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• Selvitys on ollut käynnissä vuodesta 2015

• Tällä hetkellä hankeaikaa on vuoden 2016 loppuun – jatkoa on 
tulossa vuodelle 2017 ja uusia toimijoita mahtuu mukaan

• Tavoitteita mm.:
 Maanrakentamiseen kelpaavien uusiomateriaalien 

kartoittaminen
 Uusiomateriaalien käyttöönoton edistäminen
 Ylijäämämaiden tehokkaamman käsittelyn ja sijoittamisen 

edistäminen

VARSINAIS-SUOMEN KAUPUNKISEUTUJEN 
YLIJÄÄMÄ- JA UUSIOMAA-AINESSELVITYS



KARTOITETUT UUSIOMAATERIAALIT



UUSIOMATERIAALIEN KÄYTTÖKOHTEET

• Kartoitettu aiempia ja 
potentiaalisia tulevia 
uusiomateriaalien 
käyttökohteita

• Löydettyjen pilottikohteiden 
toteutumista edistetään

• Ratkaisuja materiaalien ja 
kohteiden yhdistämiseen 
toivotaan valtakunnalliselta 
UUMA2-hankkeelta



• Selvitettiin noin 50 julkisen puolen toimijan näkemyksiä 30 
väittämään ja avoimeen kysymykseen (maankäytön suunnittelu, 
tekninen toimiala, ympäristötoimiala)

KYSELY YLIJÄÄMÄ- JA UUSIOMAA-AINESTEN 
HYÖDYNTÄMISEN JA KÄYTÖN NYKYTILASTA JA 

TAVOITTEISTA VARSINAIS-SUOMESSA

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Rakennuttajan tulee tarjouspyynnössä määrätä ylijäämämaiden käsittelytavat ja
sijoituskohteet.

Ylijäämämaiden syntyminen ja käsittely huomioidaan tällä hetkellä riittävän hyvin
rakennushankkeiden tarjouspyynnöissä.

Uusiomaa-ainesten hyödyntäminen mahdollistetaan tällä hetkellä riittävän hyvin
ympäristölainsäädännössä.

Uusiomaa-ainesten käyttö mahdollistetaan tällä hetkellä riittävän hyvin
rakennushankkeiden tilausasiakirjoissa.

Rakennuttajan tulee tarjouspyynnössä erikseen mahdollistaa uusiomaa-ainesten
käyttö rakennuskohteissa.

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa



• Kyselyn tulosten ja selvityshankkeen toimijoiden näkemysten 
perusteella on tarkoituksena hahmotella ylijäämämaiden 
tehokkaamman hyödyntämisen ja sijoittamisen malli Varsinais-
Suomen kaupunkiseuduille

YLIJÄÄMÄMAIDEN SIJOITTAMINEN JA 
HYÖDYNTÄMINEN

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Maankäytön suunnittelulla on keskeinen vaikutus ylijäämämaiden sijoittamisen
mahdollisuuksiin.

Maankäytön suunnittelulla on keskeinen vaikutus rakentamisessa syntyvien ja
tarvittavien maamassojen laatuun ja määrään.

Maankäytön suunnittelun aikana tulisi arvioida suunniteltujen alueiden
toteutuksessa syntyvien ja tarvittavien maamassojen laatua ja määrää.

Maamassojen tarve ja syntyvien ylijäämämaiden sijoittaminen ja käsittely
huomioidaan tällä hetkellä riittävän hyvin maankäytön suunnittelussa.

Rakennushankkeissa syntyvien maamassojen sijoittamista ja käsittelyä tulisi ohjata
keskitetysti.

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa



MUUTA TEEMAAN LIITTYVÄÄ VARSINAIS-
SUOMESSA

• Varsinais-Suomen ylijäämä-
ja uusiomaa-ainesseminaari 
järjestettiin huhtikuussa

• Varsinais-Suomen liitossa 
on käynnistynyt 
Luonnonarvojen ja -varojen 
vaihemaakuntakaavan 
valmistelu

• Turun Saramäen maa-
ainespuistohanke etenee



Lisää toimijoita halutaan mukaan alueelliseen ylijäämä- ja 
uusiomaa-ainestoimintaan!
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