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Kiertotalous auttaa hillitsemään ilmastokriisiä, 
luontokatoa ja luonnonvarojen ylikulutusta

2Huom: Kiertotalous on paljon muutakin kuin kierrätystä tai uusiomaarakentamista!

Valtioneuvoston julkaisuja 2021:1 



Väylävirasto osallistuu strategiseen 
kiertotalousohjelmaan
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Kiertotaloutta tukevien vähähiilisen 
rakentamisen hankintakriteerien 
sisällyttäminen infrarakentamisen 
hankkeisiin aloitetaan vuonna 2023.



Väylävirasto osallistuu kiertotalouden 
Green Dealin valmisteluun
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Lainsäädännöstä

• Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005) ja ratalaki (110/2007):
• Maantiet ja radat on suunniteltava, rakennettava ja pidettävä 

kunnossa mm. siten, että
• ympäristölle aiheutetut haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi ja 

luonnonvaroja käytetään säästeliäästi
• ne ovat liikenteellisesti ja teknisesti mahdollisimman toimivia ja 

turvallisia, ja
• niiden tarkoitus saavutetaan mahdollisimman edullisesti

• Tien- ja radanpidolla tarkoitetaan suunnittelua, hankintaa, 
rakentamista, hallintaa ja kunnossapitoa sekä näihin tehtäviin 
liittyvän tiedon tuottamista ja ylläpitoa.

• Jätelaki (646/2011):
• Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava 

etusijajärjestystä (jätteen määrän ja haitallisuuden 
vähentäminen, uudelleenkäyttö, kierrätys, hyödyntäminen muutoin, 
loppusijoitus).
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Mitä on kiertotalous väylänpidossa?

Kiertotalous väylänpidossa on

luonnonvarojen säästämiseen ja jätteen määrän sekä haitallisuuden 
vähentämiseen

tähtäävä toimintaperiaate ja ajattelumalli, joka tulee ottaa huomioon

kaikessa toimenpiteiden ohjelmoinnissa, suunnittelussa, rakentamisessa, 
kunnossapidossa, purkamisessa sekä eritasoisissa vaikutusten arvioinneissa ja 
tiedonhallinnassa.

Koska väylärakentaminen on materiaali-intensiivistä ja materiaalivirtoihin on sidottu paljon päästöjä ja euroja, 
kiertotalous on keskeinen väline materiaalien käytön, päästöjen ja myös kustannusten parempaan hallintaan. 
Materiaalivirtoja ja niiden tietoja hallitsemalla hallitaan myös kustannuksia ja ympäristövaikutuksia.



Reunaehtoja väylänpidon kiertotaloustyöhön

• Olosuhteet
• Tarvitaan paljon kestäviä materiaaleja.

• Välimatkat
• Tarvitaan paljon materiaaleja läheltä.

• Luonnonvarat
• Saatavilla on verrattain paljon 

luonnonvaroja (joita pitäisi säästää)

• Pitkä elinkaari
• Rakenteiden ja materiaalien kestävyys ja 

korkea laatu on varmistettava.
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Kiertotaloustavoitteita voidaan edistää esim.

• Arvioimalla laajasti uusinvestointien vaihtoehtoja

• Vahvistamalla elinkaariajattelua kaikissa suunnittelu- ja toteutusvaiheissa

• Määrittelemällä ja toteuttamalla kunkin väylänpidon eri osa-alueen parhaita 
kiertotaloutta tukevia käytäntöjä

• Panostamalla laadun- ja tiedonhallintaan

• Resursoimalla suunnittelu- ja rakentamishankkeisiin kiertotalousosaamista

• Edistämällä uusiomateriaalien ja muiden vaihtoehtoisten ratkaisujen kestävää 
ja turvallista käyttöä



Sisällytämme 
hankintoihin
ympäristökriteerejä, 
joilla tuemme 
ilmastonäkökulman, 
päästölaskennan,

elinkaarikustannusten 
ja kiertotalouden
huomioon ottamista.
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• Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan 
kiertotaloutta tukevien vähähiilisen rakentamisen 
hankintakriteerien sisällyttäminen infrarakentamisen 
hankkeisiin aloitetaan vuonna 2023.

• Ympäristöministeriö, Väylävirasto ja Motiva toteuttivat 
yhteistyössä väylähankkeisiin soveltuvien 
hankintakriteerien koonti- ja kehitystyön.

• Selvityksessä käsitellään lähinnä kilpailutukseen 
soveltuvia kaupallisia hankintakriteerejä. 
Kiertotaloutta tukevaa teknistä kriteeristöä käsitellään 
nykytilaselvityksen yhteydessä.

• Työn tuloksena koottuja hankintakriteerejä voi 
kokeilla ja jatkokehittää hankinnoissa soveltuvin osin. 
Kriteerien kypsyysasteessa on kuitenkin eroja ja 
soveltuvuus kuhunkin hankkeeseen on varmistettava 
markkinavuoropuhelun avulla.

• Kehitystyö jatkuu osana hankinnan 
ympäristökriteeristön kehittämistä.
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Selvitys kiertotaloutta tukevista 
hankintakriteereistä



Selvitys ohjeiden ja prosessien nykytilasta

• Työssä selvitettiin väylänpidon kiertotalouden 
nykytilaa

• analysoimalla Väyläviraston ohjeita

• selvittämällä Norjan, Ruotsin ja Alankomaiden 
väyläviranomaisten tavoitteita ja käytäntöjä

• haastattelemalla Väyläviraston asiantuntijoita ja 
johtajia.

• Työn tavoitteena oli kirkastaa, mitä kiertotalous 
väylänpidossa tarkoittaa, ja mitkä ovat vaikuttavimpia 
väylänpitäjän käytettävissä olevia toimia 
kiertotalouden edistämiseksi. 
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Uusiomateriaaliohjeistus on päivitetty ja 
täydennetty 2022
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Kiertotaloutta tukevaa uutta ohjeistusta 
on laadittu 2022
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Käynnissä olevia/ 
valmistuneita 
kehitystöitä

v. 2021-2022
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Käytännön esimerkkinä 
Vt 3 Hämeenkyrön väylä: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=vpkRsCITPBk

Työn nimi

Väylärakentamisen vähähiilisiä kiertotalousratkaisuja tukevien hankintakriteerien koonti- ja kehitystyö

Purkumateriaalien kelpoisuus –selvitys (YM)

Kiertotalouden Green Deal (YM)

Kiertotalous väylänpidossa -nykytilaselvitys

Ruotsin, Norjan ja Alankomaiden väylävirastojen kiertotaloustyön benchmark -selvitys

Päällysteiden ja kiviainesten EPD-työkalun kehittäminen

Ympäristötiedonhallinnan kehittäminen

UUMA4-hanke

Päästötietokanta

Circwaste C.22: Uusiomateriaalit väylähankkeissa-kehittämishanke

Asfalttirouheen laadunvarmistuksen ja käytön kehittäminen

Uusiomateriaalin ja lisäaineiden vaikutus päällysteiden uusiokäyttöön

Kiertotalouden toimeenpanosuunnitelma hankesuunnittelussa

Kiertotalous ratasiltahankkeissa

Kiertotalous radan kunnossapidossa

Hankintojen ympäristökriteerien esiselvitys

Kiertotalousakatemia (Vt6 Korian kohta)

https://www.youtube.com/watch?v=vpkRsCITPBk


• Kiertotalousperiaatteet on konkretisoitava toimenpiteiksi sektori- ja 
tekniikkalajikohtaisesti

• toimintalinjoja, ohjeistusta ja hankintoja kehittämällä,

• toimenpidesuunnitelmia laatimalla,

• materiaalitiedon ja –laadun hallintaa toteuttamalla,

• resursoimalla suunnittelu- ja rakentamishankkeisiin kiertotalousosaamista,

• yhteistyössä koko alan kanssa (vrt. UUMA4).
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Mitä seuraavaksi?


