
Väyläviraston uusiomateriaaliohjeiden 
tilannekatsaus

10.11.2021Laura Valokoski



Väyläviraston tahtotilana on 
kiertotalouden edistäminen

• Ympäristötoimintalinja:
• Tavoitteena on vähentää jätteen määrää 

ja säästää luonnonvaroja.
• Laajennamme palveluntuottajien 

mahdollisuuksia tarjota vaihtoehtoisia 
ratkaisuja, jotka edistävät luonnonvarojen 
säästeliästä käyttöä.

• Hankinnan toimintalinja:
• Sisällytämme hankintoihin 

ympäristökriteerejä, joilla tuemme 
ilmastonäkökulman, päästölaskennan, 
elinkaarikustannusten ja kiertotalouden
huomioon ottamista.

• Uusiomateriaalien käyttö huomioidaan jo 
suunnitteluvaiheessa.
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Ajantasainen ohjeistus Väyläviraston 
ohjeluettelossa

• https://vayla.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo 3

https://vayla.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo


Uusiomateriaalien käyttö 
väylärakentamisessa –ohje
• Ohje koskee myös ratahankkeita.

• Teknisen soveltuvuuden arviointimenettely 
(uusiomateriaalihyväksyntä) on kuvattu aikaisempaa 
yksityiskohtaisemmin. Aikaisemmassa ohjeessa ollutta 
menettelyä ei käytetty ja dokumentoitu tarkoitetussa 
laajuudessa, vaikka tekninen kelpoisuus oli 
vaatimuksena.

• Ympäristökelpoisuuden osalta tukeudutaan 
ympäristölainsäädännön mukaisiin menettelyihin. Osin 
vanhentuneet tiedot on päivitetty. 

• Uusiomateriaalien käyttömahdollisuudet selvitetään
jatkossa alustavasti kaikissa tie- ja ratahankkeissa. 
Potentiaalisissa kohteissa tehdään tarkempi selvitys. 
Myös omien jätteiden käyttömahdollisuudet arvioidaan.

• https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-06_uusiomateriaalien_kaytto_web.pdf
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Uusiomateriaalien käytön edellytykset

• Käyttö on kiertotalouden periaatteiden mukaista
• hyödynnetään ensin omat jätteet
• korvataan ulkopuolelta hankittavia luonnonmateriaaleja, jos käyttö on teknisesti 

mahdollista, ympäristön kannalta hyväksyttävää ja taloudellista
• hankitaan materiaaleja vain tarpeeseen
• käytetään korkealaatuiset materiaalit korkealaatuisiin rakenteisiin
• tallennetaan tiedot rekistereihin.

• Tekninen soveltuvuus on arvioitu (yleinen tai hankekohtainen).

• Rakennussuunnitelma on Väyläviraston suunnitteluohjeiden ja soveltuvuuden 
arvioinnin ehtojen mukainen.

• Materiaali täyttää asetetut laatuvaatimukset ja käytössä noudatetaan teknisen 
soveltuvuuden arvioinnin ehtoja.

• Käytöstä ei aiheudu tilaajalle hallitsemattomia haittoja tai riskejä.

• Ympäristöluvan seurantavelvoite ei aiheuta merkittäviä kustannuksia.

• Tilaajalla on perustellusta syystä mahdollisuus myös olla käyttämättä 
uusiomateriaaleja.
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6. 6. Mikä mielestäsi on estänyt uusiomateriaalien hyötykäyttöä viimeisimmissä hankkeissasi? Voit valita useamman vaihtoehdon ja sen

lisäksi tarkentaa valintaasi kohdassa 5b.

Vastaajien määrä: 19, valittujen vastausten lukumäärä: 48
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Tiukka aikataulu

Suunnitelmien puute/suunnitteluosaamisen…

Osaamisen puute rakennuttajakonsultin…

Osaamisen puute urakoitsijan puolelta

Osaamisen puute tilaajalla

Materiaalien puute

Epävarmuus teknisestä soveltuvuudesta

Ei ollut tarvetta hankkeen ulkopuolisille…

Kustannukset

Ympäristötekijät (ympäristöolosuhteet ja…

Jokin muu, mikä?

Ei mikään estänyt ja käytimme…

5.b Haluatko tarkentaa valitsemaasi…

Lähde: Väyläviraston ja ELY-L:n projektipäälliköille suunnattu kysely, syksy 2021

Millaisia haasteita uusiomateriaalien käyttöön liittyy?

Ennakointi, suunnitteluvalmius, prosessien 
yhteensovittaminen…

Uusiomateriaalien teknisen soveltuvuuden arviointi

Ohjaavatko projektikohtaiset edut liikaa kokonaisuutta?



Uusiomateriaalihyväksyntä 
→ Uusiomateriaalien teknisen 
soveltuvuuden arviointi
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• Uhka vai Mahdollisuus!

• Varmistetaan materiaalien 
käyttötarkoitukseen soveltuvuus

• Mahdollistetaan uusiomateriaalit 
väylien suunnittelussa ja 
hankinnoissa

• Luettelo tähän mennessä 
valmistuneista arvioinneista:

https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/
uusiomateriaalit/lista.pdf

https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/uusiomateriaalit/lista.pdf


Väylärakenteisiin soveltuvia uusiomateriaaleja –
yleisesti arvioidut (tilanne 6.10.2021)
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Väylärakenteisiin soveltuvia uusiomateriaaleja –
hankekohtaisesti arvioidut (tilanne 6.10.2021)
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Esimerkki arvioinnista: Betoroc
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Uusiomateriaalien teknisen soveltuvuuden 
arviointi -opas

• Tarkoitettu tarkentamaan yleisen ja 
hankekohtaisen teknisen soveltuvuuden 
arvioinnin menettelytapoja.

• Oppaassa on myös kuvattu arviointimenettelyn 
eri osapuolten (esimerkiksi 
materiaalitoimittajan) vastuita. 

• Opas on viimeisteltävänä. 
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Maanteiden asfalttipäällysteissä käytettävät 
uusiomateriaalit ja lisäaineet

• Asfalttipäällysteissä käytettävien uusiomateriaalien soveltuvuuden arviointi tehdään 
ohjeen Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa ja oppaan Maanteiden 
asfalttipäällysteissä käytettävät uusiomateriaalit ja lisäaineet mukaisesti.

• https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/opas_2019_maanteiden_asfalttipaallysteissa_web.pdf
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Uusiomateriaalit tierakenteissa -opas

• Opas on tarkoitettu käytettäväksi 
Tierakenteen suunnittelu –ohjeen 
tukioppaana.

• Oppaassa esitellään 
uusiomateriaalirakenneratkaisuja.

• Opasluonnos on viimeisteltävänä.
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Uusiomateriaalit – toimintaopas

• Opastyön tavoitteena on ollut täydentää voimassa olevia 
suunnittelun toimintaohjeita uusiomateriaalien osalta. 
Työn alkaessa voimassaolevissa ohjeissa ei juurikaan oltu 
kuvattu uusiomateriaaliasioita.

• Oppaan tavoitteena on esitellä uusiomateriaaleista 
selvitettävät asiat hankkeiden suunnittelun eri vaiheissa 
sekä selvitettyjen asioiden dokumentointi suunnitelmiin 
siten, että tiedot siirtyvät ja jalostuvat 
suunnitteluvaiheiden välillä.

• Ohjeluonnos on ollut lausuttavana ja sitä on jalostettu 
saatujen kommenttien perusteella.

• Tarvitaan vielä lisätietoa mm. kustannusvaikutuksista ja 
yhteensovittamista muihin ohjeisiin. Harkinnassa on 
oppaan suunnitelmallinen koekäyttö ennen julkaisua.
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Suunnittelua koskevia ohjeita

2021

• TIE, RATA, VESI Suunnitteluperusteet PÄIVITYS

• TIE Tiesuunnitelma toimintaohje UUDISTUS

• TIE Tiesuunnitelma sisältö ja esitystapa-ohje UUDISTUS

2021->2022 jatkuvat

• RATA Ratasuunnitelma toimintaohje PÄIVITYS

• TIE Rakennussuunnitelma toimintaohje PÄIVITYS

• TIE Rakennussuunnitelma sisältö ja esitystapa-ohje PÄIVITYS

2022 uudet

• TIE + RATA + VESI Esiselvitysopas

• TIE + RATA Yleissuunnitelma toimintaohje UUDISTUS

• TIE + RATA Yleissuunnitelma sisältö ja esitystapa-ohje UUDISTUS

• RATA Radan rakentamissuunnittelunvaiheen ohjeistus UUDISTUS

• RATA Ratasuunnitelma -ohjeet päivitystarpeet + mallipiirustukset PÄIVITYS

• RATA Ratojen suunnitteluperusteet UUSI (Malliasiakirja ja täyttöohje)
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Betonimurskeen käsittely ja käyttö 
väylähankkeissa –ohje 

• Tavoitteena on selkeyttää menettelytavat hankkeilta 
muodostuvan betonijätteen käsittelylle ja käytölle.

• Suunnittelu- ja käyttöohje väylähankkeilla syntyvän 
betonimurskeen hyödyntämiseen maarakentamisessa.

• Työ on käynnistynyt 2021.
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Uusiomateriaalien käytön 
mahdollistaminen maarakentamisessa

• Hankintoja, hankeprosesseja ja ohjeita on kehitetty siten, että jäteperäisten 
maarakentamismateriaalien käyttö on mahdollista. Taustalla on vuosikymmenien 
tutkimus- ja kehitystyö.

• Työ jatkuu:
• Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa -ohjeen terminologia päivitetään 

ja ohjeen käyttöönottoa jatketaan.
• Uusiomateriaalien teknisen soveltuvuuden arviointeja jatketaan ja pidetään yllä 

luetteloa valmistuneista arvioinneista.
• Julkaistaan uusi opas tarkentamaan uusiomateriaalien teknisen soveltuvuuden 

arviointimenettelyä ja eri osapuolten rooleja.
• Viimeistellään ja julkaistaan opas tierakenteiden suunnittelun tueksi.
• Tuodaan uusiomateriaalit osaksi suunnittelun toimintaohjeita.
• Laaditaan ohje hankkeilla syntyvän betonijätteen hyödyntämiseen.
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Tulevat tapahtumat vko 47

• Väylävirasto: Uusiomateriaali-iltapäivä maanantaina 22.11. klo 12.30
• Tilannekatsaus ja keskustelumahdollisuus Väyläviraston uusiomateriaaleja 

koskevista ohjeista ja soveltuvuuden arvioinneista
• https://vayla.fi/-/uusiomateriaali-iltapaiva-2021

• Väylävirasto: Väylämateriaalien laatu –iltapäivä tiistaina 23.11. klo 12
• Koulutusta ja keskustelua tiemateriaalien laadusta
• https://vayla.fi/web/vayla/-/vaylamateriaalien-laatu-iltapaiva

• Ygoforum: Maarakentamisen kiertotalous – webinaari torstaina 25.11. klo 9.30
• Ajankohtaista lainsäädäntö- ja muista ympäristöhallinnon hankkeista
• https://ygoforum.fi/2021/10/10/ygoforum-verkkoseminaari-2021/
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