
Uusiomateriaalit Lahden 
kaupungissa 
 
Saara Vauramo, ympäristöjohtaja 
UUMA Road show 7.6.2017, Sibeliustalo 



Sisältönä 

• Jätteiden hyödyntäminen Lahden seudulla  
• Lyhyesti Päijät-Hämeen materiaalivirtatarkastelusta (Kiertoliike-hanke) 
• Miten Lahden kaupunki käyttää tällä hetkellä uusiomateriaaleja 

maanrakentamisessa ja viherympäristössä? 
• Lähitulevaisuuden kehitysnäkymiä ja tavoitteita 
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Yhdyskuntajätettä hyödynnetään tehokkaasti 
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Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen (PHJ 2007 - 2015) 
Prosentit esittävät hyödyntämisosuutta 

kaatopaikalle kg/asukas hyödyntäminen energiana kg/asukas hyödyntäminen materiaalina kg/asukas
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Valtaosa jätteestä on muuta kuin yhdyskuntajätettä 

Laaksonen, Pietarinen, Salmenperä 
2017: Valtakunnallinen  
jätesuunnitelma vuoteen 2023. 
Suomen Ympäristö 3/2017 

Rakentamisen jätteiden osuus 
kokonaisjätemäärästä on 
viimeisen kymmenen vuoden 
aikana vaihdellut 15–30 
prosentin välillä ja teollisuuden 
jätteiden osuus 9–26 prosentin 
välillä. Yhdyskuntajätteen 
osuus kokonaisjätemäärästä 
on pysynyt lähes samana noin  
3–4 prosentissa.  
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Alueellinen kiertotalousmalli ja road map kohti kiertotaloutta 
Toimenpiteet ja tulokset 
 
• Laaditaan Päijät-Hämeen alueen 

kiertotalousmalli. Tuloksena visuaalinen 
kuvaus, joka sisältää alueen kiertotalouden 
materiaalivirrat, toimijaverkoston, toiminnon ja 
kehityspotentiaalin. 

– Päävastuu: LAMK 
• Kiertoliike-hanke (EAKR) 
 



Päijät-Hämeen materiaalivirtojen kartoitus 



Miten Lahdessa hyödynnetään 
uusiomateriaaleja? 



Investointivolyymi ja potentiaali uusiomateriaalien käyttöön 
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Investointiohjelman laajuus (Kaupunkiympäristö, Lahti)  
  
Kokonaisuus  
 2017  35 Meuroa   
 2018  34 Meuroa   
 2019  30 Meuroa  

 
Katutila  
o 2017  16 Meuroa  
o 2018  16 Meuroa  
o 2019  13 Meuroa    

 
Kun em. osuudesta poistetaan Keskustan hankkeet (ml. Ranta-
Kartano) ja pintarakennetyökohteet, potentiaalisia kohteita on  
 
o 2017  7,0 Meuroa (13 hanketta) – kiviainekset 1,0 Meuroa 
o 2018  4,8 Meuroa (15 hanketta) – kiviainekset 0,8 Meuroa  
o 2019  3,7 Meuroa (8 hanketta) – kiviainekset 0,6 Meuroa    

 
 
 

Lisätietoja:  
Katupäällikkö Mika Lastikka, mika.lastikka@lahti.fi  



Materiaaleista ja niiden käytöstä  
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Luonnonkiviainesten käyttö (yhteistyössä Rudus Oy:n kanssa)  
 2015  170.000 tn    
 2014  120.000 tn    
 2013  120.000 tn  
 2012  300.000 tn  
 2011  150.000 tn   

 
Rälssin maanvastaanottoalueella  
-Betonimursketta  - käytetty Tuomenojan asuntoalueen kaduissa  
-Asfalttirouhe   - käytetty jatkuvasti uudelleenpäällystyksessä RC-massat ja myyty ulos     
-Luonnonkiviä   - käytetty omissa kohteissa ja myyty ulos  
 
Muita  
-Tarpaper-pilotit  
-Lasimurskaa katurakenteissa  
-Masuunihiekkaa Kauppatorilla  
 
Konsernilla olisi kivituhkaa, mutta emme ole käyttäneet  

 



Miksi käyttö on maanrakentamisessa ollut toistaiseksi vähäistä?  
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• Hinta 
• Luonnonkiviaineksia on taloudellisesti saatavilla  

 
• Laatu ja tekniset ominaisuudet 

• Rälssin betonimurske on epäesteettisen näköistä  
• Uusiomateriaaleissa koetaan olevan epähomogenisuutta (teollisissa tuotteissa ei)  
• Koetaan rajoittavan ylläpidollisia materiaalivalintoja (liukkaudentorjunta)  

 
• Tilaajarooliin liittyvät haasteet 

• Projektivastaavien laajaan tehtäväkenttään materiaalien luvitusprosessi ei ole istunut  
• Tekyn muutosprosessi tilaajaksi on hidastanut käyttöönottoa  
• Investointien ohjelmointityö / hankkeiden lukitseminen useiden vuosien päähän ei tunnu onnistuvan  
• Jos tilaajan omia materiaaleja -> vastuunjaoissa tekemistä urakoinnissa   
• Jos käytetään uusiomateriaaleja, se tulee olla yksittäisen hankkeen suunnittelun lähtökohta, jopa 

asemakaavalliset kirjaukset auttaisivat  
• Yhteinen kunnallistekninen työmaa Lahdessa koskee katuhankkeita – Aqua ja Le sama tahtotila   

 
• Ympäristönsuojelu 

• Maaperäolosuhteet ja pohjavesialue rajoittavat 
• Vaatii ennakointia luvituksen kanssa 
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Viherrakentamisessa on hyödynnetty uusiomateriaaleja 
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• Kalusteet ja rakenteet 
• Leikkialueiden kalusteissa oli jo 90- luvun lopulla kierrätysmuovista valmistettuja puutavaran korvikkeita mm. 

reunuksissa. 
• Uusiomuovipenkkejä, syväkeräyssäiliöiden ulkoverhous, leikkivälineiden putoamisalustat ovat käytännössä kaikki 

uusiomateriaaleja, leikkihiekkojen vaihdossa hiekka loppu käytetään ulkoilureiteille ja maanparannukseen. 
• Komposiittimateriaalista valmistetut pitkospuut kokeilussa. 
• Puistopuita poistettaessa rungot hyödynnetään erikoispuusepän töissä ( ja aiemmin myös Muotoiluinstituutissa.) 
 

• Melusuojarakenteet ja massat 
• Ainakin osa melusuojavalleista on tehty massojen sijoittamiseksi, turhan ajon välttämiseksi.  
• Vihersuunnittelun lähtökohtia on massatasapaino, jota kaikissa suunnitelmissa ei aina ole huomioitu. 
• Nyt hulevesialtaita tehtäessä asian merkitys korostuu. 
• Suunnitelma Sorsalammen ruoppauksesta Keskuspuistossa 2017 sisältää ruoppausmassan sijoittamisen 

viherrakentamiskäyttöön  Näkkimistössä. Ei maankaatopaikalle. 



Lähitulevaisuuden näkymiä 

Tilaajarooli kehittyy pilottikohteiden kautta sekä hyvällä suunnittelulla 



Uusiomateriaalien laajempaan käyttöön varaudutaan 
• Käynnissä olleet konsulttikilpailutukset (Ladec, tarjouspyynnöt 2.6.2017) 

– Tiekartta Lahden uuden maa-ainesstrategian laatimiseksi 
• Liiketoimintamalli (alustavat vaihtoehdot ja niiden reunaehdot), jolla Lahti-konserni voi 

kustannus- ja resurssitehokkaasti hoitaa maa-aineshuoltonsa ottaen huomioon ympäristö- 
ja taloudelliset näkökulmat 

– Lahden maamassojen operointimalli, pilottikohde Lasitie 5 
• Rälssin maakaatopaikan kapasiteetin loppuminen 3-5 vuoden sisällä 
• Lasitie 5 kohde: Aluerakentamiskohde, jossa tutkitaan isojen massamäärien ja 

uusiomateriaalien hyötykäyttöä. Selvityksessä kuvataan miten pohjarakenteeltaan 
heikkolaatuinen ja rakennettavuudeltaan vaikea tontti kunnostetaan korkealaatuiseksi 
teollisuuden ja asumisen tontiksi käyttämällä ainoastaan ylijäämämaita ja/tai 
uusiomateriaaleja. Toimii jatkossa esimerkkinä vastaaviin kohteisiin. 
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Lisätietoja:  
Maankäytön johtaja Veli-Pekka Toivonen, Lahti 
Kehityspäällikkö, Antti Leiskallio, PHJ 
Liiketoimintakehittäjä Päivi Menard, Ladec 



Lahti sitoutuu KEHTO-foorumin 
kestävän kehityksen 
yhteiskuntasitoumukseen 



 
 
 
 
 
 
 
 
KEHTO-foorumin sitoumus 

[31.05.2017] PT ja HK | Kehto-foorumi, Kotka 17 

• ”KEHTO-kaupungit sitoutuvat arvioimaan vuosittain 
kaupunkiensa merkittävissä infrarakentamiskohteissa 
uusiomateriaalien käytön mahdollisuuksia 
luonnonmateriaalien sijaan” 
» Käynnistetään vaiheittain, täydessä vauhdissa 2019 
» Koulutusta arviointiin foorumin kautta yhteistyössä esim. Syken ja 

UUMA2-ohjelman kanssa 
» Tavoitteena kiertotalouden edistäminen ja rakennushankkeiden 

ympäristövaikutusten vähentäminen 
» Kannustetaan kuntia materiaalitehokkuustyöhön 

 



Esimerkkejä arvioinnin pohjana 
käytettävistä indikaattoreista 

INDIKAATTORI TAVOITE 

Materiaalien kokonaiskulutus (t) suhteessa 
toteutukseen 

Toteutetaan hanke / urakka 
mahdollisimman pienellä 
materiaalimäärällä. 

Tontilla kaivettavien ja hyödynnettävien 
maa- ja kiviainesten osuus 
kokonaismäärästä (%) 

Hyödynnetään tontilla muodostuvat 
kaivumaat rakentamisessa (esim. 
täytöissä). Tarvittaessa suunnitellaan 
etukäteen kaivumaiden välivarastointi. 

Kierrätysmateriaalien osuus materiaalien 
kokonaiskulutuksesta (%) 

Korvataan luonnonmateriaaleja 
kierrätysmateriaaleilla niin, että 
materiaalien kokonaiskulutus ei kasva. 
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Haussa: Innovaatioita ja innostusta! 

Viime kädessä kysymys on tahtotilasta. 



Lahden tavoitteena on olla kiertotalouden edelläkävijä 
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Kiertotalous muuttaa  
Lahden toimintaa 
rakentamisessa,  
energiantuotannossa,  
jätehuollossa,  
liikenteessä ja  
asukkaiden palveluissa. 
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