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VALTAKUNNALLINEN JÄTESUUNNITELMA VUOTEEN 2023

• Kiertotalouden ja jätehuollon aluevaraukset on tärkeä ottaa huomioon kaavoituksessa, jotta
uudelleenkäyttö, kierrätys ja hyödyntäminen on mahdollista riittävän lähellä materiaalin synty- ja
käyttöpaikkoja.

• Informaatio-ohjauksella voidaan edistää materiaalitehokkuutta, uusiomateriaalien käyttöä ja
rakennusten purkukatselmuksia sekä rakennusjätteen kierrätystä. Julkisen hankkijan ei tule estää
vaan kannustaa tarjouskilpailussa kierrätysmateriaalin tarjoamista julkisiin rakennushankkeisiin.

• Toteutetaan muutamalla kaupunkiseudulla hanke alueiden teollisten prosessien ja rakentamisen
materiaalivirtojen tehokkaaksi hyödyntämiseksi. Tunnistetaan potentiaaliset edellytykset uuden
yritystoiminnan käynnistämiseksi ja tuetaan sen syntymistä.

• Koordinoinnin puute on ollut yksi ylijäämämaiden hyödyntämisen pullonkauloista. Koordinaattori
voisi olla joko kunnallinen tai alueellinen. Helsingin kaupunki on saanut merkittäviä säästöjä
luonnonvarojen käytössä sekä kustannuksissa kehittämällä ylijäämämaiden välivarastointi- ja
käsittelyverkostoa sekä hyötykäyttöä.
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RAKENTEET, JOISSA JÄTETTÄ VOI MARA-ASETUKSEN VNA 843/2017
MUKAAN HYÖDYNTÄÄ
RAKENNEKOHTAISET RAJA-ARVOT (PEITETTY/PÄÄLLYSTETTY)

Väylä Kenttä Valli

Teoll. ja
varastoraken-
nusten pohja-

rakenteet

Tuhka-
mursketie

Betonimurske X X X
Tuhkat X X X X

Tiilimurske* X X X X
Asfalttimurske* X X

Käsitelty
jätteenpolton kuona* X X X

Valimohiekat* X X X
Kalkit* X X X

Renkaat ja
Rengasrouhe* X X X X



UUSIOMATERIAALIT MAARAKENNUKSESSA –
UUMA2-OHJELMA 2013-2017
UUMA3-OHJELMA 2018-2020

Tavoite

Tavoitteena on saada uusiomateriaalit
hyötykäyttöön huomattavasti
nykyistä laajemmin alueellisten
yhteistyöhankkeiden avulla.

Rambollin rooli

Projektin koordinointi, verkottuminen,
tiedonvälitys sekä tiedon tuottaminen
ympäristölainsäädännön
kehittämiseksi.

Vaikutukset

Materiaalitehokkuuden lisääntyminen,
taloudellisempi rakennustapa sekä
luonnonvarojen säästyminen.



www.uusiomaarakentaminen.fi



ESIMERKKI: TUHKIA KOSKEVA INFRA-OHJEKORTTI





• Selvitys laadittu ja rahoitettu osana
Väyläviraston uusiomateriaalien
hyödyntämistä liikenneväylähankkeissa
koskevaa kehitysprojektia
(LIFE15 IPE/FI/004 CIRCWASTE
FINLAND)

• Selvityksen tavoitteena on tarkastella
väylärakentamisessa käytettyjen
uusiomateriaalirakenteiden
pitkäaikaistoimivuutta

• Selvityksessä tarkastellut
uusiomateriaalirakenteet on toteutettu
tuotteistamattomilla sekä osin
tuotteistetuilla uusiomateriaaleilla

• Selvitystyön tuloksia hyödynnetään
uusiomaarakentamista koskevan
julkaisun laadinnassa, jossa esitellään
mm. toimivaksi todettuja
uusiomateriaalirakenneratkaisuja
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Tausta ja tavoitteet
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RAKENNUSKOHTEET:
SELVITYKSEEN VALITTIIN KÄSITELTÄVÄKSI YHTEENSÄ 38
KOHDETTA USEIDEN KYMMENIEN KOHTEIDEN JOUKOSTA

SELVITYKSESSÄ ON TARKASTELTU PÄÄASIASSA
UUSIOMATERIAALIEN HYÖDYNTÄMISTÄ SELLAISISSA
RAKENNUSKOHTEISSA, JOISSA MATERIAALIEN KÄYTTÖ
POIKKEAA INFRARYL –JULKAISUSSA ESITETYISTÄ
PERIAATTEISTA

SELVITYKSESSÄ KÄSITELLYISTÄ KOHTEISTA 23:SSA
KOHTEESSA UUSIOMATERIAALIA ON HYÖDYNNETTY
PÄÄLLYSRAKENTEEN KANTAVASSA JA/TAI JAKAVASSA
KERROKSESSA

RAKENTEIDEN PITKÄAIKAISTOIMIVUUTTA ON ARVIOITU
VAIN SELLAISILTA KOHTEILTA, JOIDEN KÄYTTÖHISTORIA
ON VÄHINTÄÄN KOLME VUOTTA



JOHTOPÄÄTELMÄT

• Selvityksessä tunnistettiin usean uusiomateriaalirakenteen potentiaali käytettäväksi päällys- ja
pengerrakenteissa.

• Selvityksen perusteella uusiomateriaalit toimivat päällys- ja pengerrakenteessa suunnitellulla tavalla,
kun rakenteet on suunniteltu, mitoitettu ja toteutettu oikein.
• Tuotteistetuilla uusiomateriaaleilla toteutetuissa kohteissa havaittiin ongelmia vain silloin, kun

jokin/jotkin edellä esitetyistä asioista ei toteutunut
• Hydraulisesti sidotuilla uusiomateriaalirakenteilla saavutetaan luonnon maa- ja kiviainesta parempi

lämmöneristävyys, jota oikein hyödyntämällä voidaan rajoittaa roudan tunkeutumissyvyyttä
rakenteessa

• Hydraulisesti sidottujen rakenteiden E -moduulit ovat usein huomattavasti luonnon maa- ja kiviainesta
suurempia, jolloin niiden avulla voidaan rakentaa suuren kantavuuden omaavia rakenteita

• Hydraulisesti sidottujen uusiomateriaalirakenteiden ja stabilointien tapauksissa puutteet
materiaaliseoksen homogeenisuudessa, tiivistämisessä ja vesipitoisuudessa kasvattavat rakenteen
vaurioitumisriskiä sekä heikentävät rakenteen pitkäaikaistoimivuutta herkemmin kuin perinteisten
sitomattomien luonnon maa- ja kiviainesten tapauksissa

• Riskin vähentämiseksi, kokeellisessa suhteituksessa tulee pyrkiä optimoimaan rakentamisessa käytettävä
materiaaliseos sietämään mahdollisimman paljon vaihtelua esimerkiksi vesipitoisuudessa ja/tai
tiiveysasteessa
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JATKOTUTKIMUSTARPEITA

• Sidottujen uusiomateriaalirakenteiden yhdistäminen sitomattomista
materiaaleista rakennettujen rakennekerrosten kanssa kasvattaa jäykkyyseroja
päällysrakenteessa

• Hydraulisilla sideaineilla stabiloitujen jäykkien rakennekerrosmateriaalien sietämiä vetojännityksiä tulisi tutkia
tarkemmin mallinnuksen ja laboratoriotutkimusten avulla ja näin ollen kehittää uusiomateriaalipäällysrakenteiden
mitoitustapaa

• Osa tässä selvityksessä tarkastelluista alemman tieverkoston
koerakennuskohteista on toteutettu tilaajan vaatimuksesta mahdollisimman
kustannustehokkaasti, jolloin rakennepaksuudet ovat olleet usein ohuita

• Tulevissa koerakenteissa tulisi pyrkiä välttämään tietoista alimitoitusta

• Selvityksessä tarkastellut rakennuskohteet sijoittuvat pääasiassa alemmalle
tieverkolle, jossa liukkaudentorjunnassa käytetään ensisijaisesti hiekoitusta ja
tien pinnan karhennusta.

• Sitoutuvien, sidottujen ja stabiloitujen uusiomateriaalirakenteiden suola-pakkaskestävyyttä tulisikin jatkossa
tutkia tarkemmin laboratoriossa
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CASE: VUOSAAREN SATAMA

Kestävää kehitystä edistetään kokonaisvaltaisella massojen hyötykäytön koordinoinnilla
”Mitään ei heitetä hukkaan”

Edellyttää hankkeessa
Materiaalitutkimukset hankkeen alkuvaiheessa, myös
huonolaatuiset ylijäämämaat /pimat ja niiden
hyötykäytön tutkimukset
Kokonaisvaltainen massojen koordinointi ja
logistiikan suunnittelu
Hyvälaatuisten materiaalien oikea hyödyntäminen ja
tarvittaessa myynti toiseen hankkeeseen
Materiaalien jalostamisen ja stabilointien suunnittelu
Alueen ympäristössä muodostuvien materiaalien /
teollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen



CASE: VT 19 SEINÄJOEN ITÄINEN OHIKULKUTIE
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MT 16573 HIIDENMÄKI - VAHERI
(HIMOS) – LÄHTÖTILANNE
19.5.2010

LEIKATTU TIERAKENNE LENTOTUHKAN LEVITYS

STABILOINNIN
RUNKOAINEEN LEVITYS

STABILOINNIN
RUNKOAINEEN LEVITYS

JYRSINSEKOITUS JA TIIVISTYS

MT 16573 HIIDENMÄKI -
VAHERI (HIMOS) – VALMIS
PÄÄLLYSTE



KIVIKON ERITASOLIITTYMÄN KATUHANKE
- HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN LASKENTA JA
LASKENTAMENETELMIEN ARVIOINTI



§ Liikenneviraston ja Helsingin
kaupungin yhteinen
kehittämishanke, jonka
tavoitteena on vähentää ruuhkia
ja yhtenäistää
kaupunkirakennetta Viikin,
Kivikon ja Myllypuron alueilla.

KEHÄ I KIVIKONTIE -PERUSPARANNUSHANKE

§ Selvityksessä arvioitiin ohjelmien käytettävyyttä ja
soveltuvuutta infrahankkeiden päästölaskentaan.

§ Lisäksi pohdittiin, mihin valintoihin hankkeen
tilaaja voi vaikuttaa päästöjen ja kustannusten
vähentämiseksi ja mitkä valinnat ovat
suunnittelijalla ja urakoitsijalla.

§ Selvitys liittyy tavoitteeseen kehittää
infrahankkeiden päästölaskentaa ja vaikuttavuuden
arviointia sekä tuottaa päätöksentekoa tukevaa
tietoa eri suunnitteluratkaisujen
päästövaikutuksista.



KUSTANNUSTEHOKKAITA PÄÄSTÖVÄHENNYKSIÄ
§ Neljännes katuhankkeen maa- ja pohjarakenteiden kustannuksista säästettiin

resurssitehokkailla ratkaisuilla.

§ Kuljetukset ovat merkittävä osa infrarakentamisen kokonaiskustannuksista. Kivikonlaidan
katuhankkeessa 66 % (760 k€) hankkeen kokonaiskustannuksista aiheutui maa-, pohja-, ja
kalliorakenteista.

§ Hankkeen maa- ja pohjarakenteiden kustannuksissa onnistuttiin vähentämään 25 %
alkuperäisiin suunnitelmiin verrattuna. Merkittävimmät kustannussäästöt saavutettiin
massojen höytykäytöllä kohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä (kuljetusmatkojen
pienentyminen) sekä sideaineen optimoinnilla.



HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN LASKENTA JA
LASKENTAMENETELMIEN ARVIOINTI

§ Tarkasteltiin neljää eri päästölaskentamenetelmää (tässä päästölaskennat A, B, C, D), joilla
laskennat suoritettiin

§ Laskenta rajattiin katu- ja puistorakentamisen laskennan osalta InfraRYL:n nimikkeistön
mukaisesti seuraaviin osiin: 10000 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet sekä 21000 Päällysrakenteen
osat ja radan alusrakennekerrokset. Käytännössä rajaus tarkoittaa, että laskenta sisältää
asfalttikerroksen sekä kaikki sen alapuoliset rakenneosat ja pohjanvahvistustoimenpiteet.

§ Laskennat suoritettiin hankkeen suunnitelmien ja toteutuksen mukaisilla määrätiedoilla.
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PÄÄSTÖLASKENNAN RAJAUS

CEN/TS 350 standardin mukaiset moduulit. Lähde: Rakennusten elinkaarimittarit 2013.

Päästölaskenta rajattiin
CEN/TC 350-standardin
mukaisen elinkaaren
vaiheeseen A
(rakentaminen).

Standardin vaihe A pitää
sisällään osavaiheet tuotteelle
(A1-A3 Product stage) ja
rakentamiselle (A4-A5
Construction Process Stage).

Laskenta ei sisältänyt
standardin vaiheita B (Use
stage) ja C (End of life stage)



ERI PÄÄSTÖLASKENTAOHJELMIEN TULOKSISSA OLI
HUOMATTAVIA EROJA
Pilaristabilointi

§ Suurin osuus stabiloinnin päästöistä aiheutui materiaalien (kalkki 30 % ja sementti 70 %)
valmistuksesta.

§ Osassa laskennoista oli huomioitu masuunikuona, joka vähensi sementin päästöjä.

§ Päästölaskentaa C lukuun ottamatta pilaristabiloinnin päästöissä oli huomioitu
materiaalituotannon ja kuljetusten lisäksi pilareiden teosta aiheutuvat työsuoritusten päästöt.

Kaivu-, louhinta-, täyttö- ja asfalttityöt

§ Työnimikkeet sisälsivät monia työvaiheita, kuten esimerkiksi räjäytys, murskaus, kaivu,
kuormaus, tiivistys ja asfalttimassan kuumasekoitus. Eri laskennoissa oli huomioitu
työsuorituksia hyvin eri tarkkuudella



ERI PÄÄSTÖLASKENTAOHJELMIEN TULOKSISSA OLI
HUOMATTAVIA EROJA
Betonimurske

§ Päästölaskennassa A huomioitiin betonimurske käyttämällä kalliomurskeen päästöarvoa.

§ Päästölaskennassa B betonimurske luokiteltiin sivuvirraksi, jonka tuotanto oletettiin
päästöttömäksi, mutta murskaustyö aiheutti päästöjä.

§ Päästölaskennoissa C ja D betonimurske oletettiin kokonaan päästöttömäksi, sillä sen päästöt
katsottiin aiheutuneen betonin edellisessä käyttövaiheessa.



ERI PÄÄSTÖLASKENTAOHJELMIEN TULOKSISSA OLI
HUOMATTAVIA EROJA
Kuljetusajoneuvojen ja työkoneiden päästöt

§ Erot ovat huomattavia, kun massamäärät ja kuljetusmatkat ovat suuria.

§ Päästölaskennoissa oli käytetty ajoneuvojen päästökertoimien lähtötietona VTT:n Lipasto-
tietokantaa, mutta laskentatuloksissa oli eroja.

§ Kuljetusten päästöihin vaikuttivat merkittävästi oletukset käytetystä kalustosta,
kuljetuskapasiteetista, maamateriaalin tilavuus- ja massakertoimista ja ajoneuvojen
päästöarvoista sekä oletukset, missä suhteessa ajomatka sisältää kaupunki- ja maantieajoa.

§ Samoin oletukset eri työsuoritusten työmenetelmistä ja työkoneiden kulutuksesta vaikuttavat
päästöjen suuruuteen.



INFRAHANKKEIDEN PÄÄSTÖLASKENTA KAIPAA YHTENÄISIÄ
PERIAATTEITA

§ Kunkin työsuoritteen kuvaukset jättivät laskijalle liikaa vapauksia erilaisille oletuksille.

§ Jotta eri infrahankkeiden päästölaskelmat saataisiin vertailukelpoisiksi, laskentojen
suorittamiseen tulisi luoda yhteiset materiaali- ja työvaihekohtaiset periaatteet.
Käytännössä tämä edellyttää laskennassa huomioitavien työvaiheiden kuvauksia esimerkiksi
InfraRYL-litteroiden mukaisesti.

§ Päästölaskennan periaatteisiin tulisi myös määrittää, miten uusiomateriaaleja ja
sivutuotteiksi luokiteltuja materiaaleja kohdellaan laskennassa.
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