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Tämä käsikirja on laadittu UUMA3-hankkeessa 2018-2020. 

Käsikirjan pohjana on ollut UUMA2-hankkeessa laadittu käsikirjasto, 
joka on julkaistu UUMA-hankkeen www-sivuilla 
(http://www.uusiomaarakentaminen.fi/). 

Käsikirja on kommentoitu 01/2020 ja 04/2020 UUMA3-hankkeessa 
mukana olevien toimesta. 

06/2020 järjestettiin kaksi työpajaa, joissa esiteltiin ohjeluonnoksen 
sisältö alustuksina sekä käsiteltiin ja kommentoitiin ohjeen sisältö. 

Ohje viimeisteltiin saatujen kommenttien perusteella 06/2020 (versio 
1.0). 

Käsikirja täydentää Suomen kuntatekniikan yhdistyksen 
Katusuunnittelun ja -rakentamisen ohjetta (Katu 2020). 

Käsikirjalla ei ole virallista asemaa ja kirjan tai 
sen osien noudattamisesta hankkeissa päättää 
tilaaja hankekohtaisesti.

UUSIOMATERIAALIT KAUPUNKIEN INFRARAKENTAMISESSA –KÄSIKIRJAN 
LAATIMINEN JA ”ASEMA” 

http://www.uusiomaarakentaminen.fi/
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1.1 Käsikirjan tarkoitus ja asema 

Käsikirjan tavoite on esitellä uusiomateriaalien hyödyntämistä sekä 
kaupunkien että kuntien infra-rakentamisessa hankkeeseen osallistuville 
(kaavoittaja, tilaaja, suunnittelija, rakentaja, yms.). 

1. JOHDANTO 

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. 



1. JOHDANTO Jätehierarkia eli jätehuollon 
etusijajärjestys (Jätelaki 646/2011). 

Ekotehokkuutta voidaan edistää 
resurssitehokkaalla toimintamallilla, 
jossa Infrarakentamisessa on 
tavoitteena: 
- luonnonvarojen käytön 

vähentäminen,

- neitseellisten luonnonvarojen 
korvaaminen uusiokäyttö- ja 
kierrätysmateriaaleilla sekä 

- päästöjen vähentäminen.

1.3 Resurssitehokkuus 



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. 

Strategisia tavoitteita voidaan esittää esimerkiksi: 

2. RESURSSIVIISAS KAUPUNKISUUNNITTELU 

- 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-…)



3.1 Rakenteet  ja  3.2 Rakennusosat  

3. RAKENTEET, RAKENNUSOSAT JA ESIRAKENTAMINEN

UUMA-materiaalien hyödyntämiskohteita kaupunkien 
infrahankkeissa 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 

- yms.



4. OHJEISTUS



5. SUUNNITTELU JA MITOITUS 

Suunnittelun ja mitoituksen periaatteita, erityispiirteitä ja huomioitavia asioita:
• Korkean jäykkyyden omaavat materiaalit -> kuormituskestävyys
• Alhaisen raelujuuden omaavat materiaalit -> kuormitusolosuhteet
• Lämpöä eristävien uusiomateriaalien hyödyntäminen -> rakenteen ohentaminen 
• Vaiheittain rakentaminen ja olosuhdetekijät -> talvityöt, peittäminen, lujittuminen
• Kuivatus -> rakennekerrosten vedenläpäisevyys, vedenimeytyminen, kapillaarinen nousu

Käsikirjassa Uusiomateriaalit kaupunkien 

infrarakentamisessa (2020) on esitetty oleelliset 

mitoitusparametrit useimmille päällys- ja 

pengerrakenteisiin soveltuville uusiomateriaaleille. 



6. HANKINTA

Uusiomateriaalien hyödyntämisen edistämisessä tulee hankinnassa huolehtia 
mm.:  

1. sallitaan uusiomateriaalien käyttö, mikäli sille ei ole oikeaa estettä 

2. edellytetään suunnittelijaa huomioimaan suunnitelma-asiakirjoissa 
uusiomateriaalit ja materiaalista mahdollisesti johtuvat erityispiirteet 

3. ilmaistaan suunnitelma-asiakirjoissa mitä materiaaleja suunnittelija on 
todennut voitavan käyttää ja mitä materiaaleja voidaan tarjota eri 
rakennusosiin 

4. varataan hankintaan ja rakennuttamiseen riittävät asiantuntijaresurssit 

5. huolehditaan, että rakentamisen hankinnan (malli)asiakirjat ohjaavat 
käyttämään uusiomateriaaleja ja niissä on vastuut esitetty mielekkäästi ja 
selkeästi 



7. RAKENTAMINEN

7.  Rakentaminen

7.1 Uusiomateriaalirakentamisen erityispiirteitä

7.2 Logistiikka

7.3 Välivarastointi

7.4 Rakentamisajankohta

7.5 Levitys ja tiivistäminen

7.6 Rakenteen peittäminen ja päällystäminen

7.7 Rakentamisen laadunvalvonta

7.8 Dokumentointi

6.  Hankinta 

8.  Kunnossapito ja uudelleenkäyttö



8. KUNNOSSAPITO JA UUDELLEENKÄYTTÖ

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.

paikkatieto (minimissään xy, mieluummin xyz) 

metatieto



LIITTEET



UUMA-SIVUSTO

http://www.uusiomaa
rakentaminen.fi/

http://www.uusiomaarakentaminen.fi/


UUMA-SIVUSTO

http://www.uusiomaa
rakentaminen.fi/

http://www.uusiomaarakentaminen.fi/


KIITOS!

KOMMENTIT + KEHITYSEHDOTUKSET KÄSIKIRJAAN: juha.forsman@ramboll.fi

mailto:juha.forsman@ramboll.fi
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