrosten väliset 
jäykkyyserot voivat aiheuttaa ongelmia liikennekuormitettavien rakenteiden 
pitkäaikaiskestävyydelle. (Vaihtoehtoisten maarakennusmateriaalien mekaaniset ominaisuudet).  

Uusiomateriaaleista koostuvia yhdistelmärakenteita suunniteltaessa on otettava huomioon mm. 
päällystekerrosten vaiheittain rakentaminen sekä olosuhdetekijät. Suunniteltavien rakenteiden ja 
materiaalien tulee täyttää lisäksi ympäristölainsäädännön (erityisesti MARA-asetus) asettamat 
vaatimukset, joita ovat mm. jäterakenteen suurin sallittu kerrospaksuus ja etäisyys pohjavedestä.  

Uusiomateriaalirakenteiden käyttömahdollisuudet ja materiaaleilta vaadittavat ominaisuudet 
(kantavuus, lämmönjohtavuus, vedenjohtavuus, vaikutukset muihin rakenteisiin, kaivettavuus ja 
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uudelleen rakentaminen, yms.) voivat poiketa merkittävästi sen mukaan millainen kohde on, miten 
se sijoittuu kaupunkirakenteeseen, kuinka paljon rakenteessa on kunnallistekniikkaa, yms. 
Uusiomateriaalien hyödyntämismahdollisuuksien kannalta esim. kantakaupungin kadun, 
pientaloalueiden kadut, tiemäiset kadut, satamakentät, pysäköintikentät, ulkoilureitit- ja alueet, 
yms. poikkeavat toisistaan - esimerkiksi kaduissa olevan kunnallistekniikan takia kantakaupungin 
alueella hyödyntäminen on vaikeaa, kun taas tiemäisillä kaduilla kunnallistekniikka ei käytännössä 
rajoita uusiomateriaalien käyttämistä.  

5.4 Parametrit  

Uusiomateriaalien käyttökohteiden rakennusosille esitetyt toiminnalliset vaatimukset ovat 
lähtökohtana uusiomateriaalirakenteiden mitoitukselle ja mitoitusparametreille. 
Mitoitusparametrien tilanne vaihtelee materiaalikohtaisesti. Osalla materiaaleista on pitkäaikainen 
käyttökokemus ja niille on tehty merkittävä määrä laboratorio- ja kenttätutkimuksia ao. 
rakennusosia ajatellen (esim. betonimurske kantavassa ja jakavassa kerroksessa ja masuunihiekka 
jakavassa kerroksessa). Osalla materiaaleista käyttöhistoria voi olla lyhyempi ja/tai 
materiaaliominaisuuksien vaihtelu suurempaa, jolloin niille ei ole toistaiseksi määritettynä esim. 
Väyläviraston hyväksymiä mitoitusparametreja.  

Tavoite on, että uusiomateriaalien mitoitusparametrit olisi määritetty siten, että suunnitelmassa 
materiaali voidaan esittää yleisesti hyväksytyllä nimellä ja sen mitoitusparametrit sekä 
ominaisuudet ilmenevät materiaalin luokasta (esim. BeM I, BeM II, jne.). Tämän edellytyksenä on 
se, että yleisesti hyväksyt materiaaliparametrit löytyvät yleisistä tai materiaalintoimittajien 
laatimista ohjeista. Ohjeissa, yleisessä työselityksessä ja laadunhallintasuunnitelmassa tai 
laadunhallintastandardissa tulee olla esitettynä materiaalin nimet ja luokat sekä 
materiaalivaatimukset, joiden täyttyessä voidaan mitoituksessa käyttää ohjeissa eri rakennusosille 
esitettyjä parametreja.  

Laboratoriotutkimusten sekä toteutetuista rakenteista tehtyjen seurantamittausten avulla, 
uusiomateriaaleille ja -rakenteille on määritetty niiden mitoituksessa tarvittavat materiaalikohtaiset 
tekniset parametrit (taulukko 5.1 ja 5.2). Taulukossa 5.1 on esitetty Väyläviraston hyväksymät 
mitoitusparametrit. Taulukossa 5.2 on esitetty muissa julkisissa ohjeissa tai materiaalitoimittajien 
ohjeissa esitettyjä parametreja. Taulukon 5.2 parametrit perustuvat laboratoriotutkimuksista, 
koerakentamisesta, seurantamittauksista ja pitkäaikaisseurannasta saatuihin tutkimustuloksiin. 
Esimerkiksi lentotuhkalle esitetyt parametrit on määritetty lukuisten 1970-2010 -luvuilla tehtyjen 
tutkimushankkeiden tuloksista.  

Luonnon kiviainesten ja asfaltin E-moduulit ovat (suluissa on esitetty yleinen arvo, SKTY 2020):  

- asfalttibetoni (AB, ABS)  2500 MN/m2 

- pehmeä asfalttibetoni  1500 MN/m2  

- kantavan kerroksen murske  200-350 MN/m2 (280 MN/m2) 

- jakavan sora   150-280 MN/m2 (200 MN/m2)  

- suodatinhiekka   30-100 MN/m2 (70 MN/m2)  

Sivukivestä murskattujen materiaalien mitoitusparametrit voidaan arvioida kuten normaalin 
kiviaineksen parametrit Väyläviraston ja InfraRYL:n ohjeiden mukaisesti (Väylävirasto 2020). 
Arvioinnissa on luonnollisesti otettava huomioon sivukivien erityisominaisuudet (esim. kaivosten 
sivukivien rapautumisherkkyys).   

Stabiloidun ylijäämäsaven parametrit määritetään pitkälti samalla periaatteella kuin 
syvästabiloinnin parametrit. Stabiloidun maan suunnitellun leikkauslujuuden saavuttamiseksi 
tarvittava sideainemäärä ja sideaineen laatu (sideaineresepti) määritetään ennakkoon tehtävillä 
laboratoriotutkimuksilla. Ko. menettelytavat on esitetty mm. Liikenneviraston ohjeessa ” 
Syvästabiloinnin suunnittelu” (Liikennevirasto 2018 b) ja ”Massastabilointikäsikirjassa” (Forsman et 
al. 2014). Mikäli stabiloitua savea käytettäisiin esim. pengertäytössä tai päällysrakenteessa, ei sen 
kantavuusmitoituksessa käytettävän E-moduulin määritystä ole esitetty voimassa olevissa ohjeissa. 
Helsingin kaupunki on teettänyt 1990-luvun lopussa julkaisun Massastabiloitujen ylijäämääsavien 
käyttö maarakentamisessa, suunnittelu, työselitykset ja laatuvaatimukset (Mäkelä et al. 2000 a). 
Tuossa epävirallisessa ohjeessa on esitelty, miten massastabiloitua savea on mahdollista käyttää 
päällysrakenteessa ja muissa maarakenteissa perustuen mm. Viikin savikadun kokemuksiin (Mäkelä 
et al. 2000 b).    
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5.5 Mitoitusperiaatteita  

Päällysrakenteen kantavuusmitoitus tehdään pääsääntöisesti Odemarkin mitoituskaavalla. 
Kantavuuden mitoittaminen Odemarkin menetelmällä edellyttää, että tunnetaan sekä pohjamaan 
että rakennekerrosten E-moduulit. Kantavuuskaavan avulla voidaan laskea kerroksen päältä 
saavutettava kantavuus (EY-arvo), kun tunnetaan kerrospaksuus h, kerrosmateriaalin E-moduuli ja 
kerroksen alla olevan kerroksen kantavuus (EA-arvo). Vastaavasti voidaan laskea, kuinka paljon 
rakenteen kantavuus paranee, kun rakenteen paksuutta lisätään tai rakennemateriaaleja 
muutetaan. Päällysrakenteiden analyyttinen mitoitus on myös mahdollista, mikäli periaatteista 
sovitaan tilaajan kanssa ja mitoitukseen on käytettävissä riittävät parametritiedot rakenteessa 
käytettävistä materiaaleista.  

Routimisen rajoittamisella pyritään routanousuerojen ja näistä aiheutuvien kadun pinnan 
epätasaisuuksien ja halkeamien vähentämiseen sekä kunnallistekniikan vaurioiden minimoimiseen. 
Katujen yms. kaupunkikohteiden routamitoitus tehdään yleensä Katusuunnittelu ja -rakentaminen 
ohjeen (SKTY 2020) mukaisesti, jolloin routanousun laskenta perustuu routimiskertoimeen 
(segregaatiopotentiaaliin). Vaihtoehtoisesti routamitoitus voidaan tehdä Väyläviraston ohjeen 
Tierakenteen suunnittelu (2018) routaturpoamamenettelyn mukaisesti, mikäli menettely on 
kohteeseen soveltuva ja asiakas hyväksyy ko. menettelyn. Routanousun laskennassa lähtökohtana 
on mitoituspaikkakunnalla pakkasmäärän perusteella määräytyvää mitoitusroudansyvyys. 
Routimista ei yleensä pyritä kokonaan estämään, vaan se pyritään rajoittamaan niin pieneksi, että 
ongelmia ei pääse syntymään (tähän voi olla tarkennuksia kaupunkien suunnitteluperusteissa tai 
hankekohtaisissa ohjeissa).  

 

Taulukko 5.1 Väyläviraston hyväksymät mitoitusparametrit (Liikennevirasto 2018 a, ellei 
Huomautukset-sarakkeessa ole mainittu joku muu kirjallisuusviite).  

Uusio- 

materiaali 
E, MPa1) 

Materiaalin 

vastaavuus 

eristävyyden 

kannalta ai / 

lämmönjohtavuus  

Huomautukset 

Betonimurske BeM I 

700 MPa  

EA≥ 70, 

n=10 

1,0 / - 

Sitomattoman kantavan kerroksen 

rakeisuusvaatimukset, 28 vrk:n 

puristuslujuus ≥ 1,2 MPa2), LiVi 2018  

Betonimurske BeM II 

500 MPa  

EA≥ 50, 

n=10 

1,0 / - 

Sitomattoman kantavan kerroksen 

rakeisuusvaatimukset, 28 vrk:n 

puristuslujuus ≥ 0,8 MPa2), LiVi 2018  

Betonimurske BeM III 

280 MPa  

EA≥ 47, 

n=6 

1,0 / - 
Sitomattoman kantavan kerroksen 

rakeisuusvaatimukset, LiVi 2018  

Masuunihiekka MaHk 

600 MPa 

EA≥ 60, 

n=10 

1,7 / - 
28 vrk:n puristuslujuus ≥ 1,0 MPa,  

LiVi 2018  

Masuunikuonamurske  

430 MPa  

EA≥ 78, 

n=6 

- / 0,9 W/mK 
Sitomattoman kantavan kerroksen 

rakeisuusvaatimukset   

Kappalekuona  

350 MPa  

EA≥ 58, 

n=6 

1,6 / - -  

Vaahtolasimurske 50 MPa - / 0,1-0,23 W/mK Liikennevirasto 2014b   

Rengasleike 

(rengasrouhe) 
0,5-3 - / 0,1-0,25 W/mK Liikennevirasto 2011  
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Kokonaiset renkaat  - - / 0,1-0,25 W/mK Liikennevirasto 2011  

 

1) E = Rakenteen mitoituksessa käytettävä materiaalin E-moduuli (MPa), jos kerroksen 
alustan kantavuus EA on vähintään samassa solussa mainittu arvo. Jos EA on pienempi, 
mitoituksessa käytettävä E-moduuli on n x EA. 

2) Betonimurskeluokan määritys InfraRYL:in liitteen T18 tai standardin SFS 5884:2018 (RTT 
2018) mukaisesti.  
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Taulukko 5.2 Esimerkkejä uusiomateriaalileille ja -rakenteille ehdotetuista mitoitusparametreista. 
Väyläviraston uusiomateriaalien materiaalihyväksyntämenettelyssä parametrit voivat poiketa 
taulukossa esitetyistä.  

Materiaali E, MPa1) 

Materiaalin vastaavuus 

eristävyyden kannalta 

ai / lämmönjohtavuus 

Huomautukset 

Lentotuhka LT I 2) 500 MPa   

EA≥ 70, n=10 
1,7 

28 vrk:n lujuus yli ≥ 3,0 

MPa 3), (RTS 2018) 

Lentotuhka LT II 2) 150    

EA≥ 70, n=6 
1,7 

28 vrk:n lujuus yli ≥ 1,0 

MPa 3), (RTS 2018) 

Lentotuhka LT IV 2) 50              

n=6 
1,7 lujittumaton (RTS 2018) 

Pohjatuhka PT I, II ja 

Leijupetihiekka LpHk 

I, II 2) 

50              

n=6 
1,2 

PT I ja LpHk I 

suodatinkerrokseen 

soveltuva, (RTS 2018) 

Seossideainestabilointi 

1 (SeosST 1) 4) 

1500             

EA≥ 70, n=15 
0,9 

28 vrk:n puristuslujuus ≥ 

3 MPa, Väylävirasto 

2019a 

Seossideainestabilointi 

2 (SeosST 2) 4) 

2500             

EA≥ 70, n=35 
0,9 

28 vrk:n puristuslujuus ≥ 

5 MPa 

Asfalttirouhe 280-500  - Äijö & Sikiö 2013 

Ferrokromimurske 150 1,7 Outokumpu 201x 

Ferrokromihiekka 70 1,7 Outokumpu 201x 

Teräskuona 
>350  

EA≥ 58, n=6 
0,8-1,3 W/mK Imatra Steel Oy Ab, 2003 

Käsitelty jätteenpolton 

kuona 0/2 

70              

n=6 
1,25 

E-moduuliarvot voivat 

kasvaa materiaalissa ajan 

myötä tapahtuvan 

lujittumisen johdosta, 

(Suomen Erityisjäte 2018)  

Käsitelty jätteenpolton 

kuona 0/32 
100 1,25 

Kalkkikivimurske Parametrit vastaavasti kuin luonnon kiviaineksella, Nordkalk  

Rikastushiekka 

(kalsiitin 

erottamisesta) 

50 1,1-1,5 W/mK Nordkalk Oy Ab, 2002 

Valimohiekka 50 - Vilenius 2019  
 
1) E = Rakenteen mitoituksessa käytettävä materiaalin E-moduuli (MPa), jos kerroksen alustan 
kantavuus EA on vähintään samassa solussa mainittu arvo. Jos EA on pienempi, mitoituksessa 
käytettävä E-moduuli on n x EA. 

2) Tuhkien käyttöluokkien määrittäminen on esitetty ohjekortissa Infra 062-710191 ”Tuhkien 
käyttö maarakentamisessa, Metsä- ja energiateollisuuden tuhkamateriaalit”.  

3) Lujittuvien tuhkien reaktiot hidastuvat + 4 °C alhaisimmissa lämpötiloissa. Lentotuhkan tulee 
lujittua vähintään 1 kk:n ajan ennen pakkaskauden alkamista. Lentotuhkakerroksen päälle 
rakennetaan tarvittaessa suojaava murskekerros ennen kerroksen päällä liikennöintiä.  

4) Sideaineena esim. sementin, lentotuhkan, kipsin ja masuunikuonajauheen seokset. 
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Päällysrakenteessa käytettävien materiaalien vedenläpäisevyydellä on erityistä merkitystä silloin, 
kun rakenteen, esim. urheilukenttä, kuivatus perustuu siihen, että vesi kulkeutuu päällysrakenteen 
läpi alempana olevaan kuivatusjärjestelmään tai paremmin vettä johtavaan pohjamaahan. Mikäli 
päällysrakenteessa esim. jakavassa kerroksessa käytetään huonosti vettä johtavaa materiaalia, 
esim. lentotuhkaa, pohjatuhkaa, kuitusavea, stabiloitua savea, on kuivatukseen kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Kuvassa 5.1a on esitetty esimerkki liikuntakentän päällysrakenteesta, jossa on 
käytetty hyvin vettä johtavia materiaaleja ja kuvassa 5.1b päällysrakenteesta, jossa on käytetty 
huonosi vettä johtavaa materiaalia, josta rakennettu kerros on läpäisty pystyojilla päällysrakenteen 
kuivattamiseksi.  

a) b) 

 

 
 

Kuva 5.1 Esimerkkejä liikuntakenttien kenttärakenteiden uusiomateriaaliratkaisuista.  a) Hyvin 
vettä läpäisevä materiaali jakavassa kerroksessa ja  b) huonosti vettä johtava materiaali, joka on 
läpäisty pystyojilla, jakavassa kerroksessa. (kuvia on muokattu, Mäkinen et al. 2017)  

 

5.6 Uusiomateriaaliselvitys  

Tilaaja voi edistää uusiomateriaalien käyttöä selvittämällä niiden saatavuutta ja 
käyttömahdollisuuksia hyvissä ajoin ennen rakentamista. Selvitysten tarkkuuden tulee vastata 
suunnitteluvaiheensa tarkkuustasoa ja tulosten tulee palvella suunnittelua eri vaiheissaan tai 
vaihtoehtoisesti suoraan rakentamista.  

Silloin, kun uusiomateriaalien hyödyntämiseen tarvitaan ympäristölupa, on 
uusiomateriaaliselvityksen tietopaketti hyvä lähtötieto lupaprosessille ennen urakkatarjousvaihetta. 
Selvitys toimii myös tietopakettina vaihtoehtoisten rakenneratkaisujen ja niiden kustannusarvioiden 
tarkasteluun rakennussuunnitteluvaiheessa. Tarjouslaskennassa ja rakentamisen aikana (esim. 
muutossuunnitelmissa) urakoitsija pystyy hyödyntämään selvitystä.  

Uusiomateriaalien yleisinä käytön edellytyksinä kaupunkien kohteissa on:  

- Niiden tekniset ja ympäristöominaisuudet on tutkittu ja niille on laadittu käyttöohjeet siten, 

että tietojen perusteella pystytään suunnittelemaan ja rakentamaan rakenteet sekä 

hoitamaan ympäristölainsäädännön mukaiset menettelyt.  

- Niiden käyttö on taloudellista ja teknisesti tarkoituksenmukaista. Taloudellisuus tulisi 

tarkastella koko kaupungin kannalta – ei pelkästään yksittäisen työmaan kannalta.  

- Ne eivät saa liiaksi vaikeuttaa valmiin rakenteen aukikaivua tai haitata muutoin verkoston 

kunnossapitoon tarvittavia kaivu- ja korjaustöitä.  

- Niiden käyttö on ympäristön kannalta kestävää ja niiden käytöllä aikaansaadaan 

päästövähennyksiä hankkeen tai kaupungin mittakaavassa.  

- Niitä käytetään ympäristölainsäädännön mukaisesti.  
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- Niiden käytöllä saavutetaan suoraa etua hankkeelle tai kaupungille sekä yhteiskunnallista 

hyötyä luonnonmateriaalien ja energian säästönä.  

Asemakaavoitus- ja yleissuunnitteluvaiheessa on tärkeää tunnistaa hankealueella olevat ja sinne 
soveltuvat uusiomateriaalit (erityisesti kaivumaat) ja niiden käyttömahdollisuudet sekä alueet, joita 
voidaan käyttää esim. välivarastointiin ja materiaalien jalostamiseen. Yleissuunnitteluvaiheessa 
ehdotetaan tehtäväksi suppea uusiomateriaaliselvitys, joka sisältää perustietoa hankkeesta ja sen 
ympäristöolosuhteista, selvityksen käyttökelpoisista uusiomateriaaleista sekä niiden potentiaalisista 
käyttökohteista, uusiomateriaalien käytön vaikutusten arvioinnin sekä muistilistan 
jatkosuunnittelussa selvitettävistä tai huomioitavista asioista. Selvityksestä tulisi löytyä selkeästi 
perusteet sille, miksi jokin materiaali on tunnistettu soveltuvaksi tai soveltumattomaksi. 
Asemakaavoitus- ja yleissuunnitteluvaiheessa massojen laskennan tarkkuus vaihtelee. Vaikka 
selvitys tehdään yleispiirteiseksi, tulisi siinä pyrkiä löytämään esimerkiksi kustannusperusteet 
uusiomateriaalien käytön jatkoselvittelylle. Selvitykseen on hyvä laatia tiivistelmä tilaajan käyttöön 
esimerkiksi seuraavan suunnitteluvaiheen tarjouspyyntöihin sisällytettäväksi.  

Katu- ja puistosuunnitteluvaiheessa suunnitteluratkaisut päätetään sillä tarkkuudella, että 
massamäärät ja kustannusarviot pystytään laskemaan päätöksenteon ja budjetoinnin vaatimalla 
tarkkuudella. Tämä mahdollistaa tarkemman hankekohtaisen laajemman 
uusiomateriaaliselvityksen, joka sisältää perustietoa hankkeesta ja sen ympäristöolosuhteista, 
yhteenvedon hankkeen materiaalitaloudesta, laajemman selvityksen käyttökelpoisista 
uusiomateriaaleista ja niiden tuottajista, potentiaaliset käyttökohteet ja soveltuvat uusiomateriaalit 
rakennusosatarkkuudella, uusiomateriaalien käytön vaikutusten arvioinnin, muistilistan 
jatkosuunnittelussa selvitettävistä tai huomioitavista asioista sekä tiivistelmän. Selvityksen sisältöä 
ja laajuutta voidaan muokata hankkeen tarpeiden mukaiseksi.    

Urakointiin tähtäävässä rakennussuunnitteluvaiheessa voidaan laatia suppeampi selvitys joko 
ennen suunnittelutyön aloittamista tai sen yhteydessä. Tällöin selvityksessä keskitytään 
käyttökelpoisten uusiomateriaalien saatavuuden varmistamiseen, vaihtoehtoisten 
tyyppirakenteiden esittämiseen ja niistä tehtävään kustannusvertailuun sekä uusiomateriaalien 
käytön luvitukseen, hankintaan ja varastointiin sekä rakentamiseen liittyvien erityispiirteiden 
selvittämiseen.  

 

5.7 Päästölaskenta  

Monet kaupungit ovat asettaneet tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen ja energiankulutuksen 
vähentämiseksi sekä materiaalitehokkuuden edistämiseksi. Esimerkiksi Helsingin kaupungin 
laatimassa toimenpideohjelmassa Hiilineutraali Helsinki 2035 yhtenä toimenpiteenä on mainittu 
kaupungin rakennushankkeiden ja infrarakentamisen elinkaaripäästöjen minimointi (Helsingin 
kaupunki, 2018 a).  

Rakennetulla ympäristöllä on merkittävä rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä sekä 
materiaalitehokkuuden kehittämisessä. Infrarakentamisessa käytetään suuria määriä materiaaleja 
sekä monia sellaisia materiaaleja, joiden valmistuksella on suuret kasvihuonekaasupäästöt, kuten 
betonia, sementtiä ja asfalttia. Infrarakentamisessa kasvihuonekaasupäästöt muodostuvat 
pääsääntöisesti materiaalien tuotannossa, kuljetuksessa työmaalle sekä itse asennustyössä. 
Kasvihuonekaasupäästöjen yksikkönä käytetään tyypillisesti hiilidioksidiekvivalenttia (CO2 ekv.), 
joka on kasvihuonekaasujen yhteismitta kuvaten merkittävimpien kasvihuonekaasujen ilmastoa 
lämmittävää vaikutusta.  

Väyläviraston julkaisussa Väylänpidon hiilijalanjälki ja sen laskeminen (Väylävirasto 2019c) on 
todettu, että hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja hiilijalanjäljen laskenta tulisi liittää osaksi 
kaikkien toteutettavien liikenneväylähankkeiden valmistelua. Julkaisussa on myös todettu, että 
väylänpidossa tulee pyrkiä puhtaampaan materiaalinvalmistukseen, vähäpäästöisiin ja paikallisiin 
kierrätysmateriaaleihin, materiaalihukan minimointiin työkoneiden uusiutuviin tai muuten 
vähähiilisiin polttoaineisiin, energiatehokkaisiin kuljetuksiin ja niiden optimointiin sekä 
tehokkaaseen materiaalin varastointiin. Myös toimenpiteiden oikea-aikaisuuteen tulee kiinnittää 
huomiota. Materiaalien kulutuksen seurantaa ja tilastointia tulisi kehittää. Nämä tavoitteet sopivat 
myös kaupunkirakentamiseen.  
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Päästölaskennan avulla voidaan tuottaa konkreettista tietoa kasvihuonekaasupäästöistä. 
Hankekohtaista päästölaskentaa voidaan käyttää apuna eri toteutusvaihtoehtojen vertailuun ja 
tunnistamaan ratkaisut, joilla saadaan aikaan päästövähennyksiä. Päästölaskenta on yleistymässä 
osaksi infrarakennushankkeiden suunnittelua.  

Rakennusten hiilijalanjäljen arviointi ja siihen liittyvä ohjeistus on toistaiseksi pidemmälle 
kehittynyttä kuin infrapuolella. Eurooppalaisen standardisointijärjestön CEN:n tekninen komitea TC 
350 on laatinut ns. kestävän rakentamisen standardit rakennusten ja rakennustuotteiden 
ympäristövaikutusten arviointia varten, mutta infrarakentamisen laskentamenetelmästandardi on 
vielä valmisteilla. Suomessa ympäristöministeriö on esittänyt ohjeistuksen vähähiilisyyden 
arviointimenetelmälle talonrakentamiseen (Ympäristöministeriö 2019). Menetelmä on laadittu 
rakennuksille, mutta soveltuu periaatteiltaan myös infrarakentamiseen. Vähähiilisyyden arvioinnilla 
pyritään pienentämään rakenteen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöjä huolellisen 
ennakkosuunnittelun avulla. Arviointimenetelmä perustuu Euroopan komission laatiman Level(s)-
menetelmään. Sen pohjana ovat eurooppalaiset kestävää rakentamista koskevat standardit (mm. 
EN 15643 -sarja, EN 15978 ja EN 15804) sekä aiheeseen liittyvä tieteellinen tutkimus. Vastaava 
opas tullaan laatimaan myös infrahankkeiden vähähiilisyyden arviointiin. Arvioinnin tueksi Suomen 
ympäristökeskus on kehittämässä kansallista rakentamisen päästötietokantaa12.  

Uusiomateriaalien käytöllä esimerkiksi luonnonkiviainesten korvaajana tai stabiloinnin sideaineena 
voidaan usein vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, sillä uusiomateriaalien valmistuksen päästöt 
ovat tyypillisesti pienemmät kuin vastaavien perinteisten materiaalien. Jäte- ja sivutuotepohjaiset 
uusiomateriaalit on usein käsitelty päästölaskelmissa ”nollapäästöisinä”, koska niiden valmistuksen 
päästöt allokoidaan prosessille, jossa jätettä tai sivutuotetta muodostuu (Teittinen, 2019). 
Uusiomateriaalien mahdollisen jalostuksen ja prosessoinnin päästöistä ei toistaiseksi ole saatavilla 
juurikaan julkaistua tietoja, joten ne tulee määrittää ja selvittää materiaalikohtaisesti. UUMA3-
ohjelmassa tehdään vuoden 2020 aikana suosituksen tyyppinen ohjeistus uusiomaarakentamisen 
päästölaskennasta. Uusiomateriaalien päästölaskentaa käsittelevät ”pelisäännöt” on tavoitteena 
luoda alan yhteistyönä 2020-luvun alussa.  

Infrarakentamisen materiaalien ja työkoneiden päästökertoimia on lueteltu esimerkiksi julkaisussa 
Panospohjaisen CO2-laskennan pilotointi väylähankkeessa (Liikennevirasto 2014 c). 
Uusiomaarakentamisen päästölaskentaa on käsitelty esimerkiksi opinnäytetöissä 
Uusiomaarakentamisen ympäristövaikutusindikaattorit ja päästölaskenta tie- ja 
katurakentamisessa (Teittinen, 2019) ja The contribution of emission reduction possibilities 
provided by preconstruction to the climate targets of cities (Niemelin, 2019). Joitakin 
infrakennusmateriaalien päästökertoimia on esitetty julkaisussa Päästölaskennan kehityshanke 
(Rapal 2019).  

UUMA3-hankkeessa tehdään vuoden 2020 aikana suositus uusiomaarakentamisen 
päästölaskentaan. Suosituksessa esitellään tarkemmin päästölaskennan periaatteita.  

 

 

 

12 https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakentamisen_paastotietokantahankkeen_va(53009) 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakentamisen_paastotietokantahankkeen_va(53009)
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6. HANKINTA  

6.1 Uusiomateriaalit hankinnoissa  

Vuonna 2017 voimaan tullut ns. uusi hankintalaki (1397/2016) toi Suomen lainsäädäntöön 
hankintadirektiivin (2014/24/EU) edellyttämät mahdollisuudet huomioida ympäristötekijät 
hankinnoissa. Hankintalain nojalla voidaan vaikuttaa hankinnan ympäristövaikutuksiin monin 
tavoin, mm. (ympäristö)merkkien käyttö hankinnan kohteen kuvauksessa (72 §) sekä 
ympäristöasioiden hallinta- ja laadunvarmistustoimenpiteet (90 §). Hankkeelle voidaan myös 
määrittää kierrätetyn tai uusiutuvan materiaalin vähimmäismäärä sekä muita kriteerejä.  

Julkisen puolen tilaajien kaikki kynnysarvon ylittävät hankinnat tulee toteuttaa julkisen 
hankintalainsäädännön mukaisesti. Hankintojen toteutusta ohjaa lisäksi kaikki muu hankintaan 
liittyvä lainsäädäntö, säädökset, normit ja viranomaisohjeet sekä tilaajan omat strategiset 
linjaukset ja ohjeet. Hankinnoissa tulisi ottaa huomioon ympäristönäkökulmat ja kestävän 
kehityksen periaatteet. Hankinnoissa tulisi suosia innovatiivisuuteen kannustavia 
hankintamenettelyitä ja sopimusmalleja, jotka antavat vapausasteita uusien ratkaisujen 
kehittämiselle sekä niiden hyödyntämiselle. Suunnittelupalveluiden hankinnassa tulisi soveltuvin 
osin huomioida kohteen koko elinkaaren näkökulma. Palveluntuottajien kanssa tulisi lisätä 
vuorovaikutusta sekä hankinnan suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa että palvelun 
toteutusvaiheessa. Hankinnan valmisteluvaiheessa voi olla tarkoituksenmukaista käydä 
markkinavuoropuhelua silloin, kun hankittava ratkaisu tai materiaali ei ole rakennuttajalle ennalta 
tuttu.   

Uusiomateriaalien käyttömahdollisuuksien lisäämiseksi tulisi ne huomioida hankinnan eri vaiheissa 
suunnittelussa kunnossapitoon. Uusiomateriaalien käyttömahdollisuuksien lisäämiseksi on 
esimerkiksi Väylävirasto ohjeistanut, että hyötykäyttömahdollisuudet tulee selvittää kaikilla väylä- 
ja ratahankkeilla (Väylävirasto 2020a ja 2020d). Uusiomateriaalien hyödyntämisen edistämisessä 
tulee hankinnassa huolehtia lisäksi mm.:   

- sallitaan uusiomateriaalien käyttö, mikäli sille ei ole oikeaa estettä  

- kannustetaan suunnittelijoilta esittämään oma-aloitteisesti vaihtoehtoisia kestävän 

kehityksen tavoitteiden mukaisia ratkaisuja   

- edellytetään suunnittelijaa huomioimaan suunnitelma-asiakirjoissa uusiomateriaalit ja 

materiaalista mahdollisesti johtuvat erityispiirteet   

- ilmaistaan suunnitelma-asiakirjoissa mitä materiaaleja suunnittelija on todennut voitavan 

käyttää ja mitä materiaaleja voidaan tarjota eri rakennusosiin  

- varataan hankintaan ja rakennuttamiseen riittävät asiantuntijaresurssit  

- huolehditaan, että rakentamisen hankinnan asiakirjat ohjaavat käyttämään 

uusiomateriaaleja ja niissä on vastuut esitetty mielekkäästi ja selkeästi  

 

6.2 Hankinta-asiakirjat  

Hankinta-asiakirjoja laadittaessa on pyrittävä edistämään uusiomateriaalien käyttöä. Tilaajan 
hankinnan malliasiakirjat ovat olennainen osa strategioiden ja tavoitteiden jalkauttamiseksi 
käytäntöön. Malliasiakirjat voivat koostua esimerkiksi työselostuksesta, urakkaohjelmasta ja 
urakkarajaliitteestä. Malliurakkaohjelma voidaan pitää perustietoja lukuun ottamatta 
muuttumattomana ja siellä voidaan esittää Tilaajan yleiset linjaukset mm.:  

- maa- ja kiviainesten ja uusiomateriaalien hyötykäyttöön  

- rakentamisen dokumentointiin. Toteutuneet tiedot muodostuneista kaivumaista, 

rakentamiseen käytetyistä materiaaleista ja toteutetuista rakennekerroksista.  

- päästöjä vähentävien ratkaisujen tekemiseen.  

- urakoitsijan ilmoitusvelvollisuuteen.  

Urakkaohjelman liitteeksi laaditaan yleensä urakkarajaliite, jossa voidaan esittää kohdekohtaisia 

erityispiirteitä. Urakkarajaliitteessä voidaan esittää tai määrittää mm.:  

- materiaalien varastointi- ja hyödyntämismahdollisuudet  
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- hankkeessa syntyvien materiaalien omistussuhteet (esim. louhe, kitkamaa, betonijäte, …).   

Uusiomateriaalien käyttöä koskevat vaatimukset on esitettävä selkeästi eikä niiden käyttöä pidä 
rajoittaa perusteettomasti. Tilaajalla käytössä olevat hankinta-asiakirjapohjat tule päivittää siten, 
että niihin lisätään valmiiksi maininnat uusiomateriaaleista soveltuviin asiakirjan kohtiin. Tällaisia 
kohtia voivat olla esimerkiksi suunnittelun lähtökohdat (vaihtoehtotarkastelujen ja -vertailujen 
vaatiminen), geotekninen suunnittelu (uusiomateriaalien käyttömahdollisuuksien selvittäminen; 
uusiomateriaalien hyödyntäminen päällys- tai pengerrakenteissa, uusiokäyttö stabiloinnin 
sideaineissa tai kevennysmateriaaleissa) tai maaperä- ja laboratoriotutkimukset (uusiomateriaalien 
käytön edellyttämät tutkimukset). Mikäli tällaisia päivityksiä ei tehdä ja päädytään siihen, että 
suunnitelma-asiakirjoissa ei mainita hyväksyttyjä materiaaleja tai kielletään vaihtoehtoisten 
materiaalien tarjoaminen:  

- ei niitä saa urakkaan tarjota (julkiset hankinnat)  

- ei tilaaja saa täyttä hyötyä uusiomateriaalin hinnasta   

- ei edistetä resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta  

Tarjouspyynnöissä voidaan joko vaatia tai antaa lisäpisteitä uusiomateriaaliosaamisesta, joka 
todennetaan yleisemmin referenssejä vaatimalla. Referenssien vaatiminen kannustaa urakoitsijoita 
sekä suunnittelu- ja rakennuttajakonsultteja hankkimaan alan osaamista. Mikäli urakkakyselyyn 
laitettavaan rakennussuunnitelmaan sisältyy uusiomateriaalien käyttöä, on tarjouspyynnössä 
huomioitava mahdolliset poikkeavat vaatimukset rakentamisajankohdalle, -olosuhteille tai 
rakentamisen kestolle. (Järkkä et al. 2019)  

 

6.3 Rakentamisen valmistelu ja hankinta  

Hankkeen toteutusvaiheessa ei ole yleensä riittävästi aikaa uusiomateriaalien tutkimiseen, lupien 
hankkimiseen, vaihtoehtorakenteiden suunnitteluun ja vertailulaskelmien tekemiseen, joten 
uusiomateriaalien hyödyntämismahdollisuudet tulisi selvittää jo suunnitteluvaiheessa. 
Ympäristöluvan hakeminen vaatii aikaa, joten joissakin tapauksissa ympäristölupa kannattaa hakea 
etukäteen senkin uhalla, että lupa on tarpeeton.   

Joillakin uusiomateriaaleilla on varauduttava rakentamiseen hyvissä ajoin selvittämällä materiaalin 
riittävyys ja keräämällä materiaalia varastoon ennen rakentamisen alkamista. Materiaalin 
saatavuus ja riittävyys on erityisen aiheellista tarkistaa silloin, kun suunnittelu on tapahtunut vuosia 
ennen rakentamista. Vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen tarve tulee huomioida, mikäli 
materiaalien saatavuudessa voi olla riskejä.  

Uusiomaarakentamiseen voi liittyä tavanomaista rakentamista enemmän riskejä, koska käytännöt 
ovat vasta muodostumassa. Siksi hankekohtaisen urakkamuodon valinta on tärkeää.  

Rakennuttajalla voi olla myös omia materiaaleja, joita halutaan hyödyntää hankkeessa (esim. 
kohteesta puretun rakennuksen betonijäte). Tällöin tulee selvittää:  

- jätteen laatu ja määrä (tekninen ja ympäristökelpoisuus)  

- jätteen käsittelyn luvitusmenettely (ja varattava siihen aikaa)  

- laatuvaatimukset ja kenelle kuuluu niiden täyttymisen osoittaminen  

- purku-urakkaan vaatimukset betonijätteen puhtaudelle ja murskeen tekniselle laadulle  

Mikäli materiaali jalostetaan ja käytetään sen syntypaikalla ja sen omistaja ei muutu, CE-merkintää 
ei tarvita.  

Erilaisten leikkausmassojen käyttökelpoisuuden arvioimisen lähtökohtana ovat 

maaperätutkimukset, jotka suunnitteluvaiheessa ovat yleensä pistetutkimuksia. Näin ollen 

suunnitelmissa esitetyt maalajit ja -kerrosrajat saattavat poiketa todellisista. Urakoitsijan 

velvollisuus on ilmoittaa tilaajalle ja suunnittelijoille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mikäli 

kohteen leikkausmassojen ominaisuudet ja käyttökelpoisuus poikkeavat suunnitelmissa esitetystä.  
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7. RAKENTAMINEN  

Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset (InfraRYL) sisältää infrarakentamisessa sovellettavan 

hyvän rakennustavan. Siinä esitetään mm. pohja-, päällys- ja pintarakenteiden sekä 

ratarakenteiden tekniset laatuvaatimukset, jotka koskevat sekä rakennustarvikkeita että valmiita 

työsuorituksia. Teknisiä vaatimuksia sovelletaan rakennusosien ja työvaiheiden laatua 

määritettäessä ja todettaessa; ne kuvaavat valmistumisajankohdan laatutasoa. Hankekohtaisessa 

suunnitelmassa esitetyt vaatimukset ohittavat InfraRYL:ssä esitetyt, mutta mikäli hankekohtaisessa 

suunnitelmassa ei ole esitetty vaatimuksia, katsotaan ko. kohta InfraRYL:stä.  

Joitakin uusiomateriaaleja on ollut jo pitkään InfraRYL:ssä (esim. rengasrouhe, kaivumaat). Vuoden 

2017 päivityksessä saatiin useita uusiomateriaaleja mukaan (esim. betonimurske). Suuri osa 

uusiomateriaaleista kuitenkin puuttuu edelleen InfraRYL:stä, mikä osaltaan tekee niiden 

hyödyntämisen haasteellisemmaksi.  

7.1 Uusiomateriaalirakentamisen erityispiirteitä  

Joidenkin uusiomateriaalien tuotteistaminen on vielä kesken. Tyypillistä näille materiaaleille on se, 

että ne poikkeavat ominaisuuksiltaan, rakennettavuudeltaan ja ympäristökelpoisuudeltaan luonnon 

maa- ja kiviainesmateriaaleista. Luonnon maa- ja kiviaineksesta poikkeavien materiaalien käytössä 

sekä harvinaisempien rakennesovelluksien toteuttamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 

rakentamisen laatuun koko tuotantoketjun aikana. Esimerkiksi suunnitelmassa esitettyä tai 

ennakkotutkimuksissa tutkittua heikkolaatuisemman materiaalin käyttäminen rakentamisessa, 

rakennekerroksen puutteellinen tiivistäminen tai tiivistettävän materiaalin optimialueelta poikkeava 

vesipitoisuus aiheuttaa laaturiskin kaikessa maarakentamisessa, myös tavanomaisilla 

luonnonmateriaaleilla. Sidotut ja stabiloidut uusiomateriaalirakenteet ovat vaativia rakennettavia ja 

toteuttamisessa tulee noudattaa annettuja ohjeita ja laatuvaatimuksia, jotta varmistetaan 

rakenteen onnistuminen ja pitkäaikaistoimivuus.  

Suurella osalla uusiomateriaaleista (esim. betonimurske, jätteenpolton kuona, masuunihiekka tai 

murske, ferrokromikuona) rakentaminen ei poikkea merkittävästi luonnon kiviaineksilla 

rakentamisesta, mutta joillakin uusiomateriaaleilla rakentaminen eroaa monin tavoin (esim. 

lentotuhka, rengasleike). Myös materiaalien saatavuudessa ja sen varmistamisen tärkeydessä on 

eroja. Esimerkiksi betonimurskeen määrä ja saatavuus on suuremmissa kaupungeissa hyvä, kun 

taas esimerkiksi leijupetihiekan määrä voi olla rajoitettu, jolloin on varauduttava rakentamiseen 

hyvissä ajoin keräämällä materiaalia varastoon.  

Maarakenteista kaivetuilla materiaaleilla tai ylijäämämailla rakentaminen ei periaatteessa poikkea 

muilla luonnonmateriaaleilla rakentamisesta, mutta osa niistä on teknisiltä ominaisuuksiltaan 

heikkolaatuisia, jolloin tarvitaan niiden jalostamistoimenpiteitä (esim. stabilointi). Materiaalien 

jalostamista on esitelty laajemmin liitteessä 3.  

Rakentamisvaihe tulee kytkeä osaksi uusiomateriaaleilla toteutettavan rakentamisen 

suunnitteluprosessia kuten perinteisillä luonnonkiviaineksilla tehtävän rakentamisen 

tapauksessakin. Suunnitteluvaiheessa on ohjeistettava uusiomateriaalirakenteen rakentamisessa 

käytettävä kalusto, rakentamisjärjestys ja laadunvalvontamenetelmät. Ohjeistuksen sisältöön 

vaikuttaa käytettävän uusiomateriaalin lisäksi suunniteltu rakenne.  

Uusiomateriaalirakentamisen yhteydessä tulee muistaa varmistaa materiaalikohtaisesti seuraavat 

vaatimukset, jotka voivat poiketa luonnon maa- ja kiviaineksella tehtävästä rakentamisesta:  

- Uusiomateriaalin varastointi ja käsittely työmaalla  

- Kuljetus- ja rakennuskalustoa koskevat vaatimukset  

- Sääolosuhteet ja vuodenajan vaikutus  

- Materiaalin ja rakenteen laadunvalvonta   

- Ympäristö- ja työsuojelu  
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Uusiomaarakentamisessa huomioitavaa on se, että rakentamisessa käytetään vain tarkoitukseen 

soveltuvia ja suunnitelmien mukaisia materiaaleja ja rakentamisessa noudatetaan 

materiaalikohtaisia käyttöohjeita. Laadukkaiden uusiomateriaalien käyttäminen ja hyvin tehty 

rakentaminen uusiomateriaaleilla edistää niiden hyväksyttävyyttä myös seuraavissa urakoissa.  

Uusiomateriaaleilla rakennettaessa tulee huomioida mahdolliset muuttujat verrattuna neitseellisillä 

aineksilla rakentamiseen. Muuttujia voivat olla esimerkiksi vaikutukset aikatauluun, materiaalien 

oikea-aikainen saatavuus ja logistiikka, sekä näistä aiheutuvat valvontaresurssit.  

 

7.2 Logistiikka  

UUMA-materiaalien saatavuus sekä käytettävän logistiikkaketjun kapasiteetti tulee varmistaa 
ennen rakentamista. Työnaikaisiin suunnitelmamuutoksiin on syytä varautua, jos uusiomateriaalin 
1) tasalaatuisuutta ei erikseen varmisteta jalostustoimenpiteillä tms., 2) vaadittavat tekniset 
ominaisuudet ovat vähäiset tai 3) riittävää saatavuutta ei ole varmistettu. Asiaa voi tarkastella 
muutaman esimerkin avulla:  

• betonimurske, joka on murskaamalla ja seulomalla haluttuun rakeisuuteen jalostettu 
materiaali => saatavuus hyvä ja työn aikaiset muutokset epätodennäköisiä  

• jätteenpolton käsitelty pohjakuona on erottelulla, seulonnalla ja suhteittamalla jalostettu 
materiaali => saatavuus hyvä ja työn aikaiset muutoksen epätodennäköisiä  

• kaivumaa luonnon maakerroksesta tai täytöistä kaivettava materiaali, jota ei jalosteta 
esim. murskaamalla tai seulomalla, ja jonka laatu voi vaihdella => käyttökelpoinen määrä 
voi poiketa merkittävästi arvioidusta ja työn aikaiset muutoksen mahdollisia  

 

Rakentamisen materiaalilogistiikka tulee suunnitella tuotantolaitokselta rakentamispaikalle asti 
siten, että rakentaminen ei keskeydy materiaalimäärän riittämättömyyden takia. Rakentamisessa 
tarvittava määrä vaihtelee kohteen suuruudesta, rakennettavan kerroksen paksuudesta ja 
käytettävästä materiaalista riippuen. Materiaalilogistiikan suunnittelu perustuu 
rakentamisaikatauluun sekä arvioituun päiväkohtaiseen työsaavutukseen, joiden perusteella 
voidaan määrittää varastointipaikalle tarvittavaa pinta-ala ja siellä tarvittavan lastaus- ja 
kuljetuskaluston kapasiteetti.  

Lujittuvien uusiomateriaalien purku-, lastaus- ja käsittelyvaiheessa tulee välttää materiaalien 
tarpeeton tiivistäminen. Uusiomateriaalien pölyäminen tai muu kulkeutuminen käsittelyvaiheessa 
varastoalueen tai rakennuskohteen ulkopuolelle tulee estää.  

Kuljetuskalustolta voidaan vaatia riittävän kapasiteetin lisäksi myös esimerkiksi 
kuormanpeittojärjestelmää silloin, kun rakentamisessa käytettävä materiaali on ominaisuuksiltaan 
pölyävää. Taulukossa 7.1 on esitetty soveltuvia kuljetustapoja joillekin uusiomateriaaleille. Kuvassa 
7.1 on esitetty valmiiksi kostutetun lentotuhkan kuljettamista työmaalle turpeen kuljetukseen 
tarkoitetulla ajoneuvoyhdistelmällä.  

 

Taulukko 7.1 Erilaisille uusiomateriaaleille soveltuvia kuljetustapoja.  

Kuljetustapa Materiaali 

Lavalla, ilman 

peittämistä 

betonimurske, tiilimurske, pohjatuhka, masuunikuona, masuunihiekka, 

kuitusavi, rengasrouhe, asfalttimurske -tai rouhe, kaivumaat  

Lava, peitettynä lentotuhka kostutettuna, jätteenpolton kuona, pohjatuhka  

Säiliö lentotuhka (kuivana)  

Suljettu merikontti lentotuhka (kuivana)  
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Kuva 7.1 Lentotuhkapenkereen rakentaminen. Lentotuhka on kuljetettu työmaalle turpeen 
kuljetukseen tarkoitetulla ajoneuvoyhdistelmällä (valokuva A. Hilmola).  

 

7.3 Välivarastointi  

Uusiomateriaalien välivarastoinnin ohjeistusta sekä lain kohdat, joita tulee noudattaa 
välivarastoinnissa, on esitetty liitteessä 5.  

 

7.4 Rakentamisajankohta  

Osalla uusiomateriaaleista rakentaminen on syytä ajoittaa kesäkaudelle (kevät - syksy). Syynä 
tähän voi olla mm. materiaalin lujittumiseen tarvittava lämpö, materiaalin liettyminen syyssateissa, 
materiaalin varastokasojen jäätyminen, ym. syyt. Joillakin materiaaleilla (esim. masuunihiekka) 
kasojen jäätyminen voi olla vähäisempää kuin luonnon kiviaineksilla.  

Lujittuvien uusiomateriaalirakenteiden rakennusajankohdan vuorokauden alin lämpötila tulisi olla 
alhaisimmillaan n. +5 °C, koska alhainen lämpötila hidastaa sitoutuvien uusiomateriaalien lujuuden 
kehittymistä. Eri materiaaleilla herkkyys lämpötilan suhteen kuitenkin vaihtelee, joten 
suunnittelussa, rakennuttamisessa ja rakentamisessa on syytä käydä läpi materiaalitoimittajien 
ohjeet ja arvioida niiden perusteella tarvittaessa hankekohtaiset työohjeet eri materiaaleille.  

Syksyllä usein esiintyvien runsaiden sateiden ja hidastuneen haihdunnan aikana tulee huolehtia 
ympäröivien rakenteiden kuivatuksesta ja rakentamisessa käytettävän materiaalin vesipitoisuuden 
säilymisestä optimaalisella tasolla. Liettymisriskin omaavilla uusiomateriaaleilla tehtävä 
rakentaminen tulee keskeyttää runsaiden sateiden sattuessa, jolloin keskeneräinen kerros tulee 
suojata. Työvuoron päätyttyä valmis uusiomateriaalikerros tulee suojata tai peittää.  

Kuivalla ja tuulisella säällä materiaalit kuivuvat helposti, jolloin ne tarvitsevat lisäkastelua, mihin 
tarvittava vesimäärä voi olla suuri.  

Myös materiaalien jalostamisessa on huomioitava vuoden ajan ja lämpötilan vaikutus. Pehmeiden 
maa-ainesten jalostaminen talvella on mahdollista, mutta silloin on kiinnitettävä erityistä huomiota 
siihen, että jalostettava runkoaine ei pääse jäätymään ja että sekoitetun materiaalin lämpötila on 
riittävä lujittumisvaiheessa tai kylmyyden aiheuttama lujittumisen hidastuminen huomioidaan 
lujittumisaikaa pidentämällä ja antamalla materiaalin edelleen lujittua talvikauden jälkeen.   

Koheesiomaa-aineksilla rakentaminen saattaa olla joissakin tapauksissa helpompaa talvella maa-
ainesten jäätymisen aikaansaaman paremman kantavuuden ansiosta, jolloin on varmistettava, että 
rakenteen stabiliteetti on riittävä myös sulana ja maa-aineksen sulaessa tapahtuvat painumat eivät 
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ole haitallisia. Lisäksi on huomattava, että koheesiomaan varastokasat voivat jäätyä, jolloin niiden 
purkaminen ilman rammerointia tms. lisätoimenpiteitä ei onnistu.  

 

7.5 Levitys ja tiivistäminen  

Uusiomateriaalin levitystyössä tulee huolehtia suunnitellun tiivistetyn rakennekerrospaksuuden 
saavuttamisesta, levitettävän kerroksen tasalaatuisuudesta sekä levityskapasiteetin riittävyydestä. 
Levitystyöjärjestys tulee pyrkiä suunnittelemaan kohdekohtainen liikennöinti huomioiden siten, että 
tiivistämättömän levitetyn rakennekerroksen päällä ei liikennöidä ennen rakennekerroksen 
tiivistämistä ja peittoa.  

Yleiset maarakentamisen tiivistystyötä koskevat ohjeistukset on esitetty InfraRYL 2017 julkaisun 
liitteessä 2 Kerrosrakenteiden tiivistystyön ja tiiviydentarkkailun menetelmät. Useiden 
uusiomaarakenteiden tiivistyö voidaan tehdä vastaavalla tavalla kuin luonnon maa- ja kiviaineksilla. 

Rakenteiden tiivistyksessä on vältettävä tiivistystä materiaalikohtaisissa ohjeissa esitettyä 
paksumpina kerroksina. Esimerkiksi kerralla tiivistettävän löyhän lehtotuhkakerroksen 
enimmäispaksuus tulisi olla enintään 25 cm. Mikäli lentotuhkaa halutaan tiivistää edellä mainittua 
paksumpana kerroksena, on tiivistämiseen ja sen laadunvalvontaan kiinnitettävä tehostetusti 
huomiota ja tiivistyksen onnistuminen testattava koetiivistyksellä. 

Uusiomateriaalien, kuten luonnon materiaalienkin, tiivistystyössä on käytettävä kullekin 
materiaalityypille parhaiten soveltuvaa jyrätyyppiä. Jyrän massa ja täryjärjestelmän teho tulee olla 
riittävän suuria, että materiaali saadaan tiivistymään riittävästi. Esimerkiksi lentotuhkakerroksen 
tiivistämisessä on suositeltavaa käyttää vähintään 10 tonnin painoista yksivalssijyrää. Eräiden 
uusiomateriaalien rakeet voivat olla lujuudeltaan niin heikkoja, että ne voivat hienontua 
tiivistystyön aikana. Tällöin tiivistystyön aikana on syytä välttää ylimääräisiä jyrän ylityskertoja, 
sekä täryn tarpeetonta käyttöä. Eräät uusiomateriaalit, kuten esimerkiksi kipsi ja osa 
masuunikuonista voivat muuttaa tilavuuttaan (turvota) materiaalien ollessa uusia. Nämä materiaalit 
on vanhentamiskäsiteltävä ennen rakentamista. 

Sitoutuvien uusiomateriaalirakenteiden tiivistäminen lopulliseen rakennetiheyteen tulee suorittaa 
saman päivän aikana. Tiivistystyötä ei saa jatkaa enää seuraavana päivänä, koska 
uudelleentiivistäminen rikkoo sitoutumisvaiheessa olevaan rakenteeseen muodostuneita sidoksia. 
Sitoutuvien uusiomateriaalien levitystyössä on vältettävä materiaalien ennenaikaista ja epätasaista 
tiivistymistä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lujittuvien lentotuhkamateriaalien levitystyö 
päällysrakennekohteilla ei ole suositeltavaa tehdä kaivinkoneella.  

Tiivistystyötä ja sen laadunvalvontaa varten rakentamisessa käytettävästä materiaalista on 
tutkittava ainakin kuivairtotiheys sekä tiivistystyön kannalta optimaalinen vesipitoisuus. 
Kuivairtotiheys voi olla tarpeen määrittää joidenkin uusiomateriaalien tapauksessa modifioidulla 
Proctor-sullonnalla. Täyden työmäärän Proctor-kokeen tuloksena määritettävä maksimi 
kuivairtotiheys ei ole välttämättä tiivistystyön laadun realistinen tavoitearvo. Modifioidussa Proctor-
sullonnassa käytettävänä tiivistystyömääränä on useiden uusiomateriaalien tapauksessa 
suositeltavaa käyttää 10 iskua/kerros, ja tiivistys 5 kerroksessa.  

Tavoiteltavan kuivairtotiheyden arvon saavuttamiseksi tarvittava tiivistystyömäärä vaihtelee eri 
materiaaleilla, rakennusolosuhteissa ja käytetyllä tiivistyskoneella. Tämän johdosta rakentamisen 
aloitusvaiheessa on tärkeää suorittaa rakentamisen tiivistystyötä ohjaava koetiivistys, jossa 
tiivistystyömäärä tutkitaan. Koetiivistyksessä mitataan kuivairtotiheyden kehittymistä 
tiivistettävässä kerroksessa jyrän ylityskertojen välillä. Kuivairtotiheyden mittaamisessa 
rakenteesta voidaan yleensä käyttää Troxler ja Volymetri mittauslaitteita, mutta ne eivät sovellu 
kaikille materiaaleille. Troxler laitteen on todettu antavan virheellisiä tiheyden ja vesipitoisuuden 
mittaustuloksia esimerkiksi joillekin lentotuhkille ja jätteenpolton pohjakuonille. Näiden 
materiaalien tapauksessa on käytettävä volymetrimittausta kuivairtotiheyden määrittämiseen. 
Vesipitoisuuden laadunvalvonta työmaaolosuhteissa voidaan yleensä toteuttaa 
mikroaaltouunikuivausmenetelmän avulla. 

Hienorakeisen uusiomateriaalin levitystyön yhteydessä tulee varmistua, että materiaalia ei pääse 
levitystyön aikana kulkeutumaan suunnitellun rakenteen ulkopuolelle. Päällysrakennekerrosten 
rakentamisen yhteydessä tämä voidaan välttää reunatukien avulla (kuva 7.2). Reunatukien 
rakentamisen yhteydessä on huomioitava levitettävän kerroksen paksuus ja käytettävän 
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uusiomateriaalin kokoonpuristuvuus tiivistettäessä. Esimerkiksi suuren kokoonpuristuvuuden 
omaavat lentotuhkat voidaan joutua levittämään 1,5 kertaa suunniteltua kerrospaksuutta 
paksummaksi kerrokseksi ennen tiivistämistä, mikä on huomioitava tekemällä reunatuet riittävän 
korkeiksi. Levitystyössä suunnitellun rakenteen ulkopuolelle esimerkiksi pientareille kulkeutunut 
uusiomateriaali tulee siivota pois eikä sitä saa läjittää ulkopuolisiin rakenteisiin.  

 

 

Kuva 7.2 Biopohjainen lentotuhkakerros levitettynä jalankulku- ja pyöräilyväylän 
päällysrakenteeseen reunapenkereiden väliin (valokuva: I. Harju).   

 

7.6 Rakenteen peittäminen ja päällystäminen  

Teollisuuden jätteet, sivutuotteet, purkujätteet yms.   

Uusiomateriaalirakennekerrokselle, joka on rakennettu teollisuuden jätteillä, sivutuotteilla, 
purkujätteillä yms., on usein peittämistä tai päällystämistä koskeva vaatimus teknisistä tai 
ympäristöllisistä syistä (ympäristöohjeet MARA-asetuksessa). Mikäli päällystettäväksi suunnitellun 
rakenteen päällystäminen ei ole mahdollista ennen talvea, tulee uusiomateriaalirakenne suojata 
riittävän paksulla sitomattomalla luonnonkiviaineskerroksella. Suojakerroksen paksuus tulee olla 
vähintään 100 mm tai enemmän materiaalikohtaisten ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti. 
Suojakerroksen tarkoituksena on ehkäistä uusiomateriaalikerroksen pinnan liettymistä ja huolehtia 
rakenteen riittävästä kantavuudesta ennen kuin lujittuva uusiomateriaalikerros on saavuttanut 
riittävän lujuuden.  

Asfalttipäällysteisillä rakenteilla tulee huolehtia päällysteen riittävästä tartunnasta alustaansa. 
Tartunta on erittäin merkittävä laatutekijä rakenteen kestoiän kannalta erityisesti silloin, kun asfaltti 
levitetään suoraan sidotun uusiomateriaalirakennekerroksen päälle.  

MARA-asetuksen soveltamisen kannalta peittämisen ensisijaisena tarkoituksena on estää jätteen 
leviäminen esim. tuulen tai eroosion vaikutuksesta sekä altistuminen jätteelle suoran kosketuksen 
kautta. Päällystämisellä tarkoitetaan MARA-rakenteen päällystämistä vettä heikosti läpäisevällä 
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pintamateriaalilla. Päällystämiseksi voidaan katsoa myös muulla rakentamisen laatuvaatimukset 
täyttävällä tavalla toteutettu rakenne, jossa läpäisemättömän tai heikosti läpäisevän 
pintamateriaalin kuten bentoniittimaton ja vedenhallintajärjestelmien avulla estetään sadeveden 
imeytyminen MARA-rakenteeseen. Päällystämistä koskevat vaatimukset ovat voimassa rakenteen 
koko elinkaaren ajan. Esimerkiksi käytön aikana huonoon kuntoon menneen, runsaasti halkeilleen 
asfalttipäällysteen ei katsota täyttävän päällystämisen määritelmää, vaikka asfaltin tyhjätilaa 
koskeva vaatimus olisikin varmistettu päällystämishetkellä. Päällysteen vaurioituminen ja halkeilu 
esimerkiksi routanousun vuoksi edellyttää vauriokohdan korjaamista tai päällysteen uusimista. 
(MARA 2019)  

Poikkeuksen muodostaa tuhkamursketie ja jäteasfaltti pintarakenteena tai peittävänä kerroksena. 
Tuhkamursketiellä tarkoitetaan metsäautotietä, jossa rakenteen kulutuskerros ja kantava kerros 
koostuvat tuhkan ja kiviaineksen seoksesta (kuva 7.3). Tuhkamursketielle ei edellytetä MARA-
asetuksessa (2017) peittämistä tai päällystämistä. Tilanteessa, jossa asfaltti hyödynnetään 
yksinomaan kentän tai väylän pintarakenteena (MARA-rakenne), sitä ei tarvitse erikseen peittää tai 
päällystää. Mikäli maarakentamiskohteessa käytetään jäteasfalttia peittävänä kerroksena ja sen 
muissa rakennusosissa hyödynnetään muita jätteitä, tulee kyseisen peittävän kerroksen olla 
asetuksen vaatimuksen mukaisesti vähintään 10 cm. (MARA 2019)  

Puretut maarakenteet, ylijäämämaat ja kierrätyskasvualustat  

Pilaantumattomilla luonnonmaa-aineksilla ei ole peittämisvaatimuksia ympäristöllisistä syistä. 
Emäksiset stabiloidut maa-ainekset yleensä peitetään vähintäänkin kasvukerroksella. Maa-aineksen 
emäksisyys vaikuttaa siihen, kuinka alue voidaan viimeistellä ja kasvittaa. Ratkaisuna voi olla 
kasvukerroksen paksuuden kasvattaminen tai kasvien valitseminen siten, että ne sietävät 
emäksisen maa-aineksen ohuemman kasvukerroksen alla.  

 

 

Kuva 7.3 Tuhkamursketie (Kajander 2014).  

 

7.7 Rakentamisen laadunvalvonta  

Uusiomateriaalien laadunhallintaa on esitelty liitteessä 4. Tässä on esitelty rakentamisen aikaisen 
laadunvalvonnan periaatteita.  

 

Teknisten vaatimusten täyttyminen  

Rakentamisen laadunvalvonnassa seurataan uusiomateriaalirakenteen toteuttamiseksi laaditun 
työsuunnitelman noudattamista. Laadunvalvonnan yhteydessä seurataan myös rakennuskohteelle 
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saapuvien materiaalien laatua ja teknisiä ominaisuuksia. Uusiomateriaalirakentamisen 
laadunvalvonnassa käytetään pääasiassa vastaavia menetelmiä ja laatuvaatimuksia kuin luonnon 
maa- ja kiviainekselle tehtävässä rakentamisessa. Taulukossa 7.2 on esitetty joitakin 
laadunvalvonnassa seurattavia ominaisuuksia ja niiden laadunvalvontamenetelmiä.  

Työmaavalvonnassa, kuten luonnon kiviaineksiltakin, uusiomateriaaleilta tulee edellyttää myös 
tuotedokumentointi (esim. CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus) sekä tarvittavat laatudokumentit.  

 

Ympäristökelpoisuusvaatimusten täyttyminen  

Uusiomateriaalitoimittajan laadunvalvontatutkimusten lähtökohtana on edustava näytteenotto, 
jossa sovelletaan jätteiden karakterisointia ja kiviainesten testausta koskevien standardien 
periaatteita. Näytteenoton edustavuus kuvaa sitä, kuinka hyvin rajalliseen näytemäärään perustuva 
arvio jätteen ominaisuudesta (esim. haitta-aineen liukoisuus tai jätteen sisältämän muun aineksen 
määrä) vastaa todellisuutta tutkimuksen kohteena olevassa suuremmassa jätemäärässä. 
Laadunvalvontatutkimuksessa näytteenoton yleisenä tavoitteena on jätteen ominaisuuksien 
selvittäminen siten, että tulosten perusteella voidaan osoittaa jätteen 
ympäristökelpoisuusvaatimusten täyttyminen. Näytteiden ottaminen ja tutkimukset on esitetty 
tarkemmin MARA-asetuksen soveltamisohjeessa (Ympäristöministeriö 2019)  

Kierrätyskasvualustoista varmistetaan käytettävien raaka-aineiden osalta muun muassa, että 
epäpuhtauksien, haitta-aineiden, rikkakasvi- ja ravinnepitoisuudet sekä rakeisuus ovat asetusten 
ja laatuvaatimusten mukaiset. 

Taulukko 7.2 Uusiomaarakentamisessa hyödynnettäviä laadunvalvontamenetelmiä.  

Laadunvalvontamenetelmä Mitattava suure Soveltuvuus 

Silmävarainen tarkastelu   Puhtaus, rakeisuus, 
tasalaatuisuus  

Kaikki uusiomateriaalit 
(vähintäänkin karkeaan 
arviointiin)  

Proctor-sullonta Kuivairtotiheys, 
optimivesipitoisuus 

Useimmat uusiomateriaalit  

Uunikuivaus Vesipitoisuus Kaikki uusiomateriaalit, ei 
rengasrouhe  

Troxler Kuiva- ja märkäirtotiheys, 
vesipitoisuus 

Ei sovellu lentotuhkalle ja 
jätteenpolton kuonalle   

Volymetri Kuiva- ja märkäirtotiheys  Kaikki uusiomateriaalit, ei 
rengasrouhe  

XRF (esim. Niton)  CaO-pitoisuus 
(sideainemäärä)  

Hydraulisesti sitoutuvat 
sideaineet  

Laboratoriotestaus  Valitaan käytettävän raaka-
aineen mukaan 

Kierrätyskasvualustat 

 

7.8 Dokumentointi  

Uusiomateriaalirakentamista koskee luonnonkiviainesrakentamista laajempi 
dokumentointivelvollisuus. Valmiissa rakenteessa hyödynnetyn jätteen määrä tulee dokumentoida 
rakentamisen asiakirjoihin ja toimittaa rakennuttajalle sekä ympäristöviranomaiselle. Toteutuneen 
hyötykäytetyn materiaalin määrä tulee toimittaa myös jätteen muodostumisprosessista vastaavalle 
taholla, joka tarvitsee tiedon hyödynnettävästä määrästä esimerkiksi jäteverotusta varten.  

MARA-rekisteröinti-ilmoituksessa annetaan suunnitelmiin perustuva, mahdollisimman 
todenmukainen kuva jätteen hyödyntämisestä maarakennuskohteessa (jätteen määrä ja 
sijoittuminen). Kun maarakentamiskohde jätemateriaalien hyödyntämisen osalta on kokonaan 
valmis, on selvitys jätteen hyödyntämisen toteutumisesta keskeinen osa rekisteröintimenettelyä. 
Selvityksessä esitetään hyödynnetyn jätteen lajit (jätenimikkeet), määrät ja kerrospaksuudet sekä 
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rakenteiden sijainnit koordinaatteineen sekä merkittyinä asema- ja leikkauspiirustuksiin. (MARA 
2019)  

Uusiomateriaalirakenteiden sijainti ja tyyppitieto tulee dokumentoida rakennuttajan esittämien 
ohjeistusten mukaisesti. Esimerkiksi Väyläviraston ohjeistuksen mukaan urakoitsija toimittaa 
Väylävirastolle tai ELY-keskukselle seuraavat tiedot toteutetusta uusiomateriaalirakenteesta:  

- käytetty uusiomateriaali  

- mihin rakennusosaan käytetty (päällyste, kantava, jakava, suodatin, penger, siirtymäkiila, 

meluvalli ym.)  

- uusiomateriaalirakenteen sijainti (tierekisteriosoite sekä rakenteen alku- ja loppupisteen 

koordinaatit tien keskilinjalta)  

- rakentamisen ajankohta (alku pvm, loppu pvm)  

- uusiomateriaalin käyttömäärä (tonnia)  

- mihin käyttö perustuu (MARA-asetuksen mukainen rekisteröinti-ilmoitus, ympäristölupa, 

ei kumpikaan edellä mainituista)  

- liittyykö kohteeseen seurantaa  

- laatudokumentaatio.  

Väyläviraston tiestötietoja koskevaa järjestelmää kehitetään 2020. Tiestötietojärjestelmän 
kehityshankkeen yhteydessä toteutetaan Väylävirastolle myös suunnitelma- ja 
toteumatietovarasto. Tiestötietojärjestelmän ja suunnitelma- ja toteumatietovaraston 
toteuttamisen aikana märitellään tarkemmin myös se, miten urakoitsija toimittaa väylähankkeiden 
tiedot esimerkiksi uusiomateriaalirakenteista Väylävirastolle tai ELY-keskukselle. (Väylävirasto 
2020)  

Vastaavan dokumentointi- ja paikkatietojärjestelmä on käytössä myös mm. Helsingin kaupungilla 
(Helsingin kaupunki 2018 b).  

Käytännössä toteumatietojen tulisi minimissään olla uusiomateriaalirakenteen ulkoreunan sijainnin 
xy-tieto. Mielellään myös ala- ja yläpinnan z-tieto. Mikäli uusiomateriaalia käytetään esim. 
mutkaisella kadulla tai raitilla, on uusiomateriaalirakenteen alku- ja loppupisteen sijainti riittämätön 
toteumatieto. Toteumatietoihin pitäisi pystyä tallentamaan myös rakenteen kunnossapidon aikaiset 
toimenpiteet (poistettu uusiomateriaali, uudella uusiomateriaalilla tehty korjaus, yms.). Lisäksi 
järjestelmään pitäisi pystyä syöttämään riittävät tiedot uusiomateriaalin materiaaliominaisuuksista 
(tekniset tiedot ja ympäristöominaisuudet).  

Kierrätyskasvualustojen valmistuksiin liittyy velvoite rekisteröitymisestä kasvualustavalmistajaksi 
sekä omavalvonnasta, mikä perustuu lannoitevalmistelakiin (539/2006), sitä täydentävään maa- 
ja metsätalousministeriön asetukseen 11/12 ja Ruokaviraston ohjeistukseen. Viherympäristöliitto 
ry on julkaissut malliasiakirjoja kierrätyskasvualustojen omavalvonnan seurantaa varten.  
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8. KUNNOSSAPITO JA UUDELLEENKÄYTTÖ  

8.1 Lähtötilanteen selvittäminen  

Uusiomateriaaleja sisältävien rakenteiden kunnossapidon, muutostöiden ja rakenteiden purkamisen 
kannalta rakenteiden omistajien asianmukaisten paikkatietojärjestelmien luominen ja niiden ajan 
tasalla pitäminen on erittäin tärkeää, jolloin muutostöiden tai purkamisen suunnittelun lähtötiedoksi 
ja ennen kaivun, purkutyön, tms. aloittamista on tiedossa mitä materiaaleja ja miten ko. paikassa 
on käytetty. Näin voidaan suunnitella jo ennen kaivua miten ko. materiaaleihin ja ratkaisuihin 
varaudutaan ja miten kaivettavat materiaalit pystytään mahdollisimman hyvin käyttää uudelleen. 
Sijaintitietojen lisäksi on tärkeää, että uusiomateriaalirakenteesta dokumentoidaan teknisiin 
ominaisuuksiin ja ympäristökelpoisuuteen liittyvät asiakirjat. Mikäli uusiomateriaalit havaitaan 
vasta toteutusvaiheessa urakan ollessa käynnissä, on ne huomioitava kiireisesti, mikä voi johtaa 
epätaloudelliseen ratkaisuun niiden poiskaivun, urakan viivästymisen, tms. takia.  

Parhaimmillaan paikkatietojärjestelmästä löytyy mitattu tieto (xyz) uusiomateriaalikerroksen 
laajuudesta sekä ala- ja yläpinnan tasosta. Usein paikkatieto on epätarkempaa 
uusiomateriaalirakenteiden sijainnin, kerrospaksuuden ja/tai materiaalin ominaisuuksien osalta. 
Epätarkempikin ennakkotieto uusiomateriaaleista on arvokas, koska silloin voidaan ennakoida, että 
kohteessa on käytetty uusiomateriaalia ja ohjelmoida tarkemmat kenttätutkimukset ja 
arkistoselvitykset tarvittavien tietojen määrittämiseksi.  

Uusiomateriaalien paikkatietoa tulisi myös päivittää. Esimerkiksi tilanteessa, jossa 
uusiomateriaalirakenne muutetaan ja uusiomateriaali korvataan toisella uusiomateriaalilla tai 
muulla materiaalilla, on muutettu rakenne kartoitettava ja tallennettava tieto 
paikkatietojärjestelmään.   

Vanhojen kohteiden rakennussuunnitelmista ja toteutustiedoista pitäisi löytyä tieto siitä onko 
kohteessa käytetty uusiomateriaaleja. Käytännössä tietoa ei aina löydy. Esimerkkinä voi mainita 
Helsingin Suutarilassa sijaitsevan kohteen, jossa suunnitteluvaiheessa rakennuttajan arkistoimista 
suunnitelmista ei ole löytynyt mainintaa uusiomateriaalien hyödyntämisestä, mutta käytännössä 
kohteessa on hyödynnetty uusiomateriaaleja laajamittaisesti (esim. Helsingissä Suutarilan alueella 
osa 1980-90-lukujen vaihteessa rakennetuista kaduista).  

 

8.2 Rakenteiden kunnossapito  

Uusiomateriaalirakenteiden kunnossapito ei pääsääntöisesti poikkea tavanomaisen 
kiviainesrakenteen kunnossapidosta. Peitto- tai päällystekerroksen kunnossapitoon on kuitenkin 
kiinnitettävä huomiota myös ympäristönsuojelun kannalta siten, miten asiasta on määrätty 
ympäristöluvassa tai MARA-asetuksessa.  

Peittämistä ja peittokerroksen paksuutta koskevat vaatimukset ovat voimassa MARA-rakenteen 
koko elinkaaren ajan eli rakenteen valmistumisesta sen purkamiseen saakka. MARA-rakenteen 
peittämisen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee siten kiinnittää erityistä huomiota 
pintarakenteelle käytön aikana aiheutuvaan kuormitukseen ja kulumiseen. (YM 2019) Esim. 
sorapäällysteillä tämä tarkoittaa sitä, että kerros ei saa kulua tai sitä ei saa lanata MARA-
asetuksessa määrättyä tai suunnitelmassa esitetty paksumpaa kerrosta ohuemmaksi.  

Myös päällystämistä koskevat vaatimukset ovat voimassa rakenteen koko elinkaaren ajan. 
Esimerkiksi käytön aikana huonoon kuntoon menneen, runsaasti halkeilleen asfalttipäällysteen ei 
katsota täyttävän päällystämisen määritelmää, vaikka asfaltin tyhjätilaa koskeva vaatimus olisikin 
varmistettu päällystämishetkellä. Päällysteen vaurioituminen ja halkeilu esimerkiksi routanousun 
vuoksi edellyttää vauriokohdan korjaamista tai päällysteen uusimista. (YM 2019) Mikäli päällysteelle 
on asetettu vaatimus vedenläpäisemättömyydelle, on huolehdittava siitä, että uudelleen 
päällystyksessä uusi asfaltti täyttää vaatimukset.   
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8.3 Rakenteiden aukikaivu ja korjaus  

Uusiomateriaalirakenteiden, kuten kaikkien muidenkin rakenteiden, kaivu tulisi tehdä lajittelevana, 
jolloin kaivettavat materiaalit eivät sekoitu keskenään. Tämä on oleellista niin materiaalin uudelleen 
hyödyntämisen, kierrätettäväksi toimittamisen kuin loppusijoittamisen kannalta. Lajittelevan 
kaivutyön yhteydessä poistettavat materiaalit voidaan yleensä käyttää siten uudelleen kaivantoa 
täytettäessä tai muualla. Mikäli uusiomateriaalia ei saada kaivettua eroteltuna, ei sen laadukas 
hyödyntäminen välttämättä onnistu. Ja mikäli kaivettu materiaali on toimitettava muualle 
kierrätettäväksi tai loppusijoitukseen, minimoituvat kuljetettavat massat, kun pois kuljetettavaan 
jakeeseen ei sekoiteta muita maa-aineksia.  

Uusiomateriaalikerrokseen kaivetun kaivannon täyttämiseen käytetään ensisijaisesti vastaavaan 
uusiomateriaalia (esim. betonimursketta, pohjatuhkaa, tms.). Kuvassa 8.1 on esitetty esimerkki, 
jossa on kaivettu kaivanto lujittuneeseen betonimurskeeseen ja jossa ylös kaivettu betonimurske 
on palautettu kaivantoon ja tiivistetty kerroksittain. Mikäli kaivannosta kaivettua uusiomateriaalia 
ei ole mahdollista palauttaa kaivannon täyttöön tai vastaavaa uusiomateriaalia ei ole saatavilla, 
voidaan kaivanto täyttää muulla erityisesti kantavuuden ja lämmöneristävyytensä puolesta 
vastaavalla materiaalilla. Mikäli poiskaivetun uusiomateriaalin lämmöneristävyys ja kantavuus 
vastaavat luonnonkiviaineksia, voidaan täyttö yleensä tehdä sellaisella.  

Rakenteesta kaivetun lujittuvan uusiomateriaalin lujittumisominaisuuksia voidaan tarvittaessa 
elvyttää sekoittamalla materiaaliin sideainetta tai muita seosaineita (esim. sementtiä, reaktiivista 
tuhkaa, tms.). Sekoitustyössä voidaan hyödyntää esimerkiksi seulakauhaa silloin, kun 
materiaalimäärät eivät ole suuria. Osa uusiomateriaaleista lujittuu aukikaivun jälkeen uudelleen 
tiivistettynä, kun vesipitoisuus ja tiivistysmäärä ovat oikeat. Tällaisia materiaaleja ovat mm. 
masuunihiekka ja betonimurske.  

 

 

Kuva 8.1 Useita vuosia lujittuneeseen betonimurskekerrokseen BeM II kaivettu kaivanto ja 
kaivettua betonimursketta. Kaivu on tehty n. 16 t. kaivinkoneella huulilevyllä varustetulla 
kauhalla. (valokuva T. Dettenborn)   
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8.4 Uudelleenkäyttö ja kierrätettävyys  

Uusiomateriaalien uudelleenkäyttö on mahdollista ja suositeltavaa. MARA-asetuksen mukaisella 
materiaalilla ja kohteissa uudelleen hyödyntäminen voidaan tehdä MARA-asetuksen mukaisella 
rekisteröinti-ilmoituksella kuten ensimmäistä kertaa hyödynnettäessä, jolloin materiaalille ao. 
käyttökohteeseen asetetut ympäristökelpoisuusvaatimukset ja tekniset vaatimukset tulee täyttyä. 
Vaatimusten täyttyminen voidaan pääsääntöisesti osoittaa käyttämällä rekisteröinti-ilmoituksessa 
aiemman rekisteröinti-ilmoituksen mukana viranomaiselle toimitettuja tietoja.  

Uusiomateriaalien (esim. betonimurskeen) uudelleenkäyttö, kierrätys ja varastointi järjestetään 
kaupungin omien, muiden toimijoiden tai kierrätyslaitosten vastaanottopaikkojen kautta. Mikäli 
uudelleen käytettävä uusiomateriaali ei ominaisuuksiensa puolesta sovellu hyödynnettäväksi 
vastaavassa rakenteessa, josta se on kaivettu, on se todennäköisesti mahdollista hyödyntää muissa 
täytöissä tai valleissa ottaen huomioon käytön rajoitteet ja laadunvalvonta (huom! MARA-
asetuksessa esitetyt rajoitteet). Kierrätysasemille toimitettavan uusiomateriaalin tulee 
luonnollisesti täyttää vastaanottavan kierrätysaseman vastaanottoehdot.   

 

8.5 Käytöstä poistaminen  

Mikäli uusiomateriaaliin on sekoittunut muuta maa-ainesta tai muita jätteitä, se päätetään poistaa 
käytöstä kokonaan eikä sitä hyödynnetä muualla, voi sitä koskea jätelain mukaiset määritykset, 
jolloin sen jätteenä kaatopaikalle tehtävää sijoittamista varten tulee tarkastella ao. materiaalia 
koskevat kaatopaikkamääräykset ja EU:n jätedirektiivi. Ennen kaatopaikalle toimittamista käytöstä 
poistettava materiaali on etukäteen hyväksytettävä kaatopaikalle sijoitettavaksi. Joidenkin 
uusiomateriaalien sijoittaminen maankaatopaikan täyttöön ei ole mahdollista, ellei ao. materiaalin 
sijoittamista kyseiselle maankaatopaikalle ole erikseen luvitettu.   
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YMPÄRISTÖ JA LUPAPROSESSI      LIITE 1 

Uusiomateriaalien käyttöä ohjaava lainsäädäntö   

Uusiomateriaalit voidaan luokitella joko jätteiksi, sivutuotteiksi tai tuotteiksi. Jätteiksi luokitelluille 
uusiomateriaaleille voidaan lisäksi hakea erikseen jätestatuksen päättymistä End of Waste -
menettelyn avulla (Koivisto et al. 2016; EU 2008), jolloin kyseistä uusiomateriaalia ei pidetä enää 
jätteenä, eikä sitä koske enää jätelainsäädäntö. Materiaali siirtyy kuitenkin takaisin kemikaali- ja 
tuotelainsäädännön piiriin. Kaikille uusiomateriaaleille (tuotteet, sivutuotteet, jätteet) voidaan 
hakea CE merkintä.  

Puhtaita ylijäämämaita, joita voidaan hyödyntää rakentamistoiminnassa, ei luokitella jätteiksi eikä 
niiden hyödyntäminen vaadi yleensä ympäristölupaa. Puhtaiden ylijäämämaiden pitkä (> 1 vuosi) 
välivarastointi ilman, että hyödyntämiskohde on tiedossa, voi kuitenkin muuttaa luvanvaraisuutta, 
koska varastointialue voidaan katsoa tällöin ympäristölupaa vaativaksi maankaatopaikaksi (YM 
2015).  

Uusiomateriaalien ympäristöluvanvaraisuus  

Jätteeksi luokiteltu uusiomateriaali tarvitsee lähtökohtaisesti ympäristöluvan, jotta sitä voidaan 
hyödyntää maarakentamisessa. Ympäristöluvanvaraisuudesta poikkeuksena ovat tietyt materiaalit, 
joita voidaan hyödyntää VNa 843/2017 (jäljempänä MARA-asetus) mukaisesti ilmoitusmenettelyllä 
tietyissä kohteissa (VNa 843/2017). Ympäristöluvan myöntää joko kunnan ympäristöviranomainen 
tai AVI. Jätteen käsittelyssä ympäristöluvan myöntäjä riippuu jätteestä ja käsiteltävästä määrästä 
taulukon L1.1 mukaan.  

Taulukko L1.1 Ympäristöluvan myöntävä viranomainen jätteeksi luokiteltujen uusiomateriaalien 
käsittelyssä silloin, kun materiaali tai kohde ei ole MARA-asetuksen mukainen. (VNa 2014)  

Käsiteltävä jäte  Luvan myöntäjä 

Pilaantumattoman maa-ainesjätteen, 
betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai 
pysyvän jätteen muu käsittely kuin 
sijoittaminen kaatopaikalle 

• Kunnan ympäristöviranomainen, kun käsiteltävä 

jätemäärä <50 000 tonnia vuodessa  

• AVI, jos >50 000 t/a 

Muiden tavanomaiseksi jätteeksi 
luokiteltujen uusiomateriaalien 
käsittely pl. sijoittaminen kaatopaikalle 

• Kunnan ympäristöviranomainen, kun käsiteltävä 

jätemäärä <20 000 tonnia vuodessa  

• AVI, jos >20 000 t/a 

 

Ympäristönsuojelulain selvillä olovelvollisuuden (6 §) mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla 
selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä 
vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Hankkeen ollessa ympäristöluvanvarainen, toiminnan 
päästöjä ja vaikutuksia tulee tarkkailla ja raportoida säännöllisesti valvovalle viranomaiselle. 
Ympäristölupapäätöksessä määritellään tarkemmin raportoitavat tarkkailukohteet ja tiedot (YSL 62 
§). Ympäristöluvalla jätteitä hyödynnettäessä hankkeisiin kohdistuu myös 
jäteraportointivaatimuksia.  

Jätteiksi luokiteltujen uusiomateriaalien hyödyntäminen VNa 843/2017 

(MARA-asetus) mukaisesti  

Tiettyjä uusiomateriaaleja voidaan hyödyntää poikkeuksellisesti ilman ympäristölupaa vuoden 2018 
alusta uudistuneen MARA-asetuksen mukaisella ilmoitusmenettelyllä. Asetuksen tarkoituksena on 
lisätä teollisuuden jätteiden hyötykäyttöä maarakentamisessa. Edellytyksenä hyötykäytölle on 
asetuksessa annettujen kriteerien täyttyminen rakentamiskohteen (suunnitelmallisuus, 
pohjavesialue, pohjavesipinta, etäisyys vesistöstä, yms.) ja materiaalin osalta.  

MARA-asetuksessa uusiomateriaalien hyödyntäminen on rajattu tiettyihin maarakentamiskohteisiin 
(VNa 843/2017): väylä, kenttä, valli, teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenne sekä 
tuhkamursketie, jotka on määritelty seuraavasti:  
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• Väylillä tarkoitetaan kapeahkoja (alle 10 m) kulkuväyliä, kuten yleisiä tai yksityisiä teitä, 
katuja, pyöräteitä ja jalkakäytäviä, metsäautoteitä sekä ulko- ja maastoliikuntareittejä, 
kuten kuntopolkuja ja -ratoja, luontopolkuja ja retkeilyreittejä.  

• Kentillä tarkoitetaan väylää leveämpiä (yli 10 m) sekä pinta-alaltaan laajahkoja 
maarakenteita, joiden tekniset ja toiminnalliset vaatimukset vaihtelevat 
käyttötarkoituksesta (esim. satama-, teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen 
alueiden varastointikentät, ratapihat ja pysäköintialueet, ulkoliikuntapaikkojen kentät 
(mm. urheilu-, pallo-, pesäpallo ja tenniskentät sisältäen myös niin sanotut kuplahallit), 
erityisurheilualueiden kentät (mm. ampumarata-alueen kentät ja golfkentät) sekä 
eläinurheilualueiden kentät (mm. ratsastuskentät, maneesit, raviradat ja 
koiraurheilualueet).  

• Vallit ovat maankäytön kannalta tarpeelliseksi todettuja ympäristörakenteita, joiden 
rakentamista edellytetään muun muassa alueidenkäyttösuunnitelmissa. Asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvat vallit voivat olla käyttötarkoitukseltaan melulta suojaavia 
meluvalleja, maisemointipenkereitä, maavallikatsomoita tai ampuradan taustavalleja.  

• Teollisuus- ja varastorakennuksella tarkoitetaan katettua rakennusta, jota käytetään 
teolliseen toimintaan tai esineiden tai aineiden varastointiin. Teollisuus- ja 
varastorakennusten pohjarakenteilla tarkoitetaan kyseisten rakennusten alapohjan 
alapuolisia täyttöjä.  

• Tuhkamursketiellä tarkoitetaan metsäautotietä, jossa rakenteen kulutuskerros ja kantava 
kerros koostuvat tuhkan ja kiviaineksen seoksesta.  

Asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu tiettyjä maankäytöltään tai 
ympäristöolosuhteiltaan herkäksi arvioituja alueita, joilla asetuksen mukaisia jätteitä ei voi 
hyödyntää ilman ympäristölupaa (alla esitettyjä rajauksia on täsmennetty soveltamisohjeessa, YM 
2019):  

• 1 ja 2-luokan pohjavesialue (ei koske E-luokan pohjavesialueita)  
• Asuinrakentamiseen tarkoitettu alue  
• Lasten leikkipaikaksi tarkoitettu alue (ei tarkoiteta urheilukenttiä tai liikuntapaikkoja)  
• Ravintokasvien viljelyyn tarkoitettu alue, jota käytetään ihmisen tai eläinten ravinnoksi 

käytettävien kasvien kasvattamiseen, tai jolta tiedetään kerättävän ravinnoksi 
luonnonvaraisia kasveja (rajaus ei koske esimerkiksi peltolohkojen välissä kulkevaa tietä)  

• Sisämaan tulvavaara-alueet (tulvavaara-alueen määrittelyssä käytetään sisämaan alueita, 
joilla tulvantoistumisfrekvenssi on 2 % (kerran 50 vuodessa, meritulva-alueita ei 
huomioida).  

Uudistunut MARA-asetus mahdollistaa seuraavien uusiomateriaalien hyödyntämisen:  

• Betonimurske sekä kevytbetoni- ja kevytsorajätteet (jätenimikkeet 10 13 14, 17 01 01, 

17 01 07 ja 19 12 12)  

• Kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lentotuhkat (jätenimikkeet 10 01 02, 

10 01 03, 10 01 17 ja 19 01 14), pohjatuhkat (jätenimikkeet 10 01 01, 10 01 15 ja 19 01 

12) ja leijupetihiekka (jätenimikkeet 10 01 24 ja 19 01 19)  

• Tiilimurske (jätenimikkeet 10 12 08 (vain tiilijäte) ja 17 01 02)  

• Asfalttimurske ja -rouhe (jätenimike 17 03 02)  

• Käsitelty jätteenpolton kuona (jätenimikkeisiin 19 01 12, 19 12 09 tai 19 12 12 kuuluvat 

käsitellyt jätteenpolton kuonat)  

• Valimohiekat (jätenimikkeisiin 10 09 08, 10 09 12, 10 10 08, 10 10 12 kuuluvat 

valimohiekat pois lukien valimopölyt)  

• Kalkit (jätenimikkeet 10 13 04, 10 13 01, 10 13 13, 03 03 09)  

• Rengasrouhe (jätenimike 16 01 03)  

MARA-asetuksen mukainen jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa ei vaadi rakentamisen 
jälkeistä seurantaa, mutta jätteen hyödyntämisen päätyttyä on viranomaiselle raportoitava 
loppuraportin muodossa toteutunut kohteeseen ilmoitetun uusiomateriaalin massamäärä sekä 
jäterakenteen koordinaatit esitettynä asemapiirroksessa.  

Asetuksen 5 § mukaan hyödyntämispaikan haltijan tai hänen valtuuttamansa henkilön tai tahon on 
tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 
rekisteröintiä varten (rekisteröinti-ilmoitus) toiminnan merkitsemiseksi ympäristönsuojelun 
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tietojärjestelmään. Hyödyntämispaikan haltijan on maarakentamisen päätyttyä annettava selvitys 
rekisteröinti-ilmoituksen vastaanottaneelle viranomaiselle siitä, miten rekisteröinti-ilmoituksen 
mukainen jätteiden hyödyntäminen on toteutunut (loppuraportti).  

MARA-asetusta sovelletaan myös asetuksen mukaisesti hyödynnetyn ja rakenteesta poistetun 
jätteen hyödyntämiseen uudelleen maarakentamisessa. Rakenteesta poistetulla jätteellä 
tarkoitetaan vuodesta 2006 voimassa olleen MARA-asetuksen soveltamisalaan kuuluvia jätteitä. 
Rakenteesta poistettu jäte voidaan hyödyntää asetuksen mukaisella rekisteröinti-ilmoituksella 
uudelleen vastaavalla tavalla kuin ensimmäistä kertaa hyödynnettävä jäte. Uudelleen 
hyödynnettävän jätteen tulee luonnollisesti täyttää maarakentamiskohdekohtaiset 
laatuvaatimukset. Vaatimusten täyttyminen voidaan pääsääntöisesti osoittaa käyttämällä 
rekisteröinti-ilmoituksessa aiemman rekisteröinti-ilmoituksen mukana viranomaiselle toimitettuja 
tietoja. Jos jätettä on hyödynnetty ennen vuotta 2006 tai MARA-asetuksen mukaisia 
rekisteröintitietoja tai ympäristöluvan tietoja ei ole saataville, voidaan jäte hyödyntää MARA-
asetuksen mukaisesti edellä kuvatulla tavalla, mikäli kyseinen jäte kuuluu asetuksen 
soveltamisalaan. Tällöin jätteeseen sovelletaan niitä laadunvarmistusvaatimuksia, jotka on annettu 
asetuksessa kullekin jätenimikkeelle.  

Koeluontoinen toiminta  

Koeluontoinen lyhytaikainen toiminta on vapautettu ympäristöluvan tarpeesta (YSL 31 §). 
Koeluontoisesta toiminnasta on tehtävä ilmoitus lupaviranomaiselle, joka on toimivaltainen 
ratkaisemaan toimintaa koskevan luvan. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen 
koeluontoisen toiminnan aloittamista (119 §). Koetoiminta voi liittyä esimerkiksi teknisen 
toteutuksen kokeiluun.  

Pienimuotoinen hyödyntäminen  

Jätteiksi luokiteltujen uusiomateriaalien hyödyntämisen ympäristöluvanvaraisuuteen on MARA-
asetuksen lisäksi toinen poikkeus, jätteen pienimuotoinen hyödyntäminen. Pienimuotoinen 
hyödyntäminen tarkoittaa jätteen hyödyntämistä tai käsittelyä ilman että se on laitosmaista tai 
ammattimaista esimerkiksi yksityishenkilöiden omassa maarakentamisessa. Pienimuotoisen 
hyödyntämisen yläraja on yleensä 100-1000 tonnia jätejakeesta riippuen ja hyödyntämisen tulee 
tapahtua pohjavesialueiden ulkopuolella. Määrä ei kuitenkaan suoraan automaattisesti vapauta 
luvanvaraisuudesta, vaan luvan pienimuotoiselle hyödyntämiselle antaa tapauskohtaisen harkinnan 
perusteella kunnan ympäristösuojeluviranomainen. Hyödyntämisestä on tehtävä ilmoitus 
ympäristölautakuntaan. Hyödynnettäessä jätteeksi luokiteltuja uusiomateriaaleja pienimuotoisesti 
voivat tekniset vaatimukset, kuten betonimurskeen palakoko, poiketa esimerkiksi MARA-asetuksen 
vaatimuksista.  

Sivutuotteiksi luokitellut uusiomateriaalit  

Teollisuuden prosesseissa syntyvät uusiomateriaaleina käytettäville jäännösmateriaaleille on voitu 
hakea sivutuotestatusta jätelain 646/2011 mukaisesti, jos laissa annetut kriteerit täyttyvät. 
Sivutuote rinnastetaan mihin tahansa tuotteeseen ja se kuuluu kyseistä tuotetta säätelevien 
tuotesäädösten piiriin. Sivutuotetta ei siis luokitella enää jätteeksi. Sivutuotteiksi luokiteltuja 
uusiomateriaaleja ovat mm:  

• Ferrokromikuona (OKTO-tuotteet)  

• Kalsiitin rikastushiekka (Nordkalk FS)  

• Masuunihiekka  

Uusiomateriaalin jätestatuksen päättyminen (End of Waste menettely)  

End of waste menettely tarkoittaa, että jäte on hyödyntämistoimien (mukaan lukien kierrätys) 
seurauksena lakannut olemasta jätettä eikä siihen näin ollen enää sovelleta jätelain säännöksiä. 
Jäteominaisuuden päättymisen arviointiperusteina voidaan käyttää tapauskohtaisessa harkinnassa 
EU:n jätedirektiivin 2008/98/EY ja jätelain (646/2011) 5.4§:n mukaisia arviointiperusteita, ellei 
toimintaa koskevia säädöksiä ole erikseen annettu. Jos kyseessä olevasta jätteestä on annettu 
velvoittavia päätöksiä (joko EU- tai kansalliset säädökset), tapauskohtaista harkintaa ei voida 
soveltaa.  
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Uusiomateriaalien tuotteistaminen  

Jätteeksi ja sivutuotteeksi luokiteltuja sekä EoW menettelyn läpi käyneitä uusiomateriaaleja 
voidaan tuotteistaa. Uusiomateriaali voi olla jo lähtökohtaisesti tuote (esim. vaahtolasi). 
Tuotteistamista on määritelty uusiomateriaalien tuotteistamisohjeessa seuraavasti (Koivisto et al. 
2016):  

”Tuotteistaminen on tavaran tai palvelun vakioimista sisäänpäin eli valmistamiseen (tuote on aina 
samanlainen tuotannossa/laadussa) ja ulospäin eli asiakkaalle (tuote on aina samanlainen 
käytössä). ”  

Tuotteistamisella pyritään siis vakioimaan materiaalin tekninen laatu ja ympäristökelpoisuus niin, 
että sen hyödyntäminen olisi mahdollisimman helppoa. Tuotteistamista ohjaava lainsäädäntö 
määräytyy uusiomateriaalin jätestatuksen mukaan: EoW ja sivutuotteet noudattavat 
tuotelainsäädäntöä kuten REACH ja CLP-asetus (EU 2006; EU2008), kun taas jätemateriaalit 
noudattavat jätteille annettua lainsäädäntöä kuten jätelaki tai MARA-asetus (VNa 2017; jätelaki 
2011). Esimerkkejä maarakentamisessa käytettävistä tuotteistetuista uusiomateriaaleista ovat 
mm: 

• Vaahtolasimurske, tuote   

• Ferrokromikuona (OKTO-tuotteet), sivutuote 

• Kalsiitin rikastushiekka (Nordkalk FS), sivutuote  

• Masuunihiekka, sivutuote  

• Betonimurske (Betoroc), MARA-asetuksen MARA-asetuksen tai ympäristöluvan mukaisesti 

hyödynnettävä jäte  

• Suomen Erityisjätteen tuottama käsitelty jätteenpolton kuona, MARA-asetuksen tai 

ympäristöluvan mukaisesti hyödynnettävä jäte  

 
Taulukkoon L1.2 on koottu eri uusiomateriaalien ympäristöluvantarve 1/2020 voimassa olevan 
lainsäädännön mukaan.  

Taulukko L1.2. Kooste joidenkin uusiomateriaalien ympäristöluvanvaraisuudesta 
maarakentamisessa. Tuotteilla, joilla ei lähtökohtaisesti ole ympäristölupatarvetta, käyttö 
joissakin kohteissa voi edellyttää ympäristölupaa.   

 Maarakentamisen hyötykäytön luvanvaraisuus 

Uusiomateriaali 

Ympäristölupa MARA-asetus* 
Ei 

ympäristölupatarvetta 
(sivutuote/tuote/muu) 

Asfalttimurske x x - 

Betonimurske x x - 

Tiilimurske x x - 

Käsitelty jätteenpolton kuona x x - 

Lentotuhka x x - 

Pohjatuhka, pohjahiekka x x - 

Masuunihiekka - - x 

Ferrokromikuona (OKTO-
tuotteet) 

- - x 

Kalsiitin rikastushiekka  - - x 

Fosfokipsi x - - 

Vaahtolasimurske - - x 

Rengasleike (rengasrouhe) x x - 

Kumimurske x - (x)** 

Kuitusavi x - - 

Kuitutuhka x - - 

Suotokakku x - - 

Ylijäämämaat (x)*** - x 
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Pintamaat (kasvualustoihin)  -  -  - **** 
 

* Materiaalin ja hyödyntämiskohteen on täytettävä MARA-asetuksen vaatimukset 

** Tuotteena myytävä kumimurske 

*** Puhtaiden ylijäämämaiden pitkäaikainen varastointi voi vaatia ympäristöluvan 

**** Kierrätyskasvualustoissakin on toimittava lannoitevalmistelain (539/2006) ja muun 
kasvualustoja käsittelevän laidansäädännön puitteissa  

  



Ramboll  

 

  

 
72/110 

UUMA-MATERIAALIT        LIITE 2 

 

2.1 Luokittelu raaka-ainelähteen perusteella:  

Uusiomateriaalit voidaan luokitella teollisuuden tai toiminnan, josta materiaali on peräisin 
mukaisesti (taulukko L2.1). Taulukossa on lähtökohtana standardin EN 13242 liitetaulukko A (versio 
vuodelta 2013, standardin tätä versiota ei ole toistaiseksi vahvistettu). Taulukon 
oikeanpuoleisimmassa sarakkeessa on arvioitu ko. materiaalin asemaa Suomessa. Oikeanpuoleisin 
sarake on laadittu UUMA2-hankkeen aikana.  

Taulukossa L2.2 on tarkennettu taulukossa L2.1 esitettyjä materiaalien nimityksiä. Lisäksi 
taulukossa on esitetty materiaaleille vakiintuneet lyhenteet tai ehdotukset materiaalien lyhenteiksi.  

Joidenkin uusiomateriaalien sanallinen kuvaus on esitetty tässä standardin EN 13242 liitteen A 
mukaisesti (taulukko L2.1). Standardissa esitettyjen materiaalien nimen perässä on kirjain + 
numero -yhdistelmä. Lisäksi tässä on esitelty joitakin uusiomateriaaleja, joita ei ole esitetty EN 
13242:n liitteessä A. Osasta materiaaleja on esitetty valokuva tämän liitteenä lopussa olevassa 
valokuvakoosteessa.   

Asfalttirouhe, A1: Asfalttia voidaan poistaa tierakenteista jyrsimällä tai paloina. Paloina kerätystä 
vanhasta asfaltista (RAP, Reclaimed Asphalt Pavement) voidaan valmistaa asfalttirouhetta. 
Asfalttirouhe (RA, Reclaimed Asphalt) on murskattua tai jyrsittyä asfalttia, joka käytetään 
pääasiassa uuden asfalttimassan raaka-aineena, mikä on esitetty tarkemmin julkaisussa 
Asfalttinormit 2017 ja Väyläviraston oppaassa 2019b. Ensisijaisesti vanha asfaltti tulisi käyttää 
asfalttimassan valmistuksessa korvaamaan neitseellistä kiviainesta. Asfalttimurskeen 
hyödyntämisen nykytilanteesta (11/2019) löytyy lisätietoa 28.11.2019 pidetyn miniseminaarin 
aineistosta13.   

Betonimurske, A2: Betonimurskeen raaka-aine on peräisin rakennustyömailta, purkutyömailta tai 
betoniteollisuudesta. Purkutyömailla betonijäte lajitellaan muusta purkujätteestä mahdollisimman 
puhtaaksi. Betonijäte murskataan purkutyömaalla tai kuljetetaan vastaanottoalueelle 
jalostettavaksi. Materiaali murskataan siirrettävillä murskausasemilla, joihin on asennettu 
magneettierottimet erottamaan teräkset. Ennen murskausta betonijäte paloitellaan. Murskauksen 
jälkeen materiaalin raekoko voidaan säätää halutuksi seulomalla. Betonimursketta on käytetty 
Suomessa mm. teiden ja katujen päällysrakenteissa 1990-luvun alusta alkaen. (Ramboll 2019)  

Tiilimurske, A3: Tiilimurskeen raaka-aine on peräisin pääosin purkutyömailta. Purkutyömailla 
tiilijäte lajitellaan muusta purkujätteestä mahdollisimman puhtaaksi. Tiilijäte murskataan 
purkutyömaalla tai kuljetetaan vastaanottoalueelle jalostettavaksi. (Mäkelä & Höynälä 2000)  

Käsitelty jätteenpolton kuona, B1: Pohjakuona on yhdyskuntajätteen poltossa syntyvää 
palamatonta ainesta. Arinapolttolaitoksilla muodostuva pohjakuona käsitellään polton jälkeen. 
Materiaalia voidaan teknisten ominaisuuksiensa puolesta käyttää korvaamaan hiekkaa, soraa ja 
mursketta, esimerkiksi erilaisissa maa- ja päällysrakenteissa. Ympäristökelpoisuuden 
parantamiseen liittyen materiaalia usein välivarastoidaan eli ikäännytetään sellaisenaan tai 
tehostetusti. (Kaartinen et al. 2010; Sormunen 2017; Suomen Erityisjäte 2018)  

Kivihiilen polton lentotuhka, C1, C2: Kivihiilen polton lentotuhkalla tarkoitetaan jätettä, joka on 
eroteltu mekaanisesti tai sähköisesti kivihiilen poltossa syntyvistä savukaasuista (VNA 2017). 
Yleisimmät polttotekniikat ovat arina- ja leijupoltto. Muodostuessaan tuhka on kuivaa, pölyävää ja 
hienojakoista materiaalia. Tuhka on itselujittuva ja sen lujittumista voidaan nopeuttaa 
aktivaattoreilla esim. sementillä ja kalkilla. (Kiviniemi et al. 2012). Kivihiilen lentotuhkan 
hyödyntäminen infrarakentamisessa oli hyvin aktiivista 1980-luvun alussa Helsingissä. Taulukossa 
L2.3 on lueteltu joitakin silloin toteutettuja kohteita. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen 

 

13 http://www.uusiomaarakentaminen.fi/seminaariaineistot 

http://www.uusiomaarakentaminen.fi/seminaariaineistot
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raportissa (Ruotsalainen 1998) on esitetty n. 230 kivihiilen polton tuhkilla 1960-90 -luvuilla 
Helsingissä toteutettua kohdetta.  

Kivihiilen polton pohjatuhka, C4: Kivihiilen polton pohjatuhkalla tarkoitetaan kivihiilen poltossa 
muodostuvaa jätettä, joka on poistettu polttolaitoksen polttokammion pohjalta (VNA 2017).  

Kivihiilen polton leijupetihiekka, C5: Kivihiilen polton leijupetihiekalla tarkoitetaan 
leijukerroslaitoksen polttoprosessista poistettavaa hiekkapetimateriaalia tai poltossa hienontunutta 
hiekkapetimateriaalia, joka erottuu savukaasusta joko kattilassa tai savukaasujen puhdistuksessa 
(VNA 2017).  

Rikinpoiston lopputuote: Kivihiili sisältää vaihtelevassa määrin rikkiä, joka kulkeutuu 
lentotuhkahiukkasten tavoin savukaasujen mukana. Savukaasujen sisältämä rikki kerätään talteen 
savukaasujen rikinpoistoprosessissa. Suomessa käytössä olevat rikinpoistomenetelmät ovat kuiva- 
ja puolikuiva menetelmä, joista puolikuiva on yleisempi. Rikinpoiston lopputuotteella (RPT) 
tarkoitetaan yleisesti kummallakin menetelmällä syntyvää lopputuotetta. (Mäkelä & Höynälä 2000; 
Kiviniemi et al. 2012)  

Granuloitu masuunikuona, D1 (masuunihiekka): Masuunihiekka on raakaraudan valmistuksen 
sivutuote. Masuunihiekka syntyy masuunikuonasta vesijäähdytyksen eli granuloinnin tuloksena. 
Masuunihiekan rakeet ovat teräväsärmäisempiä kuin luonnonhiekan ja seassa on neulamaisia 
kiteitä. Rakeiden särmikkyydestä johtuen materiaali tiivistyy lujaksi rakenteeksi. (Mäkelä & Höynälä 
2000) Masuunihiekka sitoutuu hydraulisesti luonnonkosteassa tilassa. Sitoutumisreaktio tapahtuu 
rakeen pinnalla ja pinnan rikkoutuessa reaktio käynnistyy uudella pinnalla. Näin masuunihiekka-
rakenne korjautuu mahdollisesta halkeamakohdasta, mikä on merkittävä tekijä rakenteen kestoikää 
ajatellen. Masuunihiekka on CE-merkitty tuote ja täyttää standardien EN 13242 ja SFS 5904 
vaatimukset. (RT 38464)  

Ilmajäähdytetty masuunikuona, D2 (masuunikuonamurske): Materiaali on murskattua 
ilmajäähdytettyä masuunikuonaa, jota muodostuu raakaraudan valmistuksen yhteydessä 
pelkistettäessä rautaoksidia hiilen avulla malmirikasteen sivukivestä sekä koksista ja kalkkikivestä. 
Ilmajäähdytettyä masuunikuonaa voidaan murskata ja seuloa eri kokoisiksi lajitteiksi, 
masuunikuonamurskeeksi, jonka rakeet ovat teräväsärmäisiä ja huokoisia. (Väylävirasto 2020c)  

Ilmajäähdytetty ferrokromikuonamurske, D6 (OKTO-murske): Materiaali syntyy Tornion 
ferrokromituotannossa ilmajäähdytysmenetelmällä. Materiaalin annetaan jäähtyä vapaasti, minkä 
jälkeen se murskataan sopivan kokoisiksi lajitteiksi. Murskauksen jälkeen tuotteet käsitellään 
erityisessä metallinpoistoprosessissa, jossa kuonasta erotetaan tärkeitä metalleja (mm. kromia). 
(Mäkelä & Höynälä 2000; RTS 2017)  

Granuloitu ferrokromikuona, D6 (OKTO-eriste): Materiaalia muodostuu ferrokromin 
valmistuksen yhteydessä Tornion tehtaalla sulasta ferrokromikuonasta vesijäähdyttämällä 
(granuloimalla). Tuote muistuttaa ulkoisesti hiekkaa, mutta on paljon tummempaa ja rakeet ovat 
teräväsärmäisempiä kuin hiekan. Materiaali on huokoista, joten sen lämmönjohtavuus on 
luonnonhiekkaa alhaisempi. Lämmöneristävyyden takia materiaalia käytetään tie-, katu- ja 
talonrakennuksessa. Materiaali ei ole hydraulisesti sitoutuva. (Mäkelä & Höynälä 2000; RTS 2017)  

Kaavaushiekka, Valimohiekka, F1 (useita eri lajitteita): Valimot käyttävät muottimateriaalinaan 
lähes 100 % kvartsihiekkaa, joka kovetetaan joko orgaanisilla tai epäorgaanisilla sideaineilla. 
Valimot ovat kierrättäneet perinteisesti hiekkansa hyvinkin tehokkaasti. Kun hiekka on kiertänyt 
useita kertoja valuprosessin läpi, osa hiekasta joudutaan poistamaan kierrosta. (Orkas 2001; 
Mäkelä & Höynälä 2000; Vilenius 2019)  

Sivukivet, G1, kaivosteollisuus: Kaivosten sivukivissä on huomattavasti enemmän laatuvaihtelua 
kuin luonnonkiviteollisuuden sivukivissä. Metallimalmikaivosten varannot sijaitsevat usein 
kallioperässä, joka sisältää muuttuneita kivilajeja ja esimerkiksi niiden rikkipitoisuus voi olla suuri. 
Kaivosten sivukivien käyttö edellyttää aina laajempia materiaaliselvityksiä. Kaivosten sivukiviä on 
mahdollista luokitella pysyväksi jätteeksi vastaavasti kuin luonnonkiviteollisuuden sivukivet. 
Kaivosten sivukivistä on myös määritettävä terveydelle haitallisten aineiden määrä. Erityisesti 
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arseeni, kadmium, koboltti, kromi, kupari, elohopea, molybdeeni, nikkeli, lyijy, vanadiini ja sinkki 
ovat aineita, joiden pitoisuus on määritettävä. (Väylävirasto 2020c)  

Sivukivet, G1, rakennuskiviteollisuus: Luonnonkiviteollisuuden sivukivistä suurin osa luokitellaan 
Valtioneuvoston asetuksen VNa 190/2013 (Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä) mukaan 
pysyväksi jätteeksi eli niistä ei liukene ympäristöön mitään haitallisia aineita. 
Luonnonkiviteollisuuden graniittiset sivukivet soveltuvat hyvin pengermateriaaleiksi. Graniittiset 
sivukivet ovat yleensä myös mekaanisilta ominaisuuksiltaan kerrosrakenteiden vaatimukset 
täyttäviä. Vuolukiviteollisuuden sivukivet koostuvat pääosin magnesiitista ja talkista, joten niitä ei 
suositella käytettäväksi pengermateriaaleina. Tummat kivilaadut, kuten diabaasi ovat mekaanisesti 
kestäviä, mutta saattavat sisältää pieniä määriä sulfidimineraaleja, joiden määrä on tarvittaessa 
selvitettävä. Liuskeista kvartsiitit soveltuvat hyvin pengermateriaaliksi. (Väylävirasto 2020c)  

Rikastushiekka, kaivosteollisuus: Rikastushiekkaa muodostuu sivutuotteena esimerkiksi kalsiitin 
rikastuksessa. Rikastushiekka läjitetään padottuihin altaisiin. Rikastushiekat vastaavat raekooltaan 
lähinnä hienorakeisia maalajeja. Rakeisuus vaihtelee hieman läjitysaltaan eri osissa. (Mäkelä & 
Höynälä 2000)  

Fosfokipsi: Fosforihapon valmistuksen sivutuotteena syntyy vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia 
dihydraattikipsiä (Ca-SO4*2H2O), joka läjitetään kipsikasoille. Yhtenä läjitettävän kipsin käyttöä 
rajoittavana tekijänä ovat kipsin epäpuhtaudet, lähinnä fosfori ja fluori. Käyttämällä fosfokipsiä 
maa-ainesten stabiloinnissa voidaan tuottaa monilta ominaisuuksiltaan laadukkaampi lopputulos 
kuin esimerkiksi pelkkää sementtistabilointia käyttämällä. Fosfokipsin uusiokäyttö stabiloinnin 
sideainekomponenttina vähentää sementin ja poltetun kalkin käyttöä ja näin samalla vähentää 
runsaasti energiaa kuluttavien ja CO2-päästöjä aiheuttavien raaka-aineiden käyttöä. Teknisesti sekä 
tuore, että vanhentunut kipsi toimivat lähes samalla tavalla sideaineominaisuuksiltaan. 
Infrarakentamisessa kipsi sekoitetaan yleensä lentotuhkan/masuunikuonan/sementin tms. muun 
sideaineen kanssa. Vanhentuneen kipsin käyttö saattaa pienentää käyttösovellutuksesta riippuen 
käytöstä aiheutuvaa mahdollista fosforikuormitusta ja on siten parempi vaihtoehto tuoreelle kipsille. 
(Tiehallinto 2005; Aluehallintovirasto 2010)   

Biomassan polton tuhka, I4: Biomassan poltosta muodostuva lentotuhka on peräisin 
energiantuotannon menetelmästä, jossa polttoaineena käytetään kivihiiltä, turvetta sekä 
puuperäisiä ja muita kiinteitä biopolttoaineita kahden tai useamman polttoaineen seoksena. 
Turpeen ja puuperäisen aineksen polton lentotuhkalla tarkoitetaan jätettä, joka on eroteltu 
mekaanisesti tai sähköisesti turpeen, puuhakkeen, kuorijätteen, ensiömassan tuotannon tai 
massasta valmistettavan paperin tuotannon yhteydessä syntyvän kuituainetta sisältävän 
kasviperäisen jätteen, käsittelemättömän puujätteen tai muun näihin rinnastettavan puuperäisen 
aineksen taikka niiden seoksen poltossa syntyvistä savukaasuista. (VNA 2017)  

Rinnakkaispolton tuhka: Energiantuotannosta, jossa polttoaineena käytetään kivihiiltä, turvetta 
sekä puuperäisiä ja muita kiinteitä biopolttoaineita, muodostuu rinnakkaispolton lentotuhkaa. Osa 
polttoaineesta on tietyin rajoituksin lajiteltua jätepohjaista polttoainetta. (RTS 2018 b)   

Seospolton tuhka: Energiantuotannosta, jossa polttoaineena käytetään kivihiiltä, turvetta sekä 
puuperäisiä ja muita kiinteitä biopolttoaineita kahden tai useamman polttoaineen seoksena, 
muodostuu rinnakkaispolton lentotuhkaa (RTS 2018b).  

Massastabiloitu ylijäämäsavi (kaivettu tai ruopattu): Massastabiloinnilla muutetaan pehmeän 
maan teknisiä ja ympäristöllisiä ominaisuuksia niin, että se mahdollistaa sen päälle tehtävän 
rakentamisen tai että pehmeää maata voidaan siirrettynä hyödyntää sovellutuskohteessa täyttö- 
tai rakennusmateriaalina. Lisäksi sitä voidaan käyttää pilaantuneiden maa-ainesten tai sedimenttien 
stabilointiin, jotta haitalliset ainekset saadaan niukkaliukoiseen muotoon. Kaivettujen tai 
ruopattujen massojen massastabilointi mahdollistaa niiden hyödyntämisen rakennusalueella 
lujitettuna pohjamaana tai täyttö- / rakennusmateriaalina, jolloin vältytään massojen 
poiskuljetukselta sekä vähennetään luonnonkiviainesten tarvetta. Massastabiloinnissa käytetään 
tyypillisesti sementti- ja kalkkipohjaisia sideaineita tai sideaineseoksia, joissa seosaineina voidaan 
käyttää mm. masuunikuonaa, lentotuhkaa tai kipsiä. (Forsman et al. 2014)  
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Rengasleike (rengasrouhe): Maarakentamisessa käytettävät rengasleikkeet ja kokonaiset renkaat 
ovat lähtöisin ajoneuvokäytöstä poistetuista renkaista. Rengasleike on rengasleikkurilla paloiteltua 
rengasmateriaalia, joka koostuu pääasiassa kumista, mutta se sisältää myös nokea sekä renkaan 
tukena olevia teräslankoja ja runkovahvisteita. Rengasleikkeet jaetaan renkaan leikkuukertojen 
perusteella kolmeen luokkaan, RL1, RL2 ja RL3 (numero vastaa leikkuukertojen lukumäärää). 
Rengasleikkeen palakoot vaihtelevat välillä 50 - 500 mm. Neljäs luokka on kokonaiset renkaat RL 
0 (Väylävirasto 2020c).  

Kuituliete: Kuituliete on paperiteollisuuden jätevedenpuhdistuksen primäärilietettä. 
Primäärilietettä syntyy jäteveden puhdistuksen mekaanisessa esiselkeytyksessä. 
Primäärilietteeseen saatetaan sekoittaa mm. kuitua ja täytejauhetta sisältävää pastajätettä, jolloin 
puhutaan lähinnä sekalietteestä. Lietteiden laatu vaihtelee tehdaskohtaisesti tuotantoprosessin ja 
jäteveden puhdistusjärjestelmän mukaan. Pääasiassa kuituliete koostuu eri pituisista kuiduista ja 
kaoliinista ym. tuotantoprosessissa käytetyistä kemikaaleista. (Mäkelä & Höynälä 2000; Hyvönen 
2014)  

Siistausliete: Siistauslietettä muodostuu paperiteollisuudessa siistattaessa keräyspaperia 
uusiomassaksi. Siistausliete sisältää 50-70 % lyhyitä kuituja (orgaaninen aines) sekä savea 
(kaoliinia, talkkia, bentoniittia), mineraalisia oksideja ja paperin päällystyksessä käytettyjä erilaisia 
epäorgaanisia komponentteja. Siistausjäte eli karkeat epäpuhtaudet kuten niitit ja muovi erotellaan 
ennen siistauslietteen muodostumista. (Mäkelä & Höynälä 2000; Hyvönen 2014) Silmu & 
Päiväläinen (2020) ilmoituksen mukaan siistauslietteessä on epäorgaanista ainesta n. 60-80 % ja 
orgaanista n. 20-40 %.  

Soodasakka (viherlipeäsakka): Soodasakka on puun keitossa tarvittavan valkolipeän sisältämien 
keittoliemien talteenotossa syntyvää sakkaa, jossa päämineraalina on kalsiumkarbonaatti. Lisäksi 
siinä on nokea, metallioksideja, silikaatteja ja erilaisia korvauskemikaaleja. Soodasakkaa pidetään 
inerttinä jätteenä, koska orgaanisen aineksen määrä on vähäinen. Soodasakasta käytetään myös 
nimitystä viherlipeäsakka. (Manskinen 2013; Mäkelä & Höynälä 2000)  

Meesa: Meesa on sellun keitossa käytettyä kalkkia (meesakalkki), joka ei tule poltetuksi 
meesauunissa ja ei siten palaudu prosessiin. Meesa koostuu pääasiassa kalsiumkarbonaatista 
CaCO3, joka voidaan polttaa takaisin kalkiksi (CaO). Meesan ravinne- ja haitta-ainepitoisuudet ovat 
hyvin pieniä, joten sitä on mahdollista käyttää peltokalkitukseen. Meesaa käytetään myös 
teollisessa neutraloinnissa ja pH:n säädössä (esim. jätevesi). (Lehtovaara 2015)  

Joitakin uusiomateriaaleja on esitelty myös Väyläviraston julkaisun ”Uusiomateriaalien käyttö 
väylärakentamisessa (Väylävirasto 2020a) liitteissä.  
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Taulukko L2.1. EN 13242 standardin mukainen uusiomateriaalien listaus ja arvio ko. uusiomateriaalien hyödyntämisestä Suomessa. Taulukko on 
suomennettu ja siihen on UUMA2-hankkeessa lisätty sarake ”UUMA-materiaalina Suomessa”. 

  

Tunnus Raaka-aineen lähde Alatunn. Materiaali
Käyttö-

historia

Standardi 

asettaa 

materiaalille 

erityisiä 

vaatimuksia

Sisällytettävä 

täydentäviä 

vaatimuksia 
3

UUMA-materiaalina Suomessa

P Luonnonkiviainekset P Kaikki EN 932-3:n sisältämät kivilajityypit kyllä kyllä ei ei luokitella uusiomateriaaliksi

A1 Asfalttijäte kyllä kyllä ei x

A2 Betonimurske kyllä kyllä ei x

A3 Tiilimurske kyllä kyllä ei x

A4 Asfalttijätteen sekä betoni- ja tiilimurskeen seos (A1, A2, A3) kyllä kyllä ei ei tiettävästi valmisteta

B1 Jätteenpolton pohjakuona kyllä ei kyllä x

B2 Jätteenpolton lentotuhka ei - - ei hyötykäyttömerkitystä 

C1 Kivihiilen pölypolton lentotuhka kyllä ei kyllä x

C2 Kivihiililen leijupetipolton lentotuhka kyllä ei ei x

C3 Kivihiilen kattilakuona kyllä ei kyllä ei muodostu

C4 Kivihiilen arinapolton pohjatuhka kyllä ei kyllä x

C5 Kivihiilen leijupetipolton pohjahiekka kyllä ei ei x

D1 Granuloitu masuunikuona kyllä kyllä ei x

D2 Ilmajäähdytetty masuunikuona kyllä kyllä ei x

D3 Konvertterikuona kyllä kyllä ei x

D4 Valokaariuunin masuunikuona (hiiliteräksen tuotannosta) kyllä kyllä ei x

D5
Valokaariuunin masuunikuona (ruostumattoman/runsasseos-

teisen teräksen tuotannosta)
ei - - x

D6 Ferrokromikuona kyllä kyllä ei x

E1 Kuparikuona kyllä ei ei x

E2 Molybdeenikuona ei - - x

E3 Sinkkikuona kyllä ei ei x

E4 Fosforikuona kyllä ei ei x

F1 Kaavaushiekka kyllä ei ei x

F2 Kupu-uunin masuunikuona kyllä ei kyllä x

G1 "Punainen kivihiililiuske" (engl. Red coal shale) kyllä ei ei ei muodostu

G2 Antrasiittikaivoksen jäte kyllä ei kyllä ei muodostu

G3 Sivukivi kyllä ei ei x

G4 Palavan kiven jäte kyllä ei ei ei muodostu

H1 Ruoppausmassa, hiekka kyllä ei ei x

H2 Ruoppausmassa, savi ei - - x

I1 Ylijäämämaa, savi ei - - x

I2 Paperilietteen polton tuhka kyllä ei kyllä x

I3 Vedenkäsittelyn jätteenpolton tuhka kyllä ei kyllä x

I4 Biomassatuhka
2 kyllä ei kyllä x

I5 Lasimurske kyllä kyllä ei x

I6 Paisutettu savi kts. EN 13055 ei luokitella uusiomateriaaliksi
1
 Jättenpolton pohjakuonan vaatimukset pohjautuvat arinaperusteisiin rakenteisiin

2
 Sisältää mm. turpeen, puun ja seospolton tuhkan

G
Kaivos- ja 

louhostoiminta

H Kunnossapitoruoppaus

I Muut

D
Rauta- ja 

terästeollisuus

E
Vähärautainen 

terästeollisuus

F Valimoteolllisuus

A

Rakennus- ja 

purkujätteen 

kierrätystoiminta

B Jätteenpolttoteollisuus

C Hiilivoimateollisuus
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Taulukko L2.2. Suomessa hyödynnettäviä uusiomateriaaleja ja niistä käytettyjä lyhenteitä. Osa 
lyhenteistä on UUMA2-hankkeen ehdotuksia (ei virallisia).  

Materiaali  Lyhenne 

asfalttirouhe, murskattu jäteasfaltista / pala-asfaltista (RAP, RC) tai 

jyrsitty päällysteestä (jyrsintärouhe RA)   
RA A 

betonimurske   BeM I, II, III, IV B 

tiilimurske M  TiM C 

käsitelty jätteenpolton pohjakuona / kuona  JpKu D 

kivihiilen pölypolton ja leijupetipolton lentotuhka LT I, II, IV E 

kivihiilen arinapolton pohjatuhka ja leijupetipolton pohjahiekka / 

leijupetihiekka  
PT I, II ja LpHk I, II E 

kivihiilenpolton rikinpoiston lopputuote RPT F 

granuloitu masuunikuona / masuunihiekka  MaHk G, D 

ilmajäähdytetty masuunikuona / masuunikuonamurske, kappalekuona  MaKu D, KapKu H 

teräskuona / konvertteriteräskuona (LD-teräskuona)  TeKu G, D 

valokaariuunin teräskuona  TeKu G, D 

ferrokromikuonamurske (ilmajäähdytetty), ferrokromikuonahiekka 

(vesijäähdytetty) / OKTO-tuotteet J 
OKTO-murske, OKTO-eriste J 

kaavaushiekka / valimohiekka  ValHk C 

sivukivi / esim. kalkkikivimurske (esim. Nordkalk FS P ) KlsM C   

rikastushiekka (kalsiitin erottamisesta)  RiHk H 

fosfokipsi  FK C 

ruoppausmassa, hiekka   Hk, kelpoisuusluokka H1-H3 B 

ruoppausmassa, savi Sa, kelpoisuusluokka U3, U4 B 

ruoppausmassa, pilaantunut Sa, kelpoisuusluokka U3, U4 B 

ylijäämämaa, savi Sa, kelp.luokka U1, U2, U3, U4 B 

paperilietteen polton tuhka (lento- ja pohjatuhka)  LT I, II, IV, PT I, II, LpHk E 

vedenkäsittelyn jätteenpolton tuhka (lento- ja pohjatuhka  LT I, II, IV, PT I, II, LpHk E 

biomassatuhka, biotuhka N (lento- ja pohjatuhka)  LT I, II, IV, PT I, II, LpHk E  

vaahtolasimurske VaM H 

ylijäämämaa, moreeni Mr, kelp.luokka S1-4, H1-4, U1 B 

ylijäämämaa, pilaantunut PIMA  

stabiloitu ylijäämämaa (savi, siltti, moreeni, …)  ST-Sa, ST-Si, ST-SiMr C 

rengasleike (rengasrouhe), kokonaiset renkaat  RL1, RL2, RL3, RL0 K 

kuitusavi O / kuituliete, siistausliete KS L 

soodasakka / viherlipeäsakka  SS / VLS L 

meesa - 
 

A Asfalttinormit 2017, PANK ry.  K InfraRYL 2017, taulukko 18144:T1  
B InfraRYL 2017, Liitteet T17 & T21  L Metsäteollisuuden käyttämä lyhenne  
C UUMA2-hankkeen ehdotus lyhenteeksi  M Sisältää myös kevytbetonin, kevytsoraharkot, yms.  
D Väyläviraston tutkimuksia 7/2019  N Sisältää mm. turpeen, puun ja seospolton tuhkan  
E Tuhkien infraohjekortti 2018  O Kuitusavi on yhteisnimitys kuitu- ja siistauslietteille  
F Tuhkarakentamisen käsikirja 2012  P Nordkalkin kalsiitin rikastushiekasta valmistama 

maarakentamiseen soveltuva sivutuote. Metallurgiset 

rikastushiekat ovat usein ongelmallisia 

ympäristökelpoisuuden osalta. FS = Nordkalkin esitteessä 

käytetty lyhenne  

G SSAB Merox esite  
H Liikennevirasto ohje 38/2018  
J Outokummun / Morenian tuote-esite  
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Taulukko L2.3. Eräitä Helsingissä vuosina 1979-86 rakennettuja kohteita, joissa on käytetty 
kivihiilituhkaa (Havukainen et al. 1987).  
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Valokuvakooste joistakin uusiomateriaaleista (6 sivua)  

Rakennus- ja purkujäte  

  

1. Asfalttirouhe ja pala-asfaltti (kuva: TEKES 2000)  2. Tiilimurske (kuva: T. Elo 1999)  

  

3. Betonimurske BeM II, CE-merkitty vaatimukset 
täyttävä (kantava kerros)  

4. ”Betonimurske”, ei vaatimukset täyttävä. 
Käytännössä kuvan materiaali on sekajätettä.    

Jätteenpoltto  

  

5. Jätteenpolton pohjakuona (kuva: J. Rinkinen 
2014) 

6. Jätteenpolton lentotuhka (kuva: Ramboll 2014) 
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Hiilivoimateollisuus  

  

7. Kivihiilenpolton lentotuhka (kuva: SCC Viatek Oy 
2000)  

8. Kivihiilen leijupetipolton lentotuhka (kuva: 
Ramboll 2014)  

  

9. Kivihiilen leijupetipolton pohjahiekka (kuva: SCC 
Viatek Oy 2000)  

10. Kivihiilen leijupetipolton pohjahiekka (= 
”leijupetihiekka”), vasemmalla vanhaa, oikealla 
tuoretta materiaalia (kuva: M. Hakari 2006)  

 

 

11. Rikinpoiston lopputuote (kuva: SCC Viatek Oy 
2000)  
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Rauta- ja terästeollisuus   

  

12. Kappalekuona (kuva: TEKES 2000) 13. Masuunihiekka (kuva: TEKES 2000) 

 

Valimoteollisuus   

 

 

 

14. Valimohiekka (kuva: Teknologiateollisuus ry 
2000)  

15. Kupu-uunin masuunikuona (kuva: 
Teknologiateollisuus ry)  

 

Kaivos- ja louhostoiminta   

  

 

 

 

16. Rikastushiekka (kuva: TEKES 2000)  
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Ruoppaustoiminta  

  

17. Ruoppausmassa, pilaantunut, ennen 
massastabilointia (kuva: A. Luomala 2006)  

18. Ruoppausmassa, pilaantunut, 
massastabiloinnin jälkeen lujittuneena (kuva: A. 
Luomala 2006)  

Metsäteollisuuden prosessijätteet  

  

19. Kuituliete (kuva: TEKES 2000)  20. Siistausjäte (kuva: TEKES 2000)  

   

21. Soodasakka (kuva: Ramboll 2014)  22. Viherlipeäsakka (kuva: Ramboll 2014)  
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23. Meesakalkkia (kuva: Ramboll 2014)   

Biotuhkat ja seostuhkat   

  

24. Puun polton lentotuhka, kostutettu näyte (kuva: 
Ramboll 2020)  

25. Biomassan seospolton lentotuhka 
metsäteollisuudesta (kuva: Ramboll 2020)  

Muut  

  

26. Ylijäämämaa, savi, aumalla pysyvä (kuva: J. 
Forsman 2008)  

27. Ylijäämämaa, savi, altaaseen sijoitettu 
(kuva: J. Forsman 2008)  
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28. Lasimurske (kuva: Uusioaines Oy www-sivut)  29. Ylijäämämaa, stabiloitu savi tai siltti (kuva: 
Ramboll)  

  

30. Rengasrouhe, karkea (kuva: Rengaskierrätys Oy 
www-sivut)  

31. Kokonaiset renkaat meluvallissa (kuva: 
Rengaskierrätys Oy www-sivut)  
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2.2 Uusiomateriaalien alueellisuus:   

Uusiomateriaalien alueellisessa saatavuudessa on merkittäviä eroja. Kuvassa L2.1 on 
havainnollistettu keskeisimpien tuotantolaitosten ja 2019 käynnissä olevien kierrätyspuistojen 
sijainti Suomen kartalla. Karttakuvaan ei ole kerätty kaikkia tuotantolaitoksia, pelkästään suurimpia 
voimalaitoksia, sekä muita keskeisimpiä uusiomateriaalien tuottajia. Karttakuva havainnollistaa 
sen, että Etelä-Suomessa uusiomateriaaleja tuottavia laitoksia löytyy esimerkiksi 
pääkaupunkiseudulta, Tampereen, Lahden ja Kotkan läheisyydestä runsaasti. Karttakuvassa ei ole 
huomioitu betoni- ja asfalttimursketta tai ylijäämämaita. Kartan perusteella useita kierrätyspuistoja 
sijaitsee kohtuullisen matkan (<50 km) päässä tuotantolaitoksista. Kierrätyspuistojen tilanne on 
kuitenkin vielä useilla alueilla kehitteillä. (Suikkanen et al. 2020)  

 

Kuva L2.1  Eri tyyppisten kierrätyspuistojen ja keskeisimpien uusiomateriaalien tuottajien sijainti 
Suomen kartalla (Suikkanen et al. 2020).  
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Eri kaupunkien ja/tai alueiden tulisi teettää alueelleen suunnittelijoiden, rakennuttajien ja 

urakoitsijoiden käyttöön taulukot, joista näkisi mitä uusiomateriaaleja alueella on käytettävissä ja 

mihin rakennusosiin ne soveltuvat. Taulukossa L2.4 on esitetty PK-seudulla tyypillisten ja tarjolla 

olevien UUMA-materiaalien soveltuvuus eri rakennusosiin (taulukko on epävirallinen alustava 

esitys).  

 
Taulukko L2.4  PK-seudulla tyypillisten ja tarjolla olevien UUMA-materiaalien soveltuvuus 
rakennusosiin (epävirallinen alustava esitys).  
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UUMA-MATERIAALIEN JALOSTAMINEN    LIITE 3 

Materiaalien jalostamisella tarkoitetaan niiden teknisten tai ympäristöominaisuuksien parantamista 
ja sitä myöten niiden hyötykäyttöarvon lisäämistä erilaisten käsittelymenetelmien avulla. Eri 
uusiomateriaaleille soveltuvia jalostusmenetelmiä on useita ja tyypillisesti jalostus saattaa sisältää 
useiden eri jalostustekniikoiden yhdistelmiä. Taulukossa L3.1 on esitetty tyypillisiä 
uusiomateriaaleille käytettäviä jalostusmenetelmiä sekä jalostetun materiaalin käyttökohteita.   

Taulukko L3.1. Esimerkkejä uusiomateriaaleille tyypillisesti käytetyistä jalostusmenetelmistä ja 
jalostetun materiaalin hyödyntämiskohteista.  

Jalostusmenetelm

ä 

Mihin vaikutetaan Jalostettava uusiomateriaali, 

esim.  

Jalostetun uusiomateriaalin 

käyttökohde  

Lajittelu puhtaus (roskien, 

metallin, yms. poisto)  

betonimurske, tiilimurske, 

jätteenpolton kuona  

päällysrakenne, penger, täyttö 

Murskaus tai 

paloittelu 

rakeisuus  asfalttimurske, betonimurske, 

tiilimurske, kuona, rengasrouhe  

päällysrakenne, penger, täyttö, 

kevennysmateriaali  

Seulonta rakeisuus betonimurske, tiilimurske, 

jalostettu jätteenpolton kuona, 

valimohiekka, kaivumaa  

päällysrakenne  

Rakeistus  rakeisuus  lentotuhka, pohjatuhka   päällysrakenne, täyttö   

Kuivaus (auma, 

geotuubi)  

käsiteltävyys  fosfokipsi, kaivumaa, 

imuruoppausmassa  

sideaineseos, täyteaine, täyttö, 

kasvualustan raaka-aine    

Ikäännyttäminen ympäristökelpoisuus lentotuhka, jätteenpolton kuona, 

valimohiekka  

päällysrakenne, penger, täyttö, 

sideaineseos, täyteaine 

Neutralointi ympäristökelpoisuus  kaivumaa (sulfidisavi), hapan 

sivukivi  

täyttö 

Stabilointi (massa-, 

prosessi-* tai 

kerrosstabilointi) 

tekninen laatu 

(jäykkyys, lujuus), 

ympäristökelpoisuus 

pehmeä kaivumaa, 

rakennekerrosmateriaali    

penger, täyttö, rakennekerros  

* prosessistabilointi voi 

tarkoittaa esim. auma-, 

seulakauha- tai 

asemasekoitusta   

Sekoittaminen 

(homogenisointi)  

rakeisuusjakauma, 

raaka-aineen laatu, 

reaktiivisuus  

betonimurske, käsitelty 

jätteenpolton kuona, lentotuhka, 

kuitusavi, ruoppausmassa, 

pintamaa, hiekoitussepeli, 

soodasakka     

päällysrakenne, penger, 

sideaine, täyteaine, kasvualusta   

Luokittelu ympäristökelpoisuus, 

rakeisuus  

lentotuhka  sideaine 

Kemiallinen tai 

mekaaninen 

aktivointi 

sitoutuminen, 

lujittuminen  

lentotuhka sideaine 

Poltto kemialliset 

ominaisuudet 

metsäteollisuuden jätteet sideaine 

Kompostointi käsiteltävyys, 

ympäristökelpoisuus, 

jäykkyys, 

ravinteikkuus 

puu- ja ruohovartiset 

kasvijätteet, jätelietteet, 

pintamaat, turpeet 

kasvualusta  

Haketus  kappalekoko  kompostin ja kasvualustan 

raaka-aine 

kate, kosteuden pidätys, 

hiihtolatujen pohjat  



Ramboll  

 

  

 
89/110 

Pyrolyysi  biohiilen valmistus  puuvartinen kasvimateriaali  kasvualusta, kosteudenhallinta, 

hulevesisuodatus, 

maanparannusaine   
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Jätemateriaalien jalostamisessa on huomioitava: 

• Jätteiden ammattimainen käsittely vaatii ympäristöluvan 

• Jätteiden poltto ja rinnakkaispoltto vaativat ympäristöluvan  

• Jätteiden sekoittaminen keskenään voi vaikuttaa jätteen luokitukseen ja luvitukseen.  

Joitakin jalostusmenetelmiä on havainnollistettu valokuvilla. Kasvualustamateriaalin seulontaa ja 
erottelua seula-asemalla on esitelty kuvassa L3.1 ja seulakauhalla kuvassa L3.2. Kuvassa L3.3 on 
esitetty ruoppausmassan kuivatusta geotuubissa käytettäväksi kasvualustan raaka-aineena. 
Kuvassa L3.4 on esitetty työmaalta peräisin olevan puujätteen haketusta työmaalla käytettäväksi 
materiaaliksi. Kuvassa L3.5 on esitetty tien rakentamista rakeistetulla tuhkalla. Kuvassa L3.6 on 
esitetty jätteenpolton pohjakuonan käsittelylaitteisto ja käsitellyn jätteenpolton kuonan joitakin 
lajitteita.  

 

 

 

Kuva L3.1. Kasvualustan ”raaka-aineen” jalostaminen seulomalla (132Nevalainen & Leskinen 
2019).  

 

 



Ramboll  

 

  

 
91/110 

 

Kuva L3.2. Kasvualustamateriaalin seulontaa työmaalla seulakauhalla (valokuva J. Helama)  

 

 

Kuva L3.3. Ruoppausmassan kuivatusta geotuubeissa (valokuva J. Kivimäki). Geotuubien 
geosynteetit eli lujite- ja suodatinkankaat hyödynnettiin kohteessa erottavina kankaina 
geotuubien tyhjentämisen jälkeen.   
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Kuva L3.4. Työmaalta raivatun puuston haketusta käytettäväksi kohteen rakentamisessa 
(valokuva J. Kivimäki).   

 

 

Kuva L3.5. Tien rakentamista rakeistetulla tuhkalla ( 
https://www.ecolan.fi/fi/uutiset/tuhkarakeesta-uusi-apu-routimiseen/ )   

 

 
 

 

Kuva L3.6. Jätteenpolton kuonan käsittelylaitteisto (ylempi kuva)ja käsitellyn jätteenpolton 
kuonan lajitteita (alempi kuva, https://www.sahkolaitos.fi/blogiarkisto/tammervoiman-
pohjakuona-muokkautuu-vaikka-betonipalikoiksi/ ).    

https://www.ecolan.fi/fi/uutiset/tuhkarakeesta-uusi-apu-routimiseen/
https://www.sahkolaitos.fi/blogiarkisto/tammervoiman-pohjakuona-muokkautuu-vaikka-betonipalikoiksi/
https://www.sahkolaitos.fi/blogiarkisto/tammervoiman-pohjakuona-muokkautuu-vaikka-betonipalikoiksi/
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MATERIAALIEN OMINAISUUKSIEN VARMISTAMINEN  LIITE 4 

 

Tässä luvussa esitellään materiaalien laadunhallinta ja ominaisuuksien varmistamista.  

Rakennustuotelainsäädäntö koskee kaikkia rakentamisessa käytettäviä materiaaleja niiden 
jätestatuksesta riippumatta. Lainsäädännön tavoitteena on varmistaa, että rakennustuotteista 
saatava tieto on luotettavaa ja vertailukelpoista, kun suunnittelija ja rakentaja arvioivat tuotteiden 
soveltuvuutta rakennettavaan kohteeseen. EU:n rakennustuoteasetuksessa (EU 305/2011) 
määritellään menettelyt, joilla toimijoiden on ilmoitettava rakennustuotteiden suoritustasot sekä 
säädetään CE-merkinnän käytöstä rakennustuotteissa. Jos rakennustuote kuuluu harmonisoidun 
tuotestandardin soveltamisalaan tai jos rakennustuotteelle on eurooppalainen tekninen arviointi 
(ETA), osoitetaan rakennustuotteen kelpoisuus markkinoille CE-merkinnällä. Hankinnoissa CE-
merkintää ei tarvitse rakennustuotteille erikseen vaatia. Tuotteen CE-merkintä yksin ei kuitenkaan 
ole riittävä osoitus rakennustuotteen kelpoisuudesta tietylle rakennushankkeelle tai rakennusosaan 
vaan lisäksi käytetään yksilöityjä vaatimusluokkia tai ominaisuuksien raja-arvoja sekä 
hankintasopimuksissa mahdollisesti asetettavia lisävaatimuksia. Jos rakennustuotetta ei voida CE-
merkitä, voidaan rakennustuote saattaa markkinoille vain, jos se täyttää kansallisessa 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Nämä vaatimukset on esitetty laissa eräiden 
rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (954/2012), jota on tarkennettu asetuksella eräiden 
rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (555/2013).  

Uusiomateriaalien tuottajalla/valmistajalla tulee olla laadunvarmistusjärjestelmä. CE -merkittyjen 
materiaalien osalta sen tulee täyttää eurooppalaisten tuotestandardien vaatimukset. Mara-
asetuksen nojalla hyödynnettäville jätteille on asetuksessa esitetty vaatimukset tuottajan / 
valmistajan laadunhallintajärjestelmälle. Tuotteen tekninen laatu ja ympäristökelpoisuus sekä 
laadunvaihtelu tulee tuntea, jotta tuotteen turvallinen käyttö ja hyväksyntä markkinoilla voidaan 
varmistaa. Tuotteen laatuvaatimusten täyttymistä seurataan laadunvalvonnalla, joka suoritetaan 
laadunvarmistusjärjestelmän mukaisesti. UUMA2 hakkeessa on määritetty Uusiomateriaalien 
teknisten ominaisuuksien laadunvalvonnassa käytettävistä testausstandarteista ja -menetelmistä 
UUMA2 selvitys joidenkin UUMA-materiaalien teknisen kelpoisuuden arviointiin liittyvistä 
testausstandardeista ja- menetelmistä (Sjöberg et al. 2016)  

Uusiomateriaalin laatuvaihteluun vaikuttaa mm. raakamateriaalin laadun vaihtelu, vaihtelu 
tuotantoprosessissa sekä uusiomateriaalin käsittely- ja varastoimistapa. Tasalaatuisuus luo 
edellytykset tuotteen ominaisuuksien täysimittaiselle hyödyntämiselle.  

Laadunvalvontaohjelma laaditaan materiaalikohtaisesti ja tiettyyn käyttökohteeseen. 
Laadunhallintajärjestelmässä määritetään vaatimukset ja menettelytavat, joita käyttämällä 
varmistetaan, että uusiomateriaali täyttää ympäristökelpoisuuden vaatimukset sekä 
maarakennuskäytön asettamat tekniset vaatimukset. 

Uusiomateriaalin jalostus- ja hyödyntämisprosessin vaiheet ovat yleensä (kuva L4.1):  

• materiaalin talteenotto, välivarastointi ja laadunvarmistus   
• jalostaminen ja laadunvarmistus   
• kuljetus käyttäjille, vastaanotto ja laadunvarmistus  
• välivarastointi   
• rakentaminen ja laadunvalvonta  
• toiminnan dokumentointi.  

Onnistuneen rakentamisen kannalta on oleellista, että laadunvarmistus toteutuu ja toimii koko 
ketjussa lähtien tuottajan tekemästä raaka-aineen tuotannon ja tuotteen laadunvalvonnasta, 
välivarastoinnin ja käsittelyn aikaiseen laadunvalvontaan ja päättyen työmaalla tapahtuvaan 
laadunvalvontaan.  
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Kuva L4.1. Laadunvarmistusketju (Kiviniemi et al. 2012).  

 Materiaalintuottajan laadunvalvonta 

Materiaalintuottajan laadunvarmistus sisältää olennaisten prosessitietojen seurannan, materiaalin 
teknisten ominaisuuksien määrittämisen ja seurannan sekä materiaalin ympäristöllisten 
ominaisuuksien seurannan.  

Laadunvarmistus on suositeltavaa aloittaa selvittämällä materiaalien tekniset perusominaisuudet, 
jotka määräytyvät materiaalikohtaisesti. Mitä suurempi on materiaalin mitoittavien ominaisuuksien 
vaihtelu, sitä alhaisemmaksi on materiaalin mitoitusparametrit asetettava, jotta voidaan olla 
varmoja, että materiaalin parametrit saavuttavat vaaditulla varmuudella mitoitusarvonsa (esim. 
jäykkyys, puristuslujuus, vedenläpäisevyys jne.). Vastaavasti mitä pienempi on vaihtelu, sitä 
suuremmaksi voidaan materiaalin mitoitusparametrit asettaa. Käytännössä tämä tarkoittaa 
materiaalin kilpailukyvyn paranemista sen mukaan, kuinka tasalaatuisena tuote pystytään 
pitämään.  

Kuvassa L4.2 on esitetty kahden eri kuvitteellisen materiaalin laadunvalvontatuloksien hajontaa. 
Materiaaleilla mitatun parametrin keskiarvo on molemmilla materiaaleilla sama, mutta toisella 
materiaalilla tulosten hajonta on merkittävästi suurempi, jolloin ko. materiaalilla ko. parametrin 
mitoitusarvo on myös asetettava merkittävästi alhaisemmaksi.  

 

Kuva L4.2. Materiaalin laatuvaihtelun vaikutus mitoittavien parametrien valintaan. Punaisella 
katkoviivalla on esitetty tasalaatuisempi ja sinisellä viivalla suuremman hajonnan omaava 
materiaali. Arvot P1 ja P2 kuvaavat ko. materiaalien mitoitusarvoja, jotka on määritetty tietyllä 
varmuustasolla koetulosten perusteella.  

Tuotteen laatua seurataan ottamalla säännöllisin väliajoin näytteitä laadun määrittämistä varten. 
Teknisen laadun osalta testaustiheys määräytyy mm. tuotestandardien, kansallisten 
kiviainesstandardien, InfraRYL:in tai suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.  

Teknisten ominaisuuksien lisäksi ympäristölainsäädännön edellyttämät kokonaispitoisuus- ja 
liukoisuusarvot on selvitettävä määrätyin väliajoin tai prosessin muuttuessa merkittävästi. 
Laadunvalvontatutkimuksilla varmistetaan uusiomateriaalin laadun säilyminen hyväksyttävänä ja 
osoitetaan, että materiaalin tärkeimmät ominaisuudet ovat tavoitearvojen mukaiset. 
Laadunvalvontatutkimusten tiheys ja laajuus riippuvat laatuvaihtelusta, haitta-aineiden kriittisistä 
pitoisuustasoista verrattuna käytettäviin kelpoisuus- tai tavoitearvoihin sekä käyttömääristä. 
Lisäksi tuottajan on huolehdittava, että laadunseurannassa käytettävät mittaus- ja testausvälineet 
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kalibroidaan ja huolletaan säännöllisesti, ja että toimenpiteistä pidetään laitekohtaista 
kalibrointipäiväkirjaa.  

Materiaalien välivarastoinnin ja käsittelyn laadunvalvonta   

Jätteen haltija esim. tuotantolaitos tai muu materiaalin jalostamisesta ja varastoinnista vastaava 
toimija vastaa maarakennuskäyttöön tarkoitetun välivarastoidun uusiomateriaalin teknisestä ja 
ympäristöllisestä laadusta. Välivarastoinnin laadunvarmistukseen kuuluu materiaalin 
rakentamiseen vaikuttavien ominaisuuksien seuranta (esim. vesipitoisuus). Myös materiaalin 
tiivistymistä ja paakkuuntumista tulee seurata. Mahdollinen varastoinnin vaikutus materiaalin 
laatuun on selvitettävä. 

Materiaalin jatkokäsittely voi tapahtua tuotantopaikalla, välivarastointialueella tai työmaalla, mutta 
oleellista on, että materiaalin ominaisuuksia valvotaan ja kontrolloidaan käsittelyn aikana. 
Käsittelyn aikaisesta laadunvarmistuksesta vastaa materiaalien käsittelijä.  

Välivarastoinnilla (ikäännyttämisellä) on joillakin materiaaleilla vaikutusta haitta-aineiden 
liukoisuuteen. Haitta-ainepitoisuudet ja niiden liukoisuus vaikuttavat suojaustarpeeseen, 
kunnossapitoon ja loppusijoitukseen. Myös näiden osalta on tehtävä riittävä ja luotettava 
laadunvalvonta ja seuranta.  

Laadunvalvonta työmaalla  

Työmaalla laadunvalvonta on minimissään materiaalin ulkonäön seuraamista materiaali 
vastaanotettaessa, välivarastoitaessa ja sillä rakennettaessa. Mikäli materiaali näyttää jo 
silmämääräisesti arvioituna liian roskaiselta tai rakeisuudeltaan suunnitelmassa esitetystä 
poikkeavalta, on selvitettävä täyttääkö materiaali laatuvaatimukset ja mikäli ei täytä, on se 
poistettava työmaalta. Kuvassa L4.3 on esimerkki rakenteeseen ”betonimurskeena” tiivistetystä 
materiaalista, joka käytännössä on ”sekajätettä” ja ei täytä ko. rakenteen materiaalin 
laatuvaatimuksia.  

Muutoin materiaalin ja rakentamisen laadunvalvonnan on täytettävä suunnitelmassa / InfraRYLssä 
sekä materiaalin käyttöohjeissa esitetyt vaatimukset. Laadunvalvontaa suositellaan tehtävän ja 
dokumentoitavan esitettyä minimitasoa enemmän – erityisesti silloin, kun kohteen tilaajalla, 
rakentajalla ja valvojalla on ko. materiaalilla rakentamisesta vähän aikaisempaa kokemusta tai 
olosuhteet tai rakenne poikkeaa siitä mistä on mahdollisesti aikaisempaa kokemusta.  

 

 

Kuva L4.3. Rakenteeseen ”betonimurskeena” tiivistetystä materiaalista, joka käytännössä on 
”sekajätettä” ja ei täytä ko. rakenteen materiaalin laatuvaatimuksia. Ko. materiaalin 
laaduttomuus olisi pitänyt havaita jo materiaalin työmaalle toimituksen yhteydessä 
silmämääräisellä arvioinnilla ja sitä ei olisi pitänyt vastaanottaa työmaalle päällysrakenteen 
materiaaliksi. (valokuva J. Forsman).  
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Laadunvarmistusjärjestelmän laatimisen muistilista  

Materiaalikohtaista laadunvarmistusjärjestelmää luotaessa on otettava huomioon ainakin seuraavat 
kohdat (Liikennevirasto, 2014):  

1. Uusiomateriaalin perus- ja laadunvalvontatutkimukset:  

• Näytteenottosuunnitelma 

• Tutkimus- ja määritysmenetelmät, seurattavat haitta-aineet ja muut seurattavat 
ominaisuudet sekä -seurantatiheydet 

• Tutkittavien ominaisuuksien raja-arvot 

• Laatupoikkeamien käsittely ja hyväksyttävät poikkeamat 

• Näytteenoton ja tutkimusten laadunvarmistus 

• Laadunvalvonnan seuranta-asiakirjat ja raportointiohje. 
2. Vastuuhenkilöt ja heidän pätevyytensä 
3. Ohjeet uusiomateriaalin vastaanotosta (erityisesti, jos kyseessä on useista kohteista 

toimitettava materiaali), varastoinnista ja käsittelystä 
4. Laadunvarmistusjärjestelmän arviointi- tai auditointisuunnitelma 
5. Tarvittaessa erityiset puhtausvaatimukset (materiaaliin kuulumattoman aineksen osuus) 
6. Seuranta ja raportointi:  

• laadunvalvontapöytäkirja, joka sisältää kultakin näytteenotto- ja tutkimuskerralta 
vähintään seuraavat tiedot: 

o tunnistetiedot: näytteenoton tavoite, näytteenottaja, näytteenottoaika,  
o näytteenottopaikka ja näytteenottomenetelmä,  
o näytteen määrä ja laatu,  
o näytteenotossa havaitut poikkeamat,  
o näytteiden esikäsittely,  
o tutkimuksen tekijä ja tutkimusmenetelmä,  
o tutkimuksen tulokset ja tulosten epävarmuus, ja  
o tutkimusten ja näytteenoton laadunvarmistus.  

• havaitut laatupoikkeamat ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet  

• hyödynnetyn jätteen tai jäännöstuotteen määrät, laatu ja käyttökohteet.  
 
Esimerkkinä uusiomateriaalin laadunhallinta- ja logistiikkaketjusta on taulukossa L4.1 esitetty 
betonimurskeen valmistus ja laadunhallintaprosessi.  
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Taulukko L4.1. Betonimurskeen valmistus- ja laadunhallintaprosessi vastaanottoalueilla ja 
rakennustyömailla (SFS 5884).  

 

 

  

http://www.uusiomaarakentaminen.fi/sites/default/files/images/taulukko%202-7.pdf
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UUSIOMATERIAALIN VÄLIVARASTOINTI    LIITE 5 

1. Teknisiä ohjeita  

Silloin, kun materiaalia on varastoitava rakennuskohteen tarpeita varten, on huomioitava 
varastoitavan materiaalin riittävyys kohteeseen. Tämä edellyttää riittävän tarkkojen 
määrätarpeiden ilmoittamista materiaalitoimittajalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta 
syntyviä materiaaleja ehditään hankkia tai varastoida rakennuskohteessa tarvittava määrä. 
Energiantuotannon polttoprosessissa syntyvien uusiomateriaalien osalta on tiedostettava 
materiaalien synnyn mahdolliset kausivaihtelut. Kesäaikana polttoprosessissa syntyvien 
materiaalien saatavuus voi heikentyä huomattavasti, mikä vaikuttaa erityisesti sitoutuvien ja 
sideainekäyttöön soveltuvien materiaalien saatavuuteen. Teollisuuden sivutuotteita syntyy 
pääsääntöisesti ympäri vuoden, poisluettuna tuotantolaitosten huoltoseisokit. Joitain teollisuuden 
jätejakeita syntyy pieniä määriä, jolloin niiden rajallinen saatavuus on huomioitava 
valmistauduttaessa niiden hyödyntämiseen. Mineraalisia purkujätteitä muodostuu lähes jatkuvasti, 
mutta niiden volyymi vaihtelee alueittain suhdanteiden ja purkukohteiden määrän mukaan.  

Materiaalien varastointia varten tehtävässä suunnitelmassa tulee esittää tarvittavat periaatteet 
tuotantolaitoksella tehtävälle laadunvalvonnalle. Tuotantolaitoksen laadunvalvonta voi koskea 
esimerkiksi ennen varastointia tehtävää materiaalin vesipitoisuuden korottamista (kostutus), minkä 
tulee olla mahdollisimman tasalaatuista, jotta varastoitava materiaali olisi homogeenista.  

Rakennuskäyttöä varten suunniteltavien uusiomateriaalien varastoinnissa on huomioitava 
sitoutuvien ja hienorakeisten materiaalien varastointia koskevat erityispiirteet. Mikäli materiaali 
(esim. lentotuhka) suunnitellaan varastoitavaksi sideainekäyttöön, jossa materiaalin käsittely ja 
syöttö (esim. syvästabiloitavaan kerrokseen) tapahtuu pneumaattisesti (paineilmalla), ei 
materiaaliin saa lujittua kokkareita tms. Tällöin varastointi tulee tehdä täysin kuivissa olosuhteissa. 
Silloin, kun sideainetta siirretään esim. hihnakuljettimelle tai kauhakuormaajalla 
prosessistabilointilaitteeseen (panos- tai jatkuvatoiminen) tai se levitetään massastabiloitavan 
kerroksen pinnalle stabiloitavaan kerrokseen sekoitettavaksi, on materiaalin käsittelyn kannalta 
vaatimukset säilytykselle alhaisemmat. Usein hienorakeisten massiivirakenteessakin 
hyödynnettävien materiaalien varastointi säältä suojattuna on perusteltua materiaalin 
liettymisriskin johdosta.  

Taulukossa L5.1 on esitetty eri uusiomateriaaleille tyypillisiä varastointitapoja ja varastoinnin 
vaikutuksia materiaalin teknisiin ominaisuuksiin. Joillakin materiaaleilla tietty varastointiaika on 
välttämätön materiaalin ikäännyttämiseksi ja ympäristöominaisuuksien jalostamiseksi.  

Säältä suojattuna tehtävä varastointi toteutetaan usein aumavarastointina. Aumavarastoinnissa on 
syytä varmistaa auman pohjan kuivatus sekä estää pinta- ja sadevesien kulkeutuminen 
aumarakenteeseen. Kuvassa L5.1 on esitetty aumavarastoinnin periaatteita.  

Lujittuvien materiaalien varastoinnissa sekä varaston rakentamisen yhteydessä tulee välttää 
varastoitavan materiaalin päällä liikkumista tai muita tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa materiaalin 
tarpeetonta tiivistymistä. Kosteana varastoitu lujittuva materiaali lujittuu, mikäli materiaali 
tiivistetään. Tällaisia materiaaleja ovat mm. betonimurske ja lentotuhka.  

Varastoinnissa tulee kiinnittää huomiota myös varastokasojen jäätymiseen. Mikäli huonosti lämpöä 
johtavalla materiaalilla (esim. masuunihiekka) varastokasa tehdään kosteissa olosuhteissa syksyllä 
tai talvella, voi suuren varastokasan sulaminen kestää pitkälle kesään tai seuraavaan syksyyn. 
Luonnon koheesiomaalla toteutettu varastokasa tai ylipenger on jäätyneenä vaikeasti purettava 
(rammeroitava), mikä on huomioitava suunniteltaessa tuollaisen penkereen purkamisen ja muualla 
hyödyntämisen ajankohtaa.  

Varastoinnissa on yleensä vältettävä eri materiaalierien sekoittumista keskenään, jolloin 
varastoitavien materiaalien on oltava omissa aumoissaan ja näin tarvittava tila on suuri (kuva L5.2). 
Kuvassa L5.3 on esitetty eri kasvukerrosmateriaalien aumavarastoinnin toteuttaminen 
käytännössä. Joissakin tapauksissa materiaalierien sekoittaminen on eduksi materiaalin 
homogenisoimiseksi, kuten on tilanne esimerkiksi betonimurskeen osalta kierrätyskeskuksissa.  

Teollisuuden prosessista tulevat uusiomateriaaleina hyödynnettävät jätteet tulisi tuotteistaa siten, 
että maarakentamisessa hyödynnettävän materiaalin ominaisuudet ovat tasalaatuiset. Mikäli näin 
ei ole, eri muodostumiseristä peräisin olevat materiaalierät on säilytettävä erillään toisistaan niiden 
teknisten ominaisuuksien vaihtelun takia - esim. tiivistämisen kannalta oleellinen 
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optimivesipitoisuus voi vaihdella. Tällaisten erien varastointi on dokumentoitava siten, että 
materiaalierät ovat paikannettavissa varastointialueella.    

Taulukko L5.1. Uusiomateriaalien tyypillisiä varastointitapoja ja teknistä laatua rajoittava 
varastointiaika.  

Varastointitapa Materiaali Varastointiaika, tekninen 

Kasalla, ilman 
peittämistä  

betonimurske, tiilimurske, 
pohjatuhka*, pohjakuona*, 
leijupetihiekka*, kuitusavi, 
rengasrouhe, asfalttimurske, 
asfalttirouhe, valimohiekka, 
kaivumaa, purettu 
rakennekerros, kasvualusta, 
yms.    

lyhyt- tai pitkäaikainen, joillakin 
materiaaleilla (esim. kasvualusta) 
aumojen koko ja aumalla 
säilyttämisen pituus on rajoitettu  

* varauduttava kasteluun 
pölyämisen estämiseksi 

Kasalla, peitettynä  lentotuhka, jätteenpolton kuona, 
pohjatuhka, pohjakuona, 
leijupetihiekka  

kostutettu ja kasavarastoitu tuhka 
menettää osan reaktiivisuudestaan 
parissa viikossa, jätteenpolton 
kuonakasan pinta lujittuu 0,1-0,2 
m syvyydelle  

Kevytrakenteinen halli lentotuhka (kuivana) tapauskohtainen varastointiaika  

Siilo  lentotuhka (kuivana) tapauskohtainen varastointiaika  

 

Kuva L5.1. Säältä suojattuna tehtävän aumavarastoinnin periaatekuva.  

 

2. Varastointi ja kuljetus ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa  

Jätteeksi luokiteltavien uusiomateriaalien varastointitapaa ja -aikaa ohjeistaa ympäristönsuojelulaki 
(kappale 3). Ympäristönsuojelulain (527/2014) 10 §:n, 32 §:n 2 momentin ja 117 §:n sekä jätelain 
(646/2011) 14 ja 15 §:n nojalla, varastointi tulee suorittaa siten, että jätteen joutuminen 
ympäristöön on estetty eikä varastointitoiminnasta aiheudu varaa tai haittaa terveydelle ja 
ympäristölle. MARA-asetuksessa ja sen soveltamisohjeessa on tarkennuksia MARA-materiaaleille 
(Ympäristöministeriö 2019).  

Jätteen varastointi hyödyntämispaikan läheisyydessä voidaan aloittaa aikaisintaan neljä viikkoa 
ennen hyödyntämistä. Varastointiaika voi olla 10 kuukautta, mikäli materiaali varastoidaan 
suojattuna. Jätteeksi luokiteltavien materiaalien varastoinnin ympäristöluvanvaraisuus on 
selvitettävä tapauskohtaisesti. Jätteen varastoinnin mahdollinen ympäristöluvanvaraisuus koskee 
koko materiaalilogistiikkaketjun eri vaiheita, joissa mahdollisia varastointipaikkoja ovat mm.: 
teollisuuslaitosten omat alueet, purkutyömaat, materiaalin jalostajan käsittely- / terminaalialueet, 
muut välivarastoalueet ja työmaat.   

Jätteeksi luokiteltavien materiaalien kuljettaminen varastointia varten tai siirtäminen pois 
varastointialueelta voi edellyttää jätteen siirtoasiakirjoja, joista on kirjattu Jätelaissa seuraavasti: 
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”Jätelaki §121 Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja 
umpikaivolietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä ja 
pilaantuneesta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle 
vastaanottajalle. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot 
jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä 
kuljettajasta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siirtoasiakirjaan 
merkittävistä tiedoista”. Esimerkiksi tuore tai kasavarastoitu biopolton lentotuhka luokitellaan 
tyypillisesti tavanomaiseksi jätteeksi, eikä se jätelain mukaan vaadi siirtoasiakirjaa. 
Jätteenkäsittelylaitokset ja kaatopaikat voivat kuitenkin vaatia siirtoasiakirjan myös muilta kuin 
jätelain §121 määritetyiltä jätteiltä. Siirtoasiakirjan laatiminen kuuluu jätteen haltijalle 
(Ympäristöministeriö, 2014).    

 

3. Välivarastointi MARA-asetuksen mukaisesti    

MARA-asetuksen mukainen välivarastointi koskee yksittäisen maarakentamiskohteen tarpeista 
syntyvää suunnitelmallista väliaikaista varastointia, jossa jätteen hyödyntämispaikka on tiedossa 
jo ennen välivarastoinnin aloittamista ja jossa välivarastointiin tarkoitettu alue soveltuu kyseiseen 
tarkoitukseen sijaintinsa ja ympäristöolosuhteidensa puolesta. Mahdollisuus välivarastointipaikan 
rekisteröintiin koskee sekä laitosmaisesti tuotettuja että purkukohteissa tuotettujen jätteiden 
välivarastointia siltä osin, kun se liittyy rekisteröitävään maarakentamiskohteeseen. Asetuksessa 
väliaikaisuus tarkoittaa enintään yhtä vuotta, jos jäte varastoidaan suojattuna (silloin, kun 
materiaalin varastoinnissa edellytetään suojausta), ja enintään neljää viikkoa suojaamattomana. 
Asetuksessa välivarastoinnilla ei tarkoiteta jätteen väliaikaista varastointia, joka tapahtuu ennen 
jätteen luovuttamista hyödyntämiseen esimerkiksi jätteen tuottajan kiinteistöllä. (MARA 2019) 
Betoni- tai tiilimurskeella välivarastoinnin aikarajojen ylittyminen on joissakin tapauksissa 
vältettävissä aloittamalla betonirakenteiden purku vasta sitten, kun betonimurskeen 
hyötykäyttöpaikka on varmistettu.  

Mikäli hyödynnettävää jätettä aiotaan välivarastoida hyödyntämispaikassa ennen sen sijoittamista 
ilmoituksen mukaiseen maarakentamiskohteeseen, on tämä kirjattava rekisteröinti-ilmoitukseen. 
Mikäli jätteen väliaikainen varastointi on tarpeen tehdä muualla kuin kiinteistöllä, jossa 
maarakentamiskohde sijaitsee, tulee rekisteröinti-ilmoitukseen kirjata välivarastointiin käytettävää 
kiinteistöä koskevat tiedot. (MARA 2019) Muissa tapauksissa välivarastoinnille on oltava 
ympäristölupa.  

Betonimurske, kevytbetonijäte, kevytsorajäte, tiilijäte, asfalttimurske ja -rouhe, valimohiekka, 
rengasleike sekä kokonaiset renkaat ovat raekooltaan karkeita materiaaleja, joiden 
välivarastoinnissa ei ole tarvetta peittämiselle. Niitä voidaan välivarastoida sekä päällystetyllä että 
päällystämättömällä alueella. Kevytsorajäte voidaan välivarastoida sellaisenaan suodatinkankaalla 
erotettuna pohjamaan päälle. (MARA 2019)  

Kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lentotuhkat ja käsitellyt jätteenpolton kuonat 
ovat hienojakoisia materiaaleja, jotka ovat alttiina tuulen mukana tapahtuvalle kulkeutumiselle. 
Näiden materiaalien välivarastointi edellyttää peittämistä esim. kevytpeitteellä tai 
suodatinkankaalla erotetulla maakerroksella. Rakeisuudeltaan karkearakeisempien pohjatuhkien, 
kuonien ja leijupetihiekkojen välivarastoinnin aikainen suojaaminen voidaan toteuttaa samalla 
periaatteella kuin lentotuhkilla. Näiden materiaalien suojaaminen voidaan toteuttaa myös riittävällä 
kastelulla. Riittäväksi suojaamiseksi välivarastoinnin aikana katsotaan myös niiden sijoittaminen 
hallirakennukseen, telttaan tai vastaavanlaiseen katettuun tilaan, joka estää tehokkaasti 
materiaalin leviämisen ilman kautta. Tuhkat ja kuonat voidaan välivarastoida sekä päällystetyllä 
että päällystämättömällä alueella. (MARA 2019)  

Kalkkien välivarastointi edellyttää menetelmiä, joilla voidaan estää kalkkien altistuminen sateelle, 
kuten peittämistä (esim. vettä läpäisemätön kalvo) tai varastoimista hallirakennukseen tai 
vastaavaan katettuun tilaan, joka estää tehokkaasti sekä materiaalin leviämisen ilman kautta, että 
altistumisen sadevedelle. Kalkit voidaan välivarastoida sekä päällystetyllä että päällystämättömällä 
alueella. (MARA 2019)  

Rakenteesta poistetulla jätteellä tarkoitetaan vuodesta 2006 voimassa olleen MARA-asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia jätteitä, jotka jostain syystä pitää poistaa maarakenteesta esim. 
korjaustöiden vuoksi. Rakenteesta poistettu jäte voidaan hyödyntää asetuksen mukaisella 



Ramboll  

 

  

 
102/110 

rekisteröinti-ilmoituksella uudelleen. Rakenteesta poistetun jätteen välivarastointi toteutetaan 
kyseessä olevalle jätemateriaalille annettujen suositusten mukaisesti. (MARA 2019)  

Välivarastointialueiden hulevesien hallinta tulee suunnitella kohde- ja materiaalikohtaisesti. 
Valumavesiä ei tule johtaa kontrolloimattomasti esimerkiksi lähimpiin pintavesistöihin tai alueen 
hulevesiviemäristöön. Vesien hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota tilanteissa, joissa 
sadevesi suotautuu materiaalin läpi välivarastoinnin aikana. Välivarastoinnissa on lisäksi 
kiinnitettävä huomiota siihen, ettei jätettä pääse leviämään merkittävässä määrin alueen 
ulkopuolelle kuljetuskaluston mukana. (MARA 2019)  

 

Kuva L5.2. Betonimursketta BeM II varastokasalla betonimurskeen kierrätysasemalla (valokuva 
J. Pieksemä).  
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Kuva L5.3. Aumavarastoinnin periaatekuva, kun kasvualustan eri seosmateriaalit 
välivarastoidaan siten, että materiaalit eivät sekoitu keskenään. Välivarastoinnille on varattava 
aina riittävä tila (valokuva J. Kivimäki).  

ESIMERKKEJÄ KAAVAMÄÄRÄYKSISTÄ   LIITE 6 
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MÄÄRITELMÄT      LIITE 7  

CE-merkintä  

(ransk. Conformité 

Européenne) 

Rakennustuotteiden CE -merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen 

ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla ja vakuuttaa, 

että merkinnän yhteydessä ilmoitetut tekniset tiedot on varmistettu 

tuotetta koskevan ja EU:n virallisessa lehdessä julkaistun 

harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen 

arvioinnin mukaisesti. Mikäli materiaali jalostetaan ja käytetään 

syntypaikallaan ja sen omistaja ei muutu, CE-merkintää ei tarvita.  

CEN  Euroopan standardisointikomitea  

Elinkaari  

Elinkaari käsittää raaka-aineiden hankinnan, valmistuksen, 

kuljetukset, tuotteen valmistuksen, käytön ja käytöstä poistamisen 

tai uudelleen käytön 

Elinkaariarviointi  katso LCA  

EN CENin laatima eurooppalainen standardi 
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EoW  

(End of waste)  

Euroopan unionin jätedirektiivissä (2008/98/EY) säädetään 

arviointiperusteista, joilla voidaan määrittää, milloin jäte lakkaa 

olemasta jätettä, ns. end-of-waste kriteerit. Aine tai esine 

luokitellaan ensin jätteeksi, joka hyödyntämistoimien seurauksena 

lakkaa olemasta jätettä eikä siihen näin ollen enää sovelleta jätelain 

säädöksiä/jätelainsäädäntöä.  

ETA (European Technical 

Approval)  
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä 

Esirakentaminen  

Esirakentamisella tarkoitetaan ennen alueen varsinaista 

rakentamista tai rakentamisen yhteydessä tehtävää 

rakentamisedellytysten luomista ja parantamista. Esirakentamiseen 

kuuluvat muun muassa maaston muotoilu kaivamalla, louhimalla ja 

täyttämällä, maapohjan vahvistaminen ja keventäminen, alueellisen 

vakavuuden parantaminen, pilaantuneiden maiden puhdistaminen, 

vesialueiden ruoppaus ja täyttö, rakenteiden purkaminen sekä 

johtosiirrot.  

hEN  

Harmonisoitu 

tuotestandardi 

Eurooppalainen tuotehyväksyntämenettely eli CE-merkintä perustuu 

harmonisoituihin tuotestandardeihin. Eurooppalainen harmonisoitu 

tuotestandardi (yhdenmukaistettu standardi) on 

standardisointijärjestö CENin EU:n komission toimeksiannosta 

laatima standardi, joka on voimassa kaikissa Euroopan talousalueen 

maissa. Harmonisoitu standardi viittaa testausmenetelmiin, joita 

ominaisuuksien osoittamisessa on tarpeen käyttää. Harmonisoidussa 

standardissa kuvataan kaikki ne ominaisuudet, joille on mahdollista 

asettaa vaatimuksia. CE-merkinnässä ilmoitetaan vain 

tuotestandardien liitteessä ZA esitetyt niin kutsutut harmonisoidut 

ominaisuudet.  

Hiilijalanjälki  

(carbon footprint) 

Kuvaa tuotteen koko elinkaaren aikana syntyneitä 

kasvihuonekaasupäästöjä. Hiilijalanjälki ilmaistaan yleensä 

hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv. tai CO2e) massaa (tonnia, 

kilogrammaa) tai muuta yksikköä kohden.   

Hiilikädenjälki  

(carbon handprint)  

Kuvaa tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyötyjä eli 

päästövähennyspotentiaalia. Korostaa myönteisiä päästövaikutuksia 

tulevaisuudessa hiilijalanjäljen keskittyessä kielteisiin 

päästövaikutuksiin nyt. Hiilikädenjälkeen voidaan vaikuttaa 

esimerkiksi parantamalla energiatehokkuutta tai tekemällä 

ilmastomyönteisiä raaka-ainevalintoja.  

Hyödyntäminen  

(recovery) 

Toimi, jonka pääasiallisena tuloksena jätettä voidaan käyttää 

hyödylliseen tarkoitukseen joko tuotantolaitoksessa tai yleensä 

taloudessa korvaamalla muita materiaaleja, joita olisi muutoin 

käytetty erityiseen tarkoitukseen, tai jätteen valmistelemista 

tällaista tarkoitusta varten (jätedirektiivi 2008/98/EY). 

Indikaattori  

Indikaattoreita käytetään yksinkertaistamaan monimutkaisia ilmiöitä 

koskevaa tietoa helpommin ymmärrettävään muotoon ja niiden 

avulla voidaan myös seurata ilmiöiden muuttumista ajan kuluessa. 

Ympäristövaikutusindikaattorit kuvaavat ympäristövaikutusten 

suuruutta.  



Ramboll  

 

  

 
106/110 

Infrarakentaminen  

Infrarakentaminen on infrastruktuurin rakentamista. 

Infrarakentamiseen kuuluvat yhteiskunnan toimimisen kannalta 

välttämättömät tekniset rakenteet kuten kadut, tiet, radat, tunnelit 

ja sillat.  

Jäte  

(waste)  

Jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on 

poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen 

poistamaan käytöstä  

Jäteluettelo 

Jätteet luokitellaan niiden syntytavan, koostumuksen tai muun 

tekijän pohjalta. Jätehuollossa Suomessa on käytössä 

ympäristöministeriön luokittamisesta antama asetus yleisimpien 

jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta. Se pohjautuu EY:n 

komission päätökseen Euroopan jäteluettelosta (List of Waste).  

Jätteen haltija 

Jätteen tuottaja, kiinteistön haltija tai toiminnan järjestäjä taikka 

muu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka hallinnassa jäte 

on.  

Jätteen hyödyntäminen 

Toiminta, jonka ensisijaisena tuloksena jäte käytetään hyödyksi 

tuotantolaitoksessa tai muualla taloudessa siten, että sillä korvataan 

kyseiseen tarkoitukseen muutoin käytettäviä aineita tai esineitä, 

mukaan lukien jätteen valmistelu tällaista tarkoitusta varten. 

Toiminnan tarkoituksena on ottaa talteen ja käyttöön jätteen 

sisältämä aine tai energia.  

Jätteen kierrätys  

(recycling) 

Käytöstä poistetun tuotteen tai materiaalin ohjaaminen takaisin 

käyttöön tai raaka-aineeksi. Siihen sisältyy eloperäisen aineksen 

uudelleenkäsittely, mutta ei energian hyödyntäminen eikä 

uudelleenkäsittely materiaaleiksi, joita käytetään polttoaineina tai 

maantäyttötoimiin (jätedirektiivi 2008/98/EY).    

Jätteen käsittely 
Jätteen hyödyntäminen tai loppukäsittely, mukaan lukien 

hyödyntämisen tai loppukäsittelyn valmistelu  

Jätteen tuottaja 
Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka toiminnassa syntyy 

jätettä  

Jäännöstuote  

(production residue) 

Komission tiedonannon (KOM (2007) 59 lopullinen) mukaan 

jäännöstuote on materiaali, jota ei ole tuotettu tarkoituksellisesti 

tuotantoprosessissa, mutta joka ei välttämättä ole jätettä  

Kaivumaa  
Rakentamisen yhteydessä kaivettava, siirrettävä tai muualle 

kuljetettava maa- tai kiviaines  

Kierrätys katso ”uusiokäyttö”  

Keinokiviaines  

Keinokiviaineksia ovat terästeollisuuden kuonista valmistetut 

murskeet ja hiekat, yhdyskuntajätteenpolton pohjakuonasta 

jalostetut kiviainekset, vaahtolasi, tuhkarakeet ja muut mineraaliset 

materiaalit  

Kierrätyskasvualusta 

Kierrätyskasvualustalla tarkoitetaan työssä maa-aineksia, jotka 

hyödynnetään saman tai uuden kohteen kasvualustoissa. 

Kierrätykseen otettavat kasvualustat voivat olla talteenottohetkellä 

luonnontilaisia, viljelykäytössä olleita tai viheralueiden 

istutusalustoina käytettyjä.  
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Kiviaines  

Kiviainestuotannossa kiviainekset jaetaan jalostamattomiin ja 

jalostettuihin aineksiin. Jalostettu kiviaines on kalliosta tai sorasta 

murskattua ja tiettyyn raekokoon seulottua kiviainesta. 

Jalostamaton kiviaines on luonnosta sellaisenaan otettua 

seulomatonta kiviainesta. Lisäksi kiviaineksiin lasketaan 

keinotekoisesti valmistettu kiviaines sekä kierrätetyt kiviainekset, 

jotka voivat olla joko luonnon- tai keinokiviainesta.  

Käsittely  

(treatment) 

Hyödyntämis- tai loppukäsittelytoimet, mukaan lukien 

hyödyntämisen tai loppukäsittelyn valmistelu (jätedirektiivi 

2008/98/EY) 

Käyttöturvallisuus  

Osa uusiomateriaaleista, kuten muistakin rakennusmateriaaleista, 

saattaa olla herkkiä pölyämään varastoinnin ja käytön aikana. Niistä 

irtoava pöly tai niiden vesiliuos saattavat esimerkiksi ärsyttää silmiä 

ja limakalvoja sekä aiheuttaa herkistymistä ja iho-oireita. 

Uusiomateriaalien käytön haitalliset vaikutukset tulee tuntea ja 

ottaa huomioon niin, että voidaan ehkäistä käytöstä aiheutuvia 

haittoja ympäristölle, terveydelle ja turvallisuudelle.  

Käyttöturvallisuustiedote 

Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen 

tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta 

käyttötavasta. Velvoite tiedotteen toimittamisesta perustuu EU:n 

kemikaalien käyttöä sääntelevään REACH-asetukseen. Tiedote on 

toimitettava vaarallisista, myrkyllisistä, biokertyvistä ja erittäin 

hitaasti hajoavista aineista ja seoksista. Lisäksi 

käyttöturvallisuustiedote on toimitettava pyydettäessä tietyistä 

muista aineista.  

LCA (life cycle 

assessment) 

Ympäristöhaittojen arviointi, materiaalin ympäristölliset haitat koko 

elinkaaren aikana  

LCC  

(life cycle costing) 

Elinkaarikustannusten arviointi, materiaalin koko elinaikana 

aiheutuvat kustannukset  

Lisärunkoaine  

Massastabiloitavan orgaanisen maakerroksen (esim. turve tai lieju) 

mineraaliainespitoisuutta voidaan kasvattaa lisäämällä stabiloitavan 

maakerroksen pinnalle esim. savea, hiekkaa, kivituhkaa, 

lentotuhkaa, tms., joka sekoitetaan stabiloitavaan maakerrokseen 

ennen sideaineen sekoittamista.  

Maarakentaminen  

Maarakentaminen on osa laajempaa infrarakentamisen 

kokonaisuutta. Maarakentamisella tarkoitetaan kaikkea 

rakentamiseen (infra- ja talonrakennus) liittyvää maansiirtämistä, 

louhimista, aluskasvillisuuden poistoa ja viherrakentamista sekä 

penkereen ja sitomattomien rakennekerrosten rakentamista.  

MARA-asetus 

Valtioneuvoston asetuksessa (VNa 843/2017) eräiden jätteiden 

hyödyntämisestä maarakentamisessa määritellään perusteet, joiden 

täyttyessä asetuksessa tarkoitettujen jätteiden ammatti- tai 

laitosmaiseen käyttöön maarakentamisessa ei tarvita 

ympäristölupaa  

MASA-asetus  

MASA-asetus tulee koskemaan ensisijaisesti rakentamisessa 

syntyviä, jätteeksi luokiteltavia maa-aineksia. MASA-asetuksen 

luonnos on valmistunut 2018 ja asetus valmistunee 2020-luvulla.  
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Pilaantumaton maa-

aines  

Kaivettu maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ei ylitä minkään 

aineen osalta kynnysarvoa. Määritelmä on tarkoitettu käytettäväksi 

maaperän kunnostustarvetta arvioitaessa.   

Pilaantunut maa-aines  

Kaivettu maa-aines, jonka yhden tai useamman haitta-aineen 

pitoisuus ylittää PIMA-asetuksessa alemman ohjearvon tai joka on 

pilaantunut muulla esimerkiksi hajuhaitan perusteella. Määritelmä 

on tarkoitettu käytettävän maaperän kunnostustarvetta 

arvioitaessa.   

PIMA-asetus  
VNA 214/2007 maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 

arviointia koskeva asetus  

prEN EN-standardin esistandardi  

prCEN/TS  Tekninen spesifikaatio (ei validoitu standardi)  

Päästölaskenta  

Esimerkiksi rakennushankkeesta aiheutuvien päästöjen arvioiminen. 

Päästölaskennassa huomioon otettavien päästöjen laajuus vaihtelee 

tapauskohtaisesti. Myös elinkaariarviointi ja hiilijalanjälkilaskenta 

ovat päästölaskentaa, mutta päästölaskenta voi olla myös 

suppeampi ja kattaa esimerkiksi vain tietyn osan tarkasteltavan 

kohteen elinkaaresta.  

Rakennusjäte 

Rakennuskohteessa syntyvä aine tai esine, jonka sen haltija on 

poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen 

poistamaan käytöstä  

Rakennustuote  

(construction product)  

Rakennustuoteasetuksessa rakennustuotteella tarkoitetaan CE-

merkittyä tuotetta tai tuotejärjestelmää, joka valmistetaan ja 

saatetaan markkinoille käytettäväksi pysyvinä osina 

rakennuskohteissa tai -osissa. Asetuksessa tuotteella tarkoitetaan 

kaikkia kohteessa pysyvästi käytettäviä materiaaleja, riippumatta 

siitä ovatko ne jätelainsäädännön mukaisia tuotteita tai jätteitä.  

Rakenteesta poistettava 

jäte  

Maarakenteita parannettaessa tai purettaessa voidaan joutua 

poistamaan rakenteisiin sijoitettuja jätteitä. Poistettavat jätteet 

voidaan käyttää uudelleen, jos siihen on ympäristölupa tai jos 

jätteet on sijoitettu rakenteeseen MARA-asetuksen (VNa 843/2017) 

mukaisesti ja uudelleenkäyttö täyttää asetuksen edellytykset.  

Resurssitehokkuus  

Materiaalien kestävää hyödyntämistä, jolla vähennetään koko 

elinkaaren aikaisia haitallisia ympäristövaikutuksia ja/tai 

parannetaan toiminnan laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta  

RTS Rakennustietosäätiö 

Sivutuote 

(by-product)  

Aine tai esine ei ole jäte vaan sivutuote, jos se syntyy sellaisessa 

tuotantoprosessissa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän 

aineen tai esineen valmistaminen. Sivutuote ei ole jätettä eikä sen 

sääntelyyn sovelleta jätelakia. Sivutuote rinnastetaan mihin tahansa 

tuotteeseen ja se kuuluu kyseistä tuotetta säätelevien 

tuotesäännösten piiriin. Komission tiedonannon (KOM (2007) 59 

lopullinen) mukaan sivutuote on jäännöstuote, joka ei ole jätettä. 

Sivutuotteen määritelmä ei sisältynyt aiemmin jätelakiin, mistä 

syystä termiä on käytetty aiemmin yleisesti suunnitelmissa ja 

selvityksissä synonyyminä uusiomateriaali -termille.  

SKTY   Suomen kuntatekniikan yhdistys  
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Suoritustasoilmoitus  

DoP (Declaration of 

Performance)  

Suoritustasoilmoituksessa ilmoitetaan mm. tuotteen yksilöintiä ja 

valmistajaa koskevat tiedot, sekä lisäksi CE-merkinnän kattamat 

tuotteen tekniset ominaisuustiedot. Tuotteen ominaisuuksista on 

ilmoitettava arvo tai luokka kaikille niille ominaisuuksille, joille sen 

markkina-alueella (kotimaassa siis Suomessa) on voimassa 

viranomaisvaatimuksia.    

SYKE Suomen ympäristökeskus 

Tuote  

(product)  

Aineellinen hyödyke, esimerkiksi tarvike tai raaka-aine. Tuotteella 

on myös määrätty elinkaari: määrittelyvaihe, suunnittelu, valmistus, 

huolto ja kunnossapito, ja poisto jätteeksi tai uudelleenkäyttöön. 

Komission tiedonannon (KOM (2007) 59 lopullinen) mukaan 

tuotteella tarkoitetaan kaikkea tuotantoprosessissa 

tarkoituksellisesti tuotettavaa materiaalia.  

Tuotteen jakelija  
Tuotteen ammattimainen myyjä tai muu taho, joka tarjoaa tuotteen 

käyttäjän saataville. 

Tuotteistaminen 

Tavaran tai palvelun vakioimista sisäänpäin eli valmistamiseen 

(tuote on aina samanlainen tuotannossa/laadussa) ja ulospäin eli 

asiakkaalle (tuote on aina samanlainen käytössä). Vertailuna 

”mittatilaustyö” on aina erilainen eikä silloin muodostu vakioitua 

tuotetta, kun taas vakioinnilla luodaan aina samanlainen toistettava 

tuote. Tuotteistamisen perusajatuksena on uuden kilpailukykyisen 

tuotteen tai palvelun kehittäminen ja sen tuominen markkinoille.  

Täyteaine 

(syvästabiloinnissa)  

 

Täyteaineen reaktiivisuus on vähäinen tai sitä ei ole, mutta se 

edistää sideainereaktiota ja siten lisää syvästabiloidun materiaalin 

lujuutta. Täyteaine voidaan syöttää kuivana painesyöttimen kautta 

(esim. kuiva heikosti reaktiivinen tuhka) tai se voidaan sekoittaa 

kosteana suoraan massastabiloitavan runkoainekerroksen pinnalle 

(esim. kasavarastoitu kostea tuhka).    

Uudelleenkäyttö  

(reuse)  

Tuotteen tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen 

kuin mihin se on alun perin suunniteltu ilman materiaalin 

prosessointia uuteen muotoon  

Uusiokäyttö  

(recycling)  

Käytöstä poistetun tavaran, materiaalin tai hyötyjätteen 

käyttäminen uudelleen esim. uusiotuotteen raaka-aineena  

Uusiomateriaali, UUMA-

materiaali  

(secondary material, 

recovered material)  

Uusiomateriaali on yleistermi, jota käytetään tarkoitettaessa 

esimerkiksi varsinaisesta käytöstä poistunutta materiaalia, 

teollisessa prosessissa syntynyttä jätettä tai sivutuotetta, jotka 

sellaisenaan tai jalostettuna soveltuvat käytettäväksi 

maarakentamisessa. Uusiomateriaali-termiä ei sellaisenaan tunneta 

lainsäädännössä tai standardeissa. Tässä käsikirjassa 

uusiomateriaaleiksi luokitellaan myös ylijäämämaat ja 

ruoppausmassat. 

Uusiomaarakentaminen  

Uusiomaarakentamisella tarkoitetaan uusiomateriaalien 

hyötykäyttöä maarakentamisessa. Uusiomateriaaleilla voidaan 

korvata mm. luonnon kiviaineksia tai sementtiä stabiloinnin 

sideaineena.  

Uusiutumaton 

luonnonvara 

Luonnonvara, jota on käytettävissä vain jokin rajallinen, 

uusiutumaton varasto. Vrt. uusiutuva luonnonvara, jota luonnon 

prosessit synnyttävät jatkuvasti lisää.  
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Valmistelu 

uudelleenkäyttöön  

(preparing for reuse) 

Tarkistamis-, puhdistamis- tai korjaamistarkoituksessa toteutettavia 

hyödyntämistoimia, joiden avulla tuotteet tai tuotteiden osat, joista 

on tullut jätettä, valmistellaan siten, että niitä voidaan käyttää 

uudelleen ilman mitään muuta esikäsittelyä (jätedirektiivi 

2008/98/EY)  

VNa, VNp Valtioneuvoston asetus, Valtioneuvoston päätös  

Ylijäämämaa  

(surplus soil) 

Kaivumaa, jota ei pystytä hyödyntämään rakennustoiminnassa ja se 

sijoitetaan maankaatopaikoille tai muille läjitysalueille. Routiva 

moreeni, savi ja siltti sekä pintamaat ja eloperäiset maalajit ovat 

maanrakentamisen kannalta heikkolaatuisia, mikä aiheuttaa niiden 

korvaamisen parempilaatuisilla kiviaineksilla. Ylijäämämaaongelmaa 

aiheuttavat lisäksi lievästi pilaantuneet maa-ainekset ja sedimentit.  

Ympäristökelpoisuus  

Materiaalin ympäristökelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että 

materiaalin käytöstä ei arvioida aiheutuvan vaaraa tai haittaa 

terveydelle tai ympäristölle. Ympäristökelpoisuuden arviointi 

edellyttää siten sekä materiaalin että materiaalin käyttäytymisen 

tuntemista. Ympäristökelpoisuus arvioidaan tyypillisesti erikseen 

määritellyn arviointimenettelyn ja siinä käytettävien 

arviointikriteerien avulla. 

Ympäristökestävyys, 

ekologinen kestävyys  

(environmental 

sustainability)  

Ympäristökestävyys on yksi kestävän kehityksen osa-alue. 

Ympäristökestävyys maarakentamisessa on osa laajempaa kestävän 

rakentamisen käsitettä, joka ottaa huomioon myös rakentamisen 

taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat. Ympäristökestävyydellä 

tarkoitetaan sitä, että pyritään minimoimaan hankkeesta aiheutuvat 

haitalliset ympäristövaikutukset ja turvaamaan luonnonvarojen 

kestävä käyttö, luonnon monimuotoisuuden säilyminen sekä 

ekosysteemien toimivuus. 

Ympäristölupa 
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava 

ympäristölupa   

Ympäristövaikutus  

Toiminnasta ympäristölle aiheutuvat haitalliset tai hyödylliset 

vaikutukset, esim. luonnonvarojen kuluminen, maaperän 

saastuminen, ympäristökuormitus ja jätteiden muodostuminen  

 

 

 


