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Toteutammeväylien  
palvelutasoa

asiakasta kuunnellen

Päätöksentekomme perustuu  
yhteiskunnalliseen  
vaikuttavuuteen

Luottamus

Väyläomaisuuden  
hallinta ontehokasta

Toimiva väyläverkkomahdollistaa Suomen hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja kestävän kasvun

Uudistuva asiantuntijuus Avoinyhteistyö

Toimimmeavoimesti,  
asiantuntevasti ja  

yhteistyöhakuisesti

Väylän ympäristötyön  
tavoitteena:
• löytää kestäviä ratkaisuja  

tulevien sukupolvien  
parhaaksi.

• vähentää päästöjä, säästää  
luonnonvaroja ja turvata  
ympäristön hyvälaatu

Käytännössä:
• uusiomateriaaliselvitykset  

suunnittelun eri vaiheissa
• teetetään vaihtoehtoisia  

suunnitelmia, jotka  
pohjautuvat  
uusiomateriaaleihin

• ympäristöarvioinnin  
laskentatyökalut

• prosessit ja ohjeistus
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Kiertotalouden tuomia mahdollisuuksia ja haasteita

Infrasuunnittelun ja -
rakentamisen  
kehittyminen, ohjeistus  
ja osaaminen

Kuljetuskustannusten  
väheneminen

Rakennuskustannusten  
alentuminen

Tilaajien ja toimijoiden  
toimintatapojen  
haastaminen ja  
muuttuminen

Yleinen  
asennemuutos

Kiviainesten  
korvaaminen  
uusiomateriaaleilla

Kierrätyspuistojen  
perustaminen eri  
puolille Suomea

Uudet innovaatiot  
ja liiketoiminta-
mahdollisuudet  
maarakennusalla

Kasvihuonekaasu-
päästöjen määrän
väheneminen

Kaukaa tuotavan materiaalin  
korvaaminen lähiseudulta tai  
hankkeelta saatavalla  
materiaalilla
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44

Julkisen       
hankintalainsäädännön alainen  

kilpailutusprosessi

Hankinnan suunnittelu  
ja valmistelu

Toteutuksen aikainen  
toiminta

Yleissuunnittelu Tiesuunnittelu  
Ratasuunnittelu

Rakennussuunnittelu  
Rakentamissuunnit-

telu
Rakentaminen

Hankintaprosessi

Hankeprosessi

Kunnossapito

Sekä alan standardit ja ohjeet kuten InfraRYL

Hankintaprosessi ja suunnittelu(hanke)prosessi – tärkeimmät  
uusiomateriaalien käyttöönotossa huomioitavat prosessit



Hankeprosessin ohjeistuksen kehittäminen
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Suunnitteluprosessit

Maantiet kaavoituksessa  
TIEH 2000018-06

Ratasuunnitelma, toimintaohjeet  
LO 8/2018

Kytkentä maankäytön suunnitteluun



Pilottikohteina tehdyt  
selvitykset v.2016-18
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Vt 15 Kotka-Kouvola 1.  
vaihe, TS

Mt 110 Nupurintie,  
Espoo, TS

E18 Turun kehätie,  
Naantali–Raisio, YS

Vt 12 Alasjärvi-Huutijärvi, Tre-
Kangasala, YS

Mt 14870 Mätöntie,  
Ylämaa, Lappeenranta,  

TRS

Pasila-Riihimäki, välityskyvyn  
lisääminen, 2. vaihe, RaS

Helsinki-Turku  
"Tunnin juna",  

Espoo-Salo oikorata,  
YS

Vt 4 Oulu-Kemi  
Pohjois-Ii – Kuivaniemi,

Kempele – Kello,  
Zatelliitin ETL, Kempele

Vt 5 Mikkeli - Juva

Vt 12 Lahden  
eteläinen kehätie

Investointikohde. Selvityksestä  
vaatimuksia urakka-asiakirjoihin(?)

Tie- ja rak.suunnitelma. Selvityksen  
tuloksena urakan materiaalimääritys

Tiesuunnitelma.
Selvityksestä tietoa vaikutusten  

arviointiin ja rakennussuunnitteluun

Yleissuunnitelma (tie).Selvityksestä  
tietoa vaikutusten arviointiin ja  

jatkosuunnitteluun

Ratahanke.
Selvitysten käyttö kutenvastaavan  

tasoisessa tiehankkeessakin

Suunnitteluvaihe ja  
selvityksen tulosten käyttö



Esimerkki uusiomateriaalien käyttömahdollisuusselvitys:  
E18 Turun kehätie Naantali–Raisio, yleissuunnitelma

E18 kehätie ja eritasoliittymät
• Eritasoliittymien pengertäytöt ja asfaltin  

alapuoliset päällysrakennekerrokset 
(ylijäämämaat, pohjatuhka, leijupetihiekka,  
betonimurske, stabiloitu lentotuhka ja  
masuunituotteet)

• Potentiaalisia käyttökohteita yht. 11.000  
m3

Pyörätiet ja jalkakäytävät
• Rakennekerrokset (tuhkat, betonimurske,  

stabiloidut leikkausmassat, sivukivet)
• 500 m väylällä saavutettavissa yli 10 %  

säästö uusiomateriaaleja käyttämällä,  
perusteena rakennekerrosten ohentaminen  
940→740 mm ja uusiomateriaaleilla vain  
kuljetus- ja rakentamiskustannukset (hinta  
tehtaalla 0 €/m3)

• Potentiaalisia käyttökohteita yht. 94.000  
m3

Kadut
• Rakennekerrokset (stabiloitu lentotuhka , betonimurske, masuunituotteet, pohjatuhka/hiekka)
• Potentiaalisia käyttökohteita yht. 74.000 m3



Väyläsuunnitteluin uusiomateriaaliselvitykset
Hankkeen toteutusvaiheessa ei ole yleensä riittävästi aikaa
uusiomateriaalien tutkimiseen, lupien hankkimiseen,
vaihtoehtorakenteiden suunnitteluun ja vertailulaskelmien
tekemiseen, joten uusiomateriaalien hyödyntämismahdollisuudet  
tulisi selvittää jo suunnittelun aikana.
Yleissuunnittelu (aikaa rakentamiseen 4…>10 vuotta)

 Saatavilla olevat uusiomateriaaleja ja niiden yleisiä hyödyntämiskohteita
Tie/rata/katusuunnittelu (aikaa rakentamiseen 2…>6 vuotta)

 Saatavilla olevat potentiaaliset uusiomateriaalit ja niiden
hyödyntämiskohteet

 (Ympäristölupaprosessin käynnistäminen)
 Huom! Suunnitelmissa voidaan esittää vaihtoehtoisia materiaaleja ja

rakenneratkaisuja, mutta käytettäviä materiaaleja ei hyväksytä  
hallinnollisessa päätöksenteossa.

Rakennus/rakentamissuunnittelu (aikaa rakentamiseen 1…>3  
vuotta)

 Käyttökelpoiset uusiomateriaalit (määrät, saatavuus, kuljetus,  
varastointi,…)

 Uusiomaarakenteiden vaihtoehtotarkastelut, tyyppirakenteet,
kustannusvertailut

 Työselitykset, laadunvarmistussuunnitelmat
 (Ympäristöluvat/-ilmoitukset, tarve/hakeminen)

Väyläsuunnittelun uusiomateriaaliselvitykset  
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 6/2018
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Uusiomateriaalien käyttö  
väylärakentamisessa, ohje luonnosvaiheessa
• Uusiomateriaalien käyttö  

väylärakentamisessa –ohje on valmisteilla,  
korvaa seuraavat:

• Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa,  
Tiehallinto 2007

• Uusiomateriaaliopas, Uusiomateriaalien  
käytön kehittäminen UUMA2-ohjelman  
väylähankkeilla, luonnos 28.2.2014

• Tavoitteena edistää uusiomateriaalien  
käyttöä esittämällä hankekohtaisen  
uusiomateriaalien käytön ja päätöksenteon  
käytännöt sekä vaatimukset.
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Keskeisiä sisällön tavoitteita ja muutoksia
• Pyritty selkeyttämään uusiomateriaalien materiaalitoimittajien,  

urakoitsijoiden, konsulttien ja tilaajien roolia  
uusiomateriaalihankkeilla.

• Tavoitteena, että markkinoille saadaan lisää ominaisuuksiltaan hyvin  
tutkittuja uusimateriaaleja, joille on laadittu hyvät suunnittelu- ja  
käyttöohjeet.

• Uusiomateriaalien käyttömahdollisuus selvitetään alustavasti kaikissa  
tie- ja ratahankkeissa.

• Uusiomateriaalien käytölle vaaditaan Väyläviraston yleinen tai  
hankekohtainen uusiomateriaalihyväksyntä

• Liiteosassa materiaalikortit



Ohjeluonnoksen työstäminen

• Ohjeluonnos oli julkisella lausuntokierroksella 18.3. -26.4.2019
• Sidosryhmätilaisuus (Väyläviraston uusiomateriaali-iltapäivä)  

järjestettiin 28.3.2019. Tilaisuuden aineistosta löytyy lisätietoa  
Väylän uusiomateriaaliselvityksistä ja ohjeluonnoksesta:

• https://vayla.fi/-/vaylaviraston-uusiomateriaali-
iltapaiva#.XPDfsBFlJ9A

• Lausuntokierroksella saatiin 16 lausuntoa eri organisaatioista ja  
lisäksi Väylästä sisäisiä kommentteja

• Lausunnot käsitellään ja ohjeluonnosta muokataan ohjetyön  
ohjausryhmässä

• Ohje julkaistaan v. 2019 (--2020).

https://vayla.fi/-/vaylaviraston-uusiomateriaali-iltapaiva


Hankintaprosessin ohjeistuksen kehittäminen
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Hankintaprosessi – tärkeä vaihe  
uusiomateriaalien käyttöönoton edistämisessä  
hankkeissa
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Julkisen  
hankintalainsäädännön  

alainen   
kilpailutusprosessi

Hankinnan suunnittelu ja  
valmistelu

Toteutuksen aikainen  
toiminta

Hankintaprosessi



Uusiomateriaalit Väyläviraston hankinnan  
ohjeistukseen
• Väyläviraston hankinnan ohjeistuksen kehittämistarpeita

uusiomateriaalinäkökulmasta kartoitettu haastattelujen avulla
• Haastateltu yhteensä 15 Väyläviraston ja ELY:n asiantuntijaa
• Haastattelut 5-9/2019

• Haastattelujen perusteella tarvetta päivittää suunnittelun
toimintaohjeita siten, että uusiomateriaalit tulee huomioitua

• 13.9.2019 sovittu, että uusiomateriaaleista laaditaan
oma toimintaohjeensa vrt. Maastotietojen hankinta

• Uusiomateriaalien tuotekohtaiset tehtävät eri
suunnitteluvaiheissa

• Uusiomateriaalit –extranet –sivusto
• Rakenteeltaan vastaavanlainen kuin Inframalli –

sivusto
• Sivustolle kootaan linkit uusiomateriaaleja

koskeviin ohjeistuksiin
• Mallilauseita hankinta- ja urakka-asiakirjoihin
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Ohjeistuksen päivittäminen

https://vayla.fi/-/vayla-edistaa-uusiomateriaalien-kayttoa-vaylarakentamisessa-ohjeistusta-paivitetaan#.XPDZKRFlJ9B 
https://vayla.fi/documents/20485/175370/Uusiomateriaaliohje_lausuntoversio/141ba143-9f0f-4366-8c3f-47a197097435

https://vayla.fi/-/vayla-edistaa-uusiomateriaalien-kayttoa-vaylarakentamisessa-ohjeistusta-paivitetaan
https://vayla.fi/documents/20485/175370/Uusiomateriaaliohje_lausuntoversio/141ba143-9f0f-4366-8c3f-47a197097435
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Kiertotalouden tuomia mahdollisuuksia ja  
haasteita

Infrasuunnittelun ja -
rakentamisen  
kehittyminen, ohjeistus  
ja osaaminen

Kuljetuskustannusten  
väheneminen

Rakennuskustannusten  
alentuminen

Tilaajien ja toimijoiden  
toimintatapojen  
haastaminen ja  
muuttuminen

Yleinen  
asennemuutos

Kiviainesten  
korvaaminen  
uusiomateriaaleilla

Kierrätyspuistojen  
perustaminen eri  
puolille Suomea

Uudet innovaatiot  
ja liiketoiminta-
mahdollisuudet  
maarakennusalla

Kasvihuonekaasu-
päästöjen määrän
väheneminen

Kaukaa tuotavan materiaalin  
korvaaminen lähiseudulta tai  
hankkeelta saatavalla  
materiaalilla



Uusiomateriaali  
aineistoa  
Väyläviraston  
seminaarista 3/2019:

Kokemuksia uusiomateriaaleista  
tierakenteissa  
Uusiomateriaalien käyttö
väylärakentamisessa- ohjeluonnos  
Väyläviraston  
materiaalihyväksyntä  
uusiomateriaaleille  
Uusiomateriaaleja koskeva  
päätöksenteko hankkeilla Väylässä  
Siltojen ja muiden taitorakenteiden  
purkubetonijätteen
hyödyntäminen- selvitys  
Uusiomateriaalit  
tietojärjestelmissä (tiestötieto)  
Sidosryhmien  
kommenttipuheenvuoroja 18

https://vayla.fi/-/vaylaviraston-
uusiomateriaali-
iltapaiva#.XKSoGJgzaUl

https://vayla.fi/-/vaylaviraston-uusiomateriaali-iltapaiva
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