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Rakentamisen ympäristövaikutukset ovat suuri huolenaihe. Rakentamisen kestävyyttä voi-
daan edistää lainsäädännöllä, kaavoituksella, kestävillä hankinnoilla ja muilla toimintatavoilla, 
jotka tukevat kiertotalousajattelua. Yhteiskunnassa ei ole enää kyse pelkästään talouden kas-
vusta, vaan pitkän aikavälin vaikutuksista ympäristöön ja elintasoon nyt ja tulevaisuudessa. Tah-
totila ja yhteistyön merkitys korostuu, jotta yhteisesti asetettuihin ilmastotavoitteisiin päästään. 
Rakentamisen elinkaaren ja ympäristövaikutusten arviointi antavat arvoa tulevien sukupolvien hy-
vinvoinnille. Kunnalla on mahdollisuus toimia edelläkävijänä kiertotalousasioissa toimiessaan 
maankäytön ja rakennushankkeiden suunnittelijana ja tilaajana. 

 
Tässä tutkimuksessa selvitettiin rakentamisen aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja uusiomaa-

rakentamista aluerakentamishankkeissa. Aluerakentamishankkeella tässä työssä tarkoitetaan 
uuden kaupunkirakenteen suunnittelua ja rakentamista. Työssä syvennytään kaupungin keinoihin 
vähentää rakennustoiminnasta syntyviä ympäristövaikutuksia. Yhtenä konkreettisena keinona 
vähentää maarakentamisen ympäristövaikutuksia on vähentää neitseellisten kiviainesten käyttöä 
korvaamalla niitä uusiomateriaaleilla.  

 
Tutkimus toteutettiin kirjallisuus- ja tapaustutkimuksella. Tarkoitus oli selvittää paikallisten uu-

siomateriaalien potentiaali ja kaupungin työntekijöiden valmius hyödyntää uusiomateriaaleja 
maarakentamisessa kaupungin tulevissa aluerakentamishankkeissa. Tapaustutkimuksen haas-
tattelut järjestettiin maarakentamisalan ammattilaisille, jotka työskentelevät Keravan kaupungilla. 
Haastattelujen perusteella uusiomateriaaleista ei juurikaan ole käyttökokemusta, ja huoli uusio-
materiaalien käytön aiheuttamista ympäristö- ja turvallisuusriskeistä arveluttaa. Vastauksissa ko-
rostui informaatio-ohjauksen tarve. Informaatio-ohjauksen koettiin tukevan siirtymistä kohti kes-
tävämpää maankäytön suunnittelua ja resurssien käyttöä. 

 
Työssä perehdyttiin suunnitteilla olevaan Jokilaakson Kivisillan alueeseen Keravalla ja kaava-

alueen kestävyyden tukemiseen, kuten kaavan ilmastovaikutusten arviointiin KILVA-työkalulla ja 
paikallisesti saatavilla olevien uusiomateriaalien käyttöön. Uusiomateriaaleista potentiaalisim-
miksi katsottiin betonimurske, lentotuhka ja yhdyskuntajätteenpolton pohjakuona sekä ylijäämä-
maat ja -louhe. Uusiomateriaalit valittiin paikallisuuden, saatavuuden, käytön ja kaupungin kiin-
nostuksen perusteella. Kivisillan kaava-alueella jätemateriaalien hyödyntämistä haittaa lähellä 
maanpintaa oleva pohjavesi. 

 
Havaintojen perusteella tehokkaita tapoja vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia on 

suosia paikallisia materiaaleja, keskittyä vähentämään maa-ainesten ja syntyvien jätemateriaa-
lien määrää sekä kiinnittää huomiota kuljetustapoihin ja -matkoihin. Tulosten perusteella tehtiin 
toimenpide-ehdotuksia kaupungin ilmastotavoitteiden tueksi. Toimenpide-ehdotuksia ovat infor-
maatio-ohjauksen lisääminen liittyen uusiomateriaalien ominaisuuksiin ja käyttöön sekä toiminta-
tapojen kehittäminen, jotka tukevat rakennushankkeiden suunnitelmallisuutta ja yhteensovitta-
mista, jotta hankkeet toteutuisivat mahdollisimman resurssitehokkaasti. Toimenpide-ehdotukset 
ovat hyödynnettävissä myös muissa kaupungeissa. 

 
Avainsanat: uusiomateriaalit, maarakentaminen, kiertotalous 
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The environmental effects of the construction industry are huge concern. The sustainability 
of construction can be advanced by legislation, zoning, sustainable investments and other ways 
that support circular economy. Nowadays, in society it is not only about economic growth but 
about the long-term effects on the environment and the standard of life now and in the future. 
The reviewing of the end-to-end lifecycle of construction and evaluating the climate impacts 
bring value to the wellbeing of future generations. The significance of collaboration and 
willingness is in the essence when it comes to meeting the communally set environmental 
objectives. The city has an opportunity to work as a pioneer in the area of circular economy in 
the planning and sourcing of land use and construction projects.  

 
This study is a review of the environmental effects caused by the construction and the use of 

recovered materials in earthwork. The study focuses on projects that implement the design and 
construction of a new city structure. The study presents some ways the city can influence the 
sustainability of the construction. One key method to reduce the environmental effect of 
earthwork is to use recovered material instead of natural aggregates. The potential use of local 
recovered materials in the city’s new regional construction projects is investigated in depth in 
this study.   

 
The study was executed by literature and case studies.  The purpose was to find out the 

potential of local recovered materials and the readiness of city employees to utilize recovered 
materials in city construction. Case studies were executed by interviews on earthwork 
professionals who work for the city of Kerava. Based on the interviews there is no significant 
experience on recovered materials among the interviewees and the environmental and safety 
hazard caused by the use of them is a concern. The need for shared information and education 
regarding the matter was substantial. Shared information and education were believed to 
support the transition towards more sustainable land use planning and resourcing.  

 
The study was focused on the Jokilaakso Kivisilta area in Kerava and supporting the 

sustainability of the regional zone. It was established that the most potential of the recovered 
materials were concrete crunch, fly ash, waste incineration bottom ash and surplus soils. 
Recovered materials were established by the locality, availability and the interests of the city. 
The use of waste materials is at a disadvantage in the Kivisilta area due to the close proximity 
of groundwater.   

 
Based on the findings, the most efficient ways to reduce the environmental effects of 

construction is to favour local materials, focus on reducing the amount of soil and the waste 
produced, and to pay attention to the logistics. Based on the results, suggestions were made to 
support the environmental objectives of the city. The suggestions were the increase of shared 
information and education regarding the use and attributes of recovered material and the 
development of procedures in construction projects which support the systematic coordination 
to ensure the projects are implemented as resource-efficiently as possible. The suggestions are 
available to be used in other cities as well.   

 
Keywords: recovered materials, earthworks, circular economy 
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KÄSITTEET JA LYHENTEET 

Aluerakentaminen Tässä työssä aluerakentamisella tarkoitetaan uuden 
kaupunkirakenteen suunnittelua ja toteuttamista. 

 
ELY    Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
 
EoW    End of Waste eli jätteeksi luokittelun päättyminen. 
 
EU    Euroopan Unioni. 
 
HSY    Helsingin seudun ympäristöpalvelut. 
 
Jäte Jätelain määritelmän mukaan aine tai esine on jätettä, 

kun sen haltija on poistanut, aikoo poistaa tai on vel-
vollinen poistamaan sen käytöstä. Jätteen käsittely, ja-
lostaminen, hyötykäyttäminen ja loppusijoittaminen on 
luvanvaraista toimintaa. 

 
Kaivuumaa Tässä työssä kaivuumaalla tarkoitetaan maaraken-

nushankkeen sisällä syntyvää kaivettua pilaantuma-
tonta maa-ainesta, jota hyödynnetään hankkeen si-
sällä. 

 
KEKO Kaavoituksen ekolaskuri. 
 
Kestävyysmurros Kestävyysmurroksella tarkoitetaan yhteiskunnan ko-

konaisvaltaista järjestelmätason siirtymää kohti kestä-
vää kehitystä. Toimia tarvitaan yhteiskuntatason jokai-
sella tasolla. 

 
KESY Kestävän ympäristörakentaminen -hanke. 
 
KILVA Kaavan ilmastovaikutusten arviointi -työkalu. 
 
Luonnonkiviaines  Tässä työssä luonnonkiviaineksella tarkoitetaan neit-

seellisiä maa- ja kiviaineksia, joita käytetään yleisesti 
maarakentamisessa, kuten hiekkaa, soraa ja kivi-
louhetta. kts. maa-aines. 

       
Maa-aines  Maa-aineksella tarkoitetaan maa- ja kallioperästä pe-

räisin olevaa ainesta, joka on irrotettu rakentamisen tai 
muun vastaavan toiminnan yhteydessä.  

 
Maarakentaminen  Maarakentamisella tarkoitetaan kaikkia rakennustöitä, 

jossa maata tai kalliota käytetään pääasiallisena ra-
kennusaineena tai muuten kuljetetaan paikasta toi-
seen.  

 
MAL Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen 

sopimus, joka solmitaan valtion kanssa. 
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MARA-asetus Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämi-
sestä maarakentamisessa (843/2017), eli MARA-ase-
tus, helpottaa tiettyjen jätteiden hyödyntämistä maara-
kentamisessa ilmoitusmenettelyllä, ilman erillistä ym-
päristösuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölu-
paa. 

 
MASA-asetusluonnos Valtioneuvoston asetusluonnos koskien maa-ainesjät-

teen hyödyntämistä maarakentamisessa.  
 
Massakoordinointi Maa- ja kiviainesten suunnitelmallinen hallinta. 
 
Materiaalin kiertotalousaste Circular material use race (CMU) luvulla kuvataan kier-

rätysmateriaalien osuutta kaikkeen käytettyyn materi-
aaliin nähden. Luku ottaa huomioon myös jätteiden 
viennin ja tuonnin vaikutukset. 

 
MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999.  
 
Pilaantumaton maa-aines  Maa-aines, joka ei ylitä MASA-asetusluonnoksen hai-

tallisen aineiden pitoisuuden kynnysarvoa tai taustapi-
toisuutta. Pilaantumaton maa-aines vastaa luonnonti-
laista tai koostumukseltaan vastaavaa maa-ainesta. 
Käytöstä ei saa aiheuttaa pilaantumisen vaaraa käyt-
tökohteessa. Tarvittaessa tulee osoittaa tutkimuksin. 

 
SECAP Sustainable Energy and Climate Action Plan. 
 
Sivutuote Tuotantoprosessissa päätuotteen valmistuksen yhtey-

dessä syntyvä materiaalivirta, eli jäännöstuote, joka 
täyttää kaikki sivutuotteen arviointikriteerit ja ei näin ol-
len ole jätettä. 

 
Stabilointi Heikosti kantavan maan leikkauslujuutta ja jäykkyyttä 

voidaan vahvistaa sekoittamalla maahan sideaineita, 
kuten perinteisesti käytettyjä sementtiä tai kalkkia.  

 
Uusiomaarakentaminen Tässä työssä uusiomaarakentamisella tarkoitetaan 

maarakentamista, jossa hyödynnetään uusiomateriaa-
leja (kts. kohta uusiomateriaalit). 

 
Uusiomateriaalit Tässä työssä uusiomateriaaleilla tarkoitetaan materi-

aaleja, jotka ovat varsinaisesta käytöstä poistuneita 
materiaaleja ja teollisuuden sivuvirtoja, joita voidaan 
käyttää sellaisenaan tai jalostettuna korvamaan maa-
rakentamisessa käytettäviä luonnonkiviainesta.  

 
Ylijäämämaa Rakentamisen yhteydessä kaivettua pilaantumatonta 

ja rakennusteknisesti heikkolaatuista maa-ainesta, ku-
ten savea, routivaa moreenia, pintamaita ja eloperäisiä 
maalajeja.
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1. JOHDANTO 

Nykyinen lineaarinen talousmalli on suoraviivainen järjestelmä, jossa materiaali siirtyy 

tuotannosta kulutukseen, jonka jälkeen materiaali hävitetään jätteenä. Lineaarinen ta-

lousmalli aiheuttaa merkittäviä kestävyyshaasteita, etenkin kun maapallon väestön 

kasvu ja lisääntyvä kulutus otetaan huomioon (Keronen & Pantsar 2019, 43). Lineaari-

mallin resurssitehottomuus johtaa uusiutumattomien luonnonvarojen loppumiseen ja val-

tavaan määrään jätettä (Honkasalo et al. 2018, 38). Vuonna 2019 Suomessa käytettiin 

luonnonvaroja 606 miljoonaa tonnia ja jätettä syntyi yli 116 miljoonaa tonnia (Suomen 

virallinen tilasto 2021; Suomen virallinen tilasto 2020). Kiertotalouden tarkoitus on säilyt-

tää materiaalien arvo käytössä mahdollisimman pitkään ja välttää uusien materiaalien 

käyttöönottoa. Kiertotalous on sanana uusi, vaikka kyse on ikivanhasta prosessista.  

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa (2019, 43–45) kiertotaloudesta povataan 

uuden talouden perustaa ja Valtioneuvoston (2021) kiertotalousohjelmaehdotus esittää 

tavoitteita ja keinoja luonnonvarojen ylikulutukseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä 

luonnon monimuotoisuuden säilymiseen vahvistaen samalla taloutta ja parantaen työlli-

syyttä. Murros kohti kestävyyttä vaatii toimia yhteiskunnan kaikilla tasoilla päästäk-

semme valtakunnallisiin ilmastotavoitteisiin. Yhteiskunnan toimien vaikutuksia tulee ha-

vainnoida ympäristöllisistä, sosiaalisista ja taloudellisista näkökulmista sekä huomioida 

kestävään siirtymiseen vaikuttavien toimintojen muodostumista, kuten teollisten symbi-

oosien syntymistä ja jäteperäisten materiaalien hyötykäytön lainsäädäntöä sekä yleisiä 

asenteita liittyen kestävän kehityksen mukaisiin toimiin. 

Kunnilla on mahdollisuudet hallita alueensa ympäristövaikutuksia esimerkiksi kestävän 

kaavoituksen avulla ja tehostaa rakentamisen resurssiviisautta. Resurssiviisaudella tar-

koitetaan kykyä käyttää resursseja harkitusti ja kokonaisvaltaisesti niin, että edistetään 

hyvinvointia ja kestävää kehitystä (Valtioneuvosto 2021, 109). Uusiomateriaaleilla voi-

daan rakentamisessa vähentää jätteen määrää ja korvata luonnonkiviainesten käyttöä. 

Tässä työssä uusiomateriaaleilla tarkoitetaan varsinaisesta käytöstään poistuneita ma-

teriaaleja, jotka voivat olla statukseltaan jätettä, sivutuotteita tai tuotteita. 
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Tämän tutkimuksen tavoite on etsiä keinoja kiertotalouden tehostamiseen aluerakenta-

mishankkeiden maarakentamisessa keskisuuressa kaupungissa, keskittyen rakenteiden 

elinkaaren alkuun ja loppuvaiheeseen syventyen maarakentamisessa käytettäviin mate-

riaaleihin ja rakentamisessa syntyviin jätteisiin. Tässä työssä maarakentamisella tarkoi-

tetaan kaikkia rakennustöitä, joissa maata tai kalliota käytetään pääasiallisena raken-

nusaineena tai muuten kuljetetaan paikasta toiseen. Aluerakentamisella tarkoitetaan uu-

den kaupunkirakenteen suunnittelua ja toteutusta. Tutkimuksessa arvioidaan paikallis-

ten uusiomateriaalien hyödyntämispotentiaalia sekä selvitetään hyödyntämisen ympä-

ristövaikutuksia ja kustannuksia. 

Tutkimuksen aihealueesta tehdään kirjallisuuskatsaus tieteellisistä vertaisarvioiduista 

artikkeleista, lainsäädännöstä sekä ympäristöministeriön ja muiden viranomaisten sekä 

järjestöjen julkaisuista. Kirjallisuustutkimuksen tavoite on selvittää uusiomateriaalien 

ominaisuuksia maarakentamisessa ja kunnan mahdollisuudet edistää kiertotaloutta 

aluerakentamishankkeissaan. Tapausesimerkkinä käytetään Keravalla järjestettävien 

vuoden 2024 asuntomessujen aluetta, jonka maaperä on pääasiassa savea. Asunto-

messualueen kaavan ilmastovaikutuksia arvioitiin KILVA-työkalulla. Haastattelututki-

muksen perusteella kartoitetaan Keravan kaupungin työntekijöiden asenteita ja koke-

muksia koskien uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa. 

Työn toisessa luvussa esitellään kestävää rakentamista ja kolmannessa luvussa keski-

tytään kunnan ohjauskeinoihin ja lainsäädäntöön liittyen jätteiden ja jäteperäisten tuot-

teiden hyödyntämiseen maarakentamisessa. Neljännessä luvussa syvennytään uusio-

materiaaleihin, joiden avulla on mahdollista vähentää maarakentamisen ympäristövaiku-

tuksia. Viidennessä luvussa keskitytään Keravan ilmastotoimiin, tuleviin aluerakentamis-

hankkeisiin ja paikallisiin uusiomateriaaleihin. Viidennessä luvussa esitellään myös 

haastattelututkimus koskien Keravan kaupungin työntekijöiden käsitystä uusiomateriaa-

leista. Kuudennessa luvussa esitetään työn johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset il-

mastotavoitteiden tueksi. 
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2. KESTÄVÄ RAKENTAMINEN 

Kestävän kehityksen ja kiertotalouden tarkoitus on tarjota nyky-yhteiskunnan tarpeet 

niin, että myös tulevaisuuden sukupolvilla on mahdollisuus tyydyttää omat tarpeensa 

(Honkasalo 2018).  Kestävän kehityksen mukaisia toimia kutsutaan kestävyysparannuk-

siksi ja nämä ovat osa kestävyysmurrosta. Kuten Kuvasta 1 nähdään, että kestävyyspa-

rannusten tulee olla taloudellisesti kannattavia ja sosiaalisesti hyväksyttäviä, vaikka toi-

minnan keskeisempänä tavoitteena olisi ympäristövaikutusten minimointi. 

 

Kuva 1. Kestävät toimet ovat tasapainossa taloudellisista, ekologisista ja sosiaalisista 
näkökulmista (perustuu lähteeseen Adler et al. 2017). 

Tämä tarkoittaa, että vaikka tavoitteena on vähentää rakentamisen ympäristövaikutuk-

sia, sitä ei voida toteuttaa terveydelle vaarallisella tavalla tai taloudellisesti tappiollisesti 

(Suomen Betoniyhdistys 2018, 142). Esimerkiksi kunnan rakennusten energiatehokkuu-

den tehostaminen ikkunoiden vaihtamisella on kestävä teko, mikäli toiminta on taloudel-

lisesti kannattavaa ja lisää työntekijöiden viihtyisyyttä sekä vähentää lämmityksen tar-

vetta. Kestävyysparannus ei siis välttämättä ole sama asia kuin paras mahdollinen ym-

päristöteko. 

Ympäristövaikutusten minimoimiseksi tarvitaan ohjaustoimia, joilla tuetaan kestävyyspa-

rannusten toteutumista. Kuvassa 2 on esitetty ympäristövaikutusten synnyn ja minimoi-

misen mekanismit. Ympäristön kuormitus saa alkunsa ajureista, kuten energian tai luon-

nonvarojen, kuten kiviainesten, käytöstä. Liiallinen kuormitus tuottaa painetta ympäristön 
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tilaan ja aiheuttaa merkittäviä globaaleja haasteita, kuten ilmastonmuutosta ja biodiver-

siteettikatoa. Nykytaidolla on mahdotonta vaikuttaa luonnon omiin reaktioihin, mutta ih-

misten on mahdollista muuttaa omaa toimintaansa ja välttää liiallista ympäristön kuor-

mittamista. (Häkkinen & Kuittinen 2020, 12) 

 

Kuva 2. Euroopan ympäristökeskuksen mukainen ympäristövaikutusten synnyn ja mini-
moinnin mekanismit (Dong & Hauschild 2017, 699, Häkkinen & Kuittinen 2020, 13 mu-
kaan). 

Iso globaali huolenaihe on ilmastonmuutos, joka ilmaston lämpenemisen lisäksi aiheut-

taa säiden ääri-ilmiötä, merenpinnan nousua ja muita haasteita, jotka horjuttavat taloutta 

sekä myös ruoantuotantoa ja luonnon ekosysteemejä (IPCC 2020). Kuormituksen vä-

hentämiseksi luodaan lainsäädäntöä ja muita ohjauskeinoja. Vastatoimien avulla voi-

daan pyrkiä vaikuttamaan ympäristön tilaan. Yhteiskunnan politiikkakeinojen tulee edis-

tää kestävyystoimien toteuttamista ja tämä vaatii myös kuntien toimia (Adler et al. 2017). 

Lainsäädäntö ja sääntely ovat tärkeä osa kestävyystoimissa, mutta ei yksin riitä vastaa-

maan ympäristöhaasteisiin. Aarikka-Stenroos et al. (2018) mukaan tietoisuuden lisäämi-

nen kiertotalouden liiketoimintamalleista ja sertifiointijärjestelmien kehittäminen ovat yhtä 

tärkeitä kuin lainsäädännön kehittäminen. Näiden avulla voidaan myös kehittää kiertota-

louteen käyttöön liittyvää terminologiaa, joka kaipaa vielä yhtenäistymistä ja selkeitä 

määritelmiä. 

Kestävän kehityksen mukaisia toimia, kuten kiertotalouden edistämistä, tarvitaan kaikilla 

yhteiskunnan tasoilla. Kiertotaloutta pidetään merkittävänä työllistäjänä tulevaisuudessa 

(Hallitusohjelma 2019). Suomessa kiertotalousaloilla vuonna 2019 on työskennellyt 
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50 000 henkilöä, joka on noin 2,3 % kokonaistyöntekijöistä (Tilastokeskus 2021a). Ver-

tailtuna kiertotalouden ykkösmaahan pidettynä Alankomaihin luku on alhainen. Alanko-

maissa vuonna 2015 työskenteli kiertotalouden parissa yhteensä 810 000 työntekijää, 

joka on noin 8,1 % kokonaistyöpaikoista (Circle Economy 2017, 5). Alankomaissa on 

paikallisesti luonnonvaroja heikosti saatavilla, ja tämä on vauhdittanut kiertotalousratkai-

sujen kehitystä ja uusiomateriaalien käyttöä (Rijkswaterstaat 2021). Materiaalin kiertota-

lousaste (Circular Material Use) kuvaa kuinka paljon neitseellisiä raaka-aineita korvataan 

kierrätysmateriaaleilla. Vuonna 2019 Alankomaiden keskimääräinen materiaalien kier-

toaste oli 30 %, joka on Euroopan korkein ja Suomen vastaava luku oli 5,9 %. (Eurostat 

2021) 

Rakentamisen on arvioitu olevan yksi kustannustehokkain ala lisätä kiertotalousratkai-

suja ja vähentää ympäristövaikutuksia Suomessa. Rakentamisen konkreettisia keinoja 

kohti kestävyyttä ovat tavat, joilla tuetaan pitkäaikaisia, kunnostettavia, energiatehok-

kaita, ympäristöystävällisiä ja terveellisiä sekä turvallisia rakennuksia ja rakenteita (Ding 

2008; Suomen Betoniyhdistys 2018, 142). Rakennetun ympäristön vaikutuksia tulee ar-

vioida koko elinkaaren ajalta raaka-aineiden valmistuksesta, rakentamiseen, käyttövai-

heeseen ja aina purkamiseen asti. Rakennetun ympäristön rakennusvaiheen päästöistä 

65 % koostuu materiaaleista, 29 % työmaatoiminnoista ja kuljetuksista sekä 7 % synty-

vistä jätteistä (Heino et al. 2020a, 16). 

Maarakentamisella tarkoitetaan kaikkia rakennustöitä, jossa maata tai kalliota käytetään 

pääasiallisena rakennusaineena tai muuten kuljetetaan paikasta toiseen. Tähän lukeu-

tuvat teiden, katujen, rautatien, viheralueiden sekä kunnallistekniikan rakentaminen. 

(Hartikainen 2000, 37) Maarakennustöiden ominaispiirre on, että massoja joudutaan kä-

sittelemään ja siirtämään huomattavan suuria määriä. Vuonna 2019 rakentamisessa 

syntyi 13,7 miljoonaa tonnia jätettä, josta 97 % oli mineraalijätettä (Suomen virallinen 

tilasto 2021). Mineraalijätteeksi luokitellaan betoni-, tiili-, kipsi-, asfaltti- ja asbestijäte, 

sekä tuhkat, kuonat ja maa-ainekset (EY 574/2004). Maa-aineksien osuudesta ei ole 

tarkkaa tilastointia, mutta arvioiden mukaan maa-ainekset ovat merkittävin jätevirta mi-

neraalijätteestä. Suomessa käytettiin vuonna 2019 neitseellisiä maa-aineksia yhteensä 

116 miljoonaa tonnia, joka on koko Suomen käyttöönotetuista luonnonvaroista 40 % 

(Suomen virallinen tilasto 2020). Epämetallisten mineraalien, eli epämetallisten kaivan-

naisten, materiaalin kiertotalousaste vuonna 2017 oli Suomessa 11 %. Luku on hiukan 

alhaisempi kuin Euroopan materiaalien kiertotalousasteen keskiarvo 12 %. (Tilastokes-

kus 2021a) 
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Aluerakennushankkeet vaativat usein laajoja maarakennustöitä, koska alueella ei ole 

vielä rakennettua infrastruktuuria. Pääkaupunkiseudulla ja sen ympäryskunnissa kasvu-

keskusten kaupunkirakennetta laajennetaan ja uudet aluerakennushankkeet siirtyvät 

yhä heikommin kantaville alueille, koska pohjaolosuhteiltaan helposti rakennettavat koh-

teet ovat jo käytössä (Häkkinen & Ruuska 2014). Mikäli alueen maa ei sovellu rakenta-

miseen, maaperää stabiloidaan tai se korvataan luonnonkiviaineksella massanvaih-

dossa (Hartikainen 2000, 126). Stabiloinnissa maaperään sekoitetaan sideaineita, joiden 

tarkoitus on parantaa heikosti kantavan pehmeän savimaan leikkauslujuutta ja jäyk-

kyyttä. Erityisesti stabilointi nostaa rakennushankkeiden hiilidioksidipäästöjä (Ruuska 

2018, 35). Massanvaihdossa pois kaivetun maan hyötykäyttö on usein haastavaa, koska 

poistetut maa-ainekset ovat tyypillisesti vesipitoisia pehmeitä maa-aineksia, jotka tarvit-

sevat jalostustoimenpiteitä (Eskola et al. 2008). 

Maa- ja kiviainesten suunnitelmallisella hallinnalla, eli massakoordinoinnilla, on mahdol-

lista vähentää rakennushankkeessa tarvittavan neitseellisen kiviaineksen määrää ja vä-

hentää hankkeen ympäristövaikutuksia. Massatasapainolla tarkoitetaan tilannetta, jossa 

maa-ainesten kuljetusten määrä minimoidaan hyödyntämällä ja loppusijoittamalla mas-

soja mahdollisimman lähellä rakennushanketta (Bernardo et al. 2020, 408). Massakoor-

dinoinnilla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä, koska uuden materiaalin määrä 

ja kuljetusten määrä vähenee. Helsingissä massakoordinoinnilla kaivuumaiden kehittä-

misohjelmassa vuosien 2014–2017 aikana säästettiin 32 miljoonaa euroa ja 4,5 miljoo-

naa litraa polttoainetta sekä yli 11 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä (Helsinki 2019, 6). Ber-

nardo et al. 2020 tutkimuksessa todettaan, että massakoordinoinnilla voidaan vähentää 

5–14,1 % hankkeen kustannuksia ja 5,1–14 % hiilidioksidipäästöjä. Samalla massakoor-

dinointi vähentää tarvittavan luonnonmateriaalien ja syntyvän jätteen määrää. 
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3. KUNNAN ROOLI JA OHJAUSKEINOT 

Kunnilla on mahdollisuus toimia tärkeässä roolissa kiertotalouden edelläkävijänä ja tu-

kea kiertotalouteen siirtymistä (Bour et al. 2018). Mahdollisuuden lisäksi kunnilla on 

myös velvollisuus toimia kestävällä tavalla tarjotessaan palveluitaan asukkailleen (Kun-

talaki 1§; Laki kuntien ympäristösuojelun hallinnosta, 3§). 

Kestävään toimintaan siirtymistä tukee strategiset päätökset, joiden avulla esimerkiksi 

suunnittelijat ja hankintayksikkö voivat tehdä kestävämpiä valintoja. Ympäristönhallinta-

menetelmät ovat hyödyllisimpiä hankkeen alkuvaiheessa, jolloin kestävyysparannukset 

on mahdollista sisällyttää suunnitteluun (Ding 2008). Seuraavissa alaluvuissa on esitetty 

kunnan ohjauskeinoja kiertotalouden edistämiseen maarakentamisessa. 

3.1 Maankäytön suunnittelu 

Maankäytön suunnittelu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) (132/1999). Lain 

tarkoitus on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset 

hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle sekä turvataan vuorovaikutteisuus ja 

kansalaisille osallistumismahdollisuus ja avoin tiedottaminen. MRL esittää alueiden käy-

tön suunnittelun tavoitteet ja kaavojen sisältövaatimuksia. Maankäytön suunnittelun tar-

koitus on luoda yksityiskohtaiset ja konkreettiset lähtökohdat rakennushankkeille ja 

muille alueen tuleville muutoksille. 

Maankäytön suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maa-

kunta-, yleis- ja asemakaavat (MRL 132/1999). Hyvällä suunnittelulla ja kaavoituksen 

ratkaisuilla voidaan saada aikaan toimiva yhdyskuntarakenne, tehokas liikennejärjes-

telmä ja kasvattaa alueen hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Kaavoituksen avulla voidaan 

vaikuttaa rakentamisen ja kaupungin ympäristövaikutuksiin. MRL:n (132/1999, 9§) mu-

kaan ”kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkas-

teltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskunta-

taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset”. Kiertotaloutta edistävillä rat-

kaisuilla on vaikutuksia ympäristöön sekä asumisviihtyvyyteen, ja näiden vaikutusten ar-

viointiin on maankäytön suunnittelussa osattava varata resursseja (Häkkinen et al. 2020, 

91). Kiertotaloustoiminnot, kuten uusiutuvan energian tuotanto ja uusiomateriaalien kä-

sittely ja varastointi, vaativat tilaa. Tilavaraukset tulee osata ottaa huomioon maankäytön 

suunnittelussa, jottei pois suljeta kiertotalousratkaisujen toteutumista. Maankäytön suun-
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nittelulla ja kaavamääräyksillä on mahdollisuus edistää tai vaikeuttaa kestävän kehityk-

sen mukaisia ratkaisuja. Helsingin Kuninkaantammen alueella kaava velvoittaa hyödyn-

tämään rakentamisessa syntyvän kiviaineksen paikallisesti tonttien rakentamiseen, mikä 

on lisännyt innovatiivisten ja monipuolisten puistorakenteiden rakentamista alueella 

(Häkkinen et al. 2020, 30–31). 

Alla Kuvassa 3 on esitetty suunnitteluvaiheiden vaikutukset ja keinot, joilla voidaan vai-

kuttaa hankkeen ympäristövaikutuksiin ja tukea hankkeen vähähiilisyyttä. Aluerakenta-

mishankkeissa rakennuspaikan valinta on keskeinen vähähiilisyyteen vaikuttava tekijä. 

Esimerkiksi rakentaminen rakennettavuudeltaan heikoille alueelle kasvattaa merkittä-

västi rakennusten yksikköpäästöjä. (Häkkinen & Ruuska 2014) Kestävä maankäyttö hi-

dastaa ilmastonmuutosta ja lisää luonnon monimuotoisuutta, kun suunnittelussa kiinni-

tetään huomiota asuinalueen liikkumistapojen järjestelyihin, rakennusten sijoitteluun ja 

perustamistapaan sekä luontoarvoihin, kuten hiilinieluihin ja hulevesikertymiin (Häkkinen 

& Kuittinen 2020, 100). 

 

Kuva 3. Rakennushankkeen suunnitteluvaiheiden vaikutus vähähiilisyyteen (Häkkinen 
& Kuittinen 2020, 100) 

Voimassa oleva MRL ei aseta velvollisuuksia kiertotalouden edistämiseen maankäytön 

suunnittelussa. Laki on uudistumassa ja hallituksen esitys uudeksi maankäyttö- ja raken-

nuslaiksi valmistuu vuoden 2022 alkupuolella. Uudistuksen keskeisempänä tavoitteena 

on ottaa maankäytössä vielä kestävämmin huomioon yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten il-

mastonmuutos ja kaupungistuminen. Lakiin on suunnitteilla muun muassa edellytyksiä 

kiertotalouden tukemiseen kaikilla kaavatasoilla ja velvoite ilmastoselvityksestä raken-

nushankkeille rakennuslupaa haettaessa. (MRL uudistus 2021) 

Vähähiilisyyden vertailu

Vaihtoehtojen hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen vertailu suhteessa muihin vaatimuksiin, kuten 
kustannukset, muunneltavuus ja käyttöikä

Vaihtoehtojen luonnostelu

Tutkitaan vaihtoehtoja muodon, suuntauksen, materiaalien ja energian suhteen

Kaavaan perehtyminen

Rakennuksen sijoittuminen, julkisivumateriaalit, kattomuoto, pysäköintitarve ja 
liikennejärjestelyt

Rakennuspaikan selvitys

Rakennettavuus, täyttöjen ja louhinnan tarve, aurinkokertymä, mikroilmasto, 
luontoarvot ja kasvillisuus
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3.2 Kunta tilaajana 

Kiertotalouden edistämiseksi tarvitaan toimijoita, jotka eivät huomioi pelkästään hetkelli-

sesti syntyviä kustannuksia, kuten pelkkiä materiaalikustannuksia (Bour et al. 2018, 

266). Kestävän rakentamisen hankinnat eivät välttämättä aiheuta merkittävästi suurem-

pia kustannuksia kuin tavanomainen rakentaminen. Euroopan komission laatiman vih-

reän rakentamisen suosituksien mukaan ilman lisäkustannuksia rakennushankkeissa 

voidaan helposti hyödyntää 15–20 % kierrätettyjä materiaaleja (Dodd et al. 2016, 80–

81). Kestävä rakentaminen on vahva osoitus sitoutua lain minimivaatimuksia enemmän 

vastuullisuuteen. Kansallisen vihreän julkisen rakentamisen hankintaoppaassa esitetään 

kierrätettyjen materiaalien määräksi 10 % rakennushankkeissa. Kestävien hankintojen 

toteutumista voidaan tukea strategisilla päätöksillä, jotka voivat olla kansallisia, kunnalli-

sia tai hankintayksikön omia. (Kuittinen & le Roux 2017, 23, 37) 

Kunnilla on mahdollisuus toimia kestävänä hankkijana ja siinä on myös potentiaalia, 

koska kuntien rooli julkisissa rakennushankinnoissa on taloudellisesti merkittävä. Suo-

messa julkisten rakennushankintojen arvo on vuosittain 7 miljardia euroa, josta 55 % on 

kuntien, 10 % valtion ja 35 % muiden julkisten hankkijoiden. Julkisten rakennushankin-

tojen arvo koostuu 21 % uudisrakentamisesta, 32 % korjausrakentamisesta ja 47 % inf-

rarakentamisesta. (Kuittinen & le Roux 2017, 11) 

Kuntien hankintoja ohjaa laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (Han-

kintalaki) (1397/2016). Uusin voimaan tullut hankintalaki antaa paremmat mahdollisuu-

det tilaajalle painottaa kestävyyttä hankinnoissaan. Hankintalain (1397/2016, 90§) mu-

kaan hankintayksiköllä on mahdollisuus pyytää tarjoajalta selvitystä rakennusurakan ym-

päristövaikutusten laadunhallitsemiskeinoista. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tar-

jouksen valinnassa hankintayksikkö voi asettaa vertailuperusteisiin hinnan ja laadun li-

säksi myös ympäristönäkökulman. Kustannusten arvioinnissa voidaan käyttää arvioinnin 

perusteena elinkaarikustannuksia, joihin sisältyvät myös ulkoisista ympäristövaikutuk-

sista aiheutuvat kustannukset. (Hankintalaki 1397/2016, 93§, 95§) Esimerkiksi purku-

kohteiden hankinnassa voidaan ottaa huomioon yrityksen esittämät lailliset innovatiiviset 

kiertotalousratkaisut (Ympäristöministeriö 2019, 28). 
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3.3 Työkaluja kiertotalouden tukemiseen 

Kiertotalouden edistämiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi on kehitetty erilai-

sia digitaalisia palveluita ja työkaluja. Palveluiden ja työkalujen tarkoitus on vähentää 

rakennushankkeista aiheutuvia ympäristövaikutuksia tarjoamalla markkinapaikkaa yli-

jäämämateriaalien vaihdannalle tai arvioimaan rakennushankkeiden ympäristövaikutuk-

sia. Seuraavissa alaluvuissa on esitelty yleisesti Suomessa käytössä olevia työkaluja ja 

palveluja, joiden avulla voidaan vaikuttaa aluerakentamishankkeen ympäristövaikutuk-

siin. 

3.3.1 Kaavan ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointi 

Maankäytön suunnittelun tueksi on kehitelty erilaisia työkaluja arvioimaan hankkeen kes-

tävyyttä. Työkalujen avulla voidaan arvioida yhdyskuntien rakentamisen ja käytön aikai-

sia ympäristövaikutuksia. Kaavoitus on merkittävä keino vaikuttaa rakennetun ympäris-

tön ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Vuonna 2016 julkaistu kaa-

voituksen ekolaskuri (KEKO) laskee eri kaavavaihtoehtojen vaikutukset kokonaisekote-

hokkuuteen kolmen osa-alueen kautta, joita ovat kasvihuonepäästöt, luonnonvarat ja 

monimuotoisuus. KEKO vaatii yksityiskohtaisia tietoja suunnittelukohteesta, joten se so-

veltuu parhaiten arvioimaan asemakaavan ekotehokkuutta. (Ympäristöhallinto 2021) 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) ylläpitämän ilmastokestävä kaavoitus 

-työkalun (KILVA) avulla voidaan arvioida kaavan ilmastovaikutuksia. KILVA on julkaistu 

vuoden 2020 lopussa ja kehitystyötä tehdään vielä. KILVA:ssa kaavan ilmastokestä-

vyyttä tarkastellaan neljän kokonaisuuden näkökulmista: 1) Luonnonvarojen käytön mi-

nimointi, 2) Kestävän elämäntavan mahdollistaminen, 3) Kulutuksen päästöjen mini-

mointi ja 4) Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin varautuminen. Työkalu sopii kai-

kille kaavatasoille ja tulokset toimivat hyvin lähtökohtana tuleville selvityksille ja lisäkes-

kusteluille. (ELY 2021) 

Kaupunki voi ottaa jo tavaksi, että omien kaavahankkeiden vaikutuksia arvioidaan työ-

kalujen avulla jo hyvissä ajoin kaavan laadinnassa, jolloin on mahdollista vielä vaikuttaa 

maankäytön ympäristövaikutuksiin. Tulevaisuudessa mahdollisesti KILVA-työkalun ta-

painen ilmastovaikutusten arviointi olisi velvoite rakennushankkeille (MRL uudistus 

2021). 
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3.3.2 Ylijäämän markkinapaikat 

Virtuaalisten markkinapaikkojen tavoite on edistää kiertotaloutta keräämällä materiaali-

virrat yhteen paikkaan, jotta rakennuskohteiden kysyntä vastaisi rakennustyömaiden yli-

jäämän tarjontaa. Materiaalitori ja Maapörssi ovat virtuaalisia markkinapaikkoja jäteille ja 

sivuvirroille. Palvelut on tarkoitettu yrityksien ja toimijoiden välille jätteiden ja sivuvirtojen 

vaihdantaan. Palveluissa voi tarjota tai etsiä materiaalivirtoja. Palveluiden käyttö on 

Etelä-Suomessa aktiivisempaa kuin muualla Suomessa (Maapörssi 2021, tilanne 

15.6.2021; Materiaalitori 2021, 15.6.2021). Materiaalien kierrättämisellä saavutetaan 

ympäristövaikutusten minimoimisen lisäksi usein kustannussäästöjä kaatopaikkaku-

luissa ja kuljetuksissa, kun materiaalia on paikallisesti saatavilla. 

Materiaalitori on ilmainen ja se on tarkoitettu kaikenlaisen jätteen ja sivuvirtojen ammat-

timaiseen kierrättämiseen. Palvelun kautta voi tarjota myös asiantuntijapalvelua. Materi-

aalitorin ylläpidosta vastaa Motiva Oy ja toimintaa tuottaa Ympäristöministeriö. Palvelu 

ei ole tarkoitettu yksityishenkilöille. Jätelaki velvoittaa jätteenhaltijoita käyttämään Mate-

riaalitoria, mikäli jätteenhaltija tarvitsee kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua yli 2000 € 

arvosta vuodesta. Velvollisuus koskee myös julkisia hankintoja koskevassa lainsäädän-

nössä tarkoitettuja hankintayksiköitä. (Jätelaki 646/2011,143a§; Materiaalitori 2021) 

Maapörssi on tarkoitettu pilaantumattomien maa-ainesten, eli ylijäämämaiden, sekä eräi-

den jätemateriaalien kierrättämiseen rakentamisessa. Palveluun voi jättää ilmoituksen 

materiaalin tarjoamisesta tai tarpeesta ilmaiseksi, mutta ilmoitusten tarkempien tietojen 

selaaminen vaatii rekisteröitymisen. Rekisteröityminen on maksullista ja se on mahdol-

lista myös yksityishenkilölle. Maapörssi Oy on perustettu vuonna 2006 ja on nykyään 

osa Sitowise konsernia. (Maapörssi 2021) 
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4. UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA 

Seuraavissa alaluvuissa esitellään uusiomateriaaleihin liittyvää lainsäädäntöä sekä 

eräitä maarakentamisessa käytettäviä uusiomateriaaleja, niiden keskeisiä ominaisuuk-

sia ja hyötykäyttökohteita. Materiaalit on valittu niiden käyttöpotentiaalin ja saatavuuden 

ja kuljetusetäisyyden perusteella. Viimeisessä alaluvussa esitellään myös uusiomateri-

aalien käyttöön liittyviä kokemuksia ja keinoja julkisissa maarakennushankkeissa. 

4.1 Uusiomateriaalien käytön edellytykset 

Tässä työssä uusiomateriaaleilla tarkoitetaan varsinaisesta käytöstä poistuneita materi-

aaleja, joita voidaan sellaisenaan tai jalostamalla korvata luonnonkiviainesta. Uusioma-

teriaaleja ovat esimerkiksi betoni- ja tiilijäte, metsä- ja energiantuotannon tuhkat, metal-

liteollisuuden kuonat ja maarakennustyömailta peräisin olevat ylijäämämaat, asfaltti-

rouheet sekä kasvualustoiksi kelpaava pintamaa. (Dettenborn et al. 2020) Uusiomateri-

aalien ominaisuudet vaihtelevat raaka-aineen alkuperän ja ominaisuuksien mukaan 

(Brito et al. 2016). 

Uusiomateriaaleja tutkitaan laboratoriotutkimuksien lisäksi koerakenteiden pitkäaikai-

seurannalla. Ominaisuuksia, joita uusiomateriaaleista yleisesti tutkitaan, ovat rakeisuus, 

routivuus, vesipitoisuus, optimivesipitoisuus, tiivistettävyys, vedenläpäisevyys, kitka-

kulma ja hienonemisherkkyys sekä joissain tilanteissa jäätymis-sulamiskestävyys sekä 

kapillaarisuus (Väylä 2020a, liite 1). Jokaisella tien ja kadun rakenneosalla on oma teh-

tävänsä, joka vaikuttaa materiaalivaatimuksiin ja mitoitukseen. Vaatimukset voivat liittyä 

kantavuuteen, routa- ja kuormituskestävyyteen. (Hartikainen 2000) 

Uusiomateriaaleja tulisi hyödyntää niiden potentiaalin mukaan. Liitteessä 1 on esitelty 

eräiden uusiomateriaalien hyötykäyttömahdollisuuksia maarakentamisessa tien raken-

neosittain. Hyvälaatuista materiaalia ei ole resurssiviisasta hyödyntää viherrakentami-

seen, jos materiaali on teknisesti sopivaa tie- tai katurakentamiseen. Uusiomateriaali 

käytön edellytys on, että materiaalin teknisiä ominaisuuksia ja ympäristökelpoisuutta 

koskevat vaatimukset täyttyvät ja, että käyttö on taloudellisesti kannattavaa. Ympäristö-

kelpoisuudella osoitetaan, ettei materiaalista koidu riskiä ympäristön pilaantumiselle tai 

ihmisten terveydelle (Ympäristönsuojelulaki 527/2014). Teknisillä ominaisuuksilla tarkoi-

tetaan, että materiaalien tulee ominaisuuksiltaan soveltua rakennuspaikan kuormitus- ja 

ympäristöolosuhteisiin (Hartikainen 2000, 10). Uusiomateriaalirakenteiden tulee vastata 

vastaavaa luonnonmateriaalilla tehtyä rakennetta. 
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Materiaalien jalostamiseen ja varastointiin on tarvittaessa varattava resursseja. Materi-

aaleja ei ole myöskään kannattavaa kuljettaa pitkiä matkoja aiheutuvien kustannusten ja 

päästöjen vuoksi. Materiaalitori ja Maapörssin kaltaiset palvelut pyrkivät lisäämään ma-

teriaalien paikallista hyödyntämistä kaatopaikalle toimittamisen sijaan.  

4.2 Uusiomateriaalien käyttöön liittyvä lainsäädäntö 

Tällä hetkellä yhteiskunnan toimintamallit ja lainsäädäntö tukeutuvat vahvasti lineaarita-

louteen eivätkä vahvista siirtymää kohti kiertotalousajattelua (Buor et al. 2017; Valtio-

neuvosto 2021, 36). Ongelma on, että materiaaleja opastetaan kierrättämään erilaisilla 

ohjauskeinoilla, mutta selkeitä velvoitteita kierrätettyjen materiaalien hyödyntämiselle on 

vähän. Kierrättämisen lisäksi uusiomateriaalien käyttöä tulisi vaatia lainsäädännössä 

(Aarikka-Steenroos et al. 2018). 

4.2.1 Ympäristönsuojelu- ja jätelaki 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) on säädetty ehkäisemään ympäristön pilaantumista, 

minimoimaan jätteiden määrää ja haitallisuutta sekä tukemaan materiaalien kestävää 

käyttöä. Ympäristönsuojelulakia sovelletaan kaikkeen toimintaan, josta aiheutuu tai on 

vaarana aiheutua ympäristön pilaantumista. Jätelaki (646/2011) on säädetty ehkäise-

mään jätteiden ja jätehuollon aiheuttamia vaaroja ja haittoja ympäristölle ja terveydelle. 

Jätelain tarkoitus on myös pyrkiä vähentämään jätteiden määrää ja haitallisuutta sekä 

kehittää luonnonvarojen resurssiviisautta. 

Jätelain (646/2011) mukaan ”jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija 

on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä”. Jäte 

voi olla rahanarvoista raaka-ainetta, mutta todellisuudessa jätteet aiheuttavat velvoitteita 

ja kustannuksia haltijalle sekä imagohaittaa (Häkkinen et al. 2018, 30; Jätelaki 

646/2011). Jätelain mukaan jätteet tulee kierrättää tai hyödyntää mikäli toiminnasta ei 

esiinny haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle (Jätelaki 646/2011, 8§). Jätteiden 

käsittely ja jalostaminen vaativat ympäristösuojelulain mukaisen ympäristöluvan. Ympä-

ristölupaa haetaan valvontaviranomaiselta. Ympäristöluvalla annetaan määräyksiä ma-

teriaalien ominaisuuksiin, välivarastointiin, rakenteisiin tai työtapoihin sekä ympäristövai-

kutusten hallintaan liittyen (Ympäristönsuojelulaki 527/2014). Ympäristölupamenette-

lystä on mahdollista poiketa, mikäli jätteen hyödyntämisestä on annettu valtioneuvoston 

asetus. 

Jätelain mukaisen jätteiden käsittelyn ensisijaisuusjärjestyksen mukaan ensisijaisesti jät-

teen määrää ja haitallisuutta tulee vähentää. Mikäli jätettä syntyy, tulee jäte valmistella 
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uudelleenkäyttöä varten ja kierrättää. Kierrätyksen ollessa mahdotonta tulee jäte hyö-

dyntää muilla keinoin, yleisimmin energiaksi. Ainoastaan, jos hyödyntäminen materiaa-

lina tai energiana ei ole mahdollista, jäte loppukäsitellään, eli usein toimitetaan kaatopai-

kalle. (Jätelaki 646/2011, §8) Jäteverolain (1126/2010) mukaisesti kaatopaikalle toimi-

tettavasta jätteestä maksetaan jäteveroa. Maankaatopaikoilla ei sovelleta jäteverolakia 

(Jäteverolaki 112/2010, §3).  Vuonna 2021 jätevero on 70 € tonnilta riippumatta jätteen 

laadusta (Verohallinto 2021). Jäteveron avulla pyritään tukemaan jätteiden ensisijaisuus-

järjestyksen mukaista toimintaa ja tehostaa kiertotaloutta. Vuonna 2020 jäteveron ker-

tymä oli noin 6,5 miljoonaa euroa (Valtiovarainministeriö 2021). On arvioitu, että tulevai-

suudessa tehokas kiertotalouden edistäjä ei olisi nykymuotoinen jätevero vaan vero voisi 

koskea myös luonnonvarojen käyttöä ja jätteenpolttoa, kuten Ruotsissa (Chunyan et al. 

2021). 

Uusiomateriaalien asema on Suomen markkinoilla haastava niiden jätestatuksen tai jä-

teperäisyyden takia, joten jätteiden ja jäteperäisten materiaalien uusiokäytössä keskei-

nen pohdinta on, mikä on jätettä sekä milloin ja millä ehdoin jäte lakkaa olemasta jätettä. 

Osa teollisuuden ja tuotannon sivuvirroista ei ole jätettä, vaan sivutuotteita, jolloin niiden 

käyttöön ei liity samanlaisia velvoitteita kuin jätteiden hyötykäyttöön (Jätelaki 646/2011, 

5§). Jätestatus voidaan myös päättää. Jätelakiin (646/2011) on sisällytetty Euroopan 

unionin (EU) jätedirektiivin (2008/98/EY) säätämät arviointiperusteet jätteiden jätestatuk-

sen luopumisesta End of Waste -menettelyllä (EoW). Tarkempia säännöksiä voidaan 

antaa jätelajeittain erillisellä säädöksellä. Kansallisella tasolla asetuksia ei ole vielä an-

nettu, mutta betonimurskeen EoW-asetuksesta on annettu luonnos (Valtioneuvosto 

2020).  Jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteita on säädetty EU-tasolla, esi-

merkiksi lasimurskalle (EU 1179/2012). Mikäli säädöksiä jätteeksi luokittelun päättymi-

sestä ei ole säädetty, ratkaistaan asia tapauskohtaisesti. 

Ympäristönsuojelulakiin on tulossa muutoksia koskien pilaantuneen maaperän puhdis-

tusta ja lisäksi lainsäädäntöön tehdään tarvittaessa muutoksia muiden lakiehdotusten ja 

asetusten perusteella. Muutoksen tavoitteena on tukea kiertotaloutta ja sovittaa alan lu-

pamenettelyjä yhdenmukaisiksi. (Jylhä et al. 2021) Jätelakia ollaan muuttamassa EU-

direktiivien muutosten vuoksi (Ympäristöministeriö 2021). Lakimuutoksen tavoitteena on 

lisätä jätteen kierrätystä ja laajentaa kiertotalouden mahdollisuuksia lainsäädännöllä. 

Hallituksen esitys jätelain muuttamisesta sisältää muutoksia jätteen määritelmään. Hal-

lituksen esitys sisältää uudet pykälät 5 a § Sivutuotteet ja 5 b § Jätteeksi luokittelun 

päättyminen. Sivutuotteen määritelmä säilyy asiasisältöisesti samana. Pykälä jätteeksi 

luokittelun päättymisestä koskisi EoW-menettelyä tapauskohtaisesti niiden jätteiden 

osalta, joille ei ole määritelty EU-tasolta tai kansallisella tasolla asetusta (HE 40/2021 vp, 
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228–229). Hallituksen esityksen mukaan jätteeksi luokittelun päättymisen ehdoista on 

tarkoitus poistaa vaatimus, että jäte olisi läpikäynyt hyödyntämistoimen, sitä käytettäisiin 

tiettyihin tarkoituksiin ja sillä olisi olemassa yleisesti käytössä oleva käyttötarkoitus. Muu-

tosehdotus tukee kiertotalouden innovaatioiden ja materiaalien uusien käyttötarkoitusten 

kehittymistä. Kun jätestatus poistuu, muuttuu myös mielikuva materiaalista neutraalim-

maksi (Väisänen 2020). 

4.2.2 Rakennustuoteasetus 

EU:n rakennustuoteasetus (EU 305/2011) säätää rakennustuotteiden markkinoille saat-

tamisesta ja vapaasta liikkuvuudesta EU:n alueella. Tuotteistamisen perustarkoituksena 

on varmistua tuotteen tasaisesta laadusta, jolloin materiaalin ominaisuudet pysyvät yh-

tenäisinä. Rakennustuotteiden tulee olla turvallisia eivätkä ne saa aiheuttaa vaaraa ym-

päristölle tai ihmisille. Rakentamisessa käytettävien jätemateriaalien tuotteistamiseen 

sovelletaan rakennustuotelainsäädäntöä (Häkkinen et al. 2018, 37–38). 

Harmonisoitujen tuotestandardien mukaiset tuotteet tulee CE-merkitä. CE-merkinnällä 

taataan tuotteen ominaisuuksien olevan eurooppalaisella tasolla yhdenmukaiset ja ne 

ovat harmonisoidun tuotestandardin mukaiset. Jos harmonisoitua tuotestandardia ei ole, 

voidaan rakennustuotteiden kelpoisuus osoittaa eurooppalaisella teknisellä arvioinnilla 

tai kansallisen hyväksynnän kautta. (EU 305/2011) 

4.2.3 MARA-asetus 

Ympäristösuojelulain mukaiset ympäristölupaprosessit jätemateriaalien käytölle ovat ta-

loudellisesti ja ajallisesti merkittäviä kulueriä. Valtioneuvoksen asetus eräiden jätteiden 

hyödyntämisessä maarakentamisessa (MARA-asetus) on menettelytapa, jolla pyritään 

helpottamaan uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa ja edistää toiminnan kier-

totaloutta sekä kestävää luonnonvarojen käyttöä (VNa 843/2017). MARA-asetuksen il-

moitusmenettelyllä voidaan poiketa velvollisuudesta hakea ympäristölupaa, kun tiettyjä 

jäteperäisiä materiaaleja hyödynnetään tietyin ehdoin maarakentamisessa tai välivaras-

toidaan. 

Alla Kuvassa 4 on esitetty MARA-asetuksen mukaiset materiaalit ja käyttökohteet sekä 

MARA-asetuksen soveltamisohjeen yleisimmät esteet asetuksen soveltamiselle. MARA-

asetusta sovelletaan suunnitelmallisessa ammattimaisessa tai laitosmaisessa toimin-

nassa. Suunnitelmallisuus voidaan osoittaa lakisääteisissä hyväksymismenettelyissä, 

kuten maankäytön- ja rakennuslain mukaisilla asemakaavalla, rakennusluvalla tai puis-

ton suunnitelmalla sekä rakentamisella, joka on kunnan rakennusjärjestyksen mukaista 

(MARA-asetuksen soveltamisohje 2019, 4). 
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Kuva 4. MARA-asetuksen mukaiset materiaalit ja käyttökohteet (VNa 843/2017; MARA-
asetuksen soveltamisohje 2019). 

Ympäristönsuojelulain mukaan jätteiden hyödyntäminen ei saa aiheuttaa vaaraa ympä-

ristölle tai ihmisille, minkä vuoksi asetusta ei sovelleta esimerkiksi vesistöjen tai asutuk-

sen läheisyydessä. MARA-asetuksessa määritellään myös hyödynnettävän jätteen hai-

tallisten aineiden kokonaispitoisuudet ja liukoisuusarvot käyttökohteen mukaan, jätteen 

enimmäiskerrospaksuus kohteessa ja velvoitteet koskien jäterakenteen peittämistä tai 

päällystämistä. 

Keskeistä on se, että MARA-asetusta sovelletaan, vain jos maarakentamiskohde on 

suunniteltu ja se toteutetaan, vaikka tarjolla ei ole kohteeseen soveltuvaa jätemateriaa-

lia. Asetusta ei ole mahdollista soveltaa, mikäli kohteen ensisijainen tarkoitus on jätteen 

loppusijoittaminen. (MARA-asetuksen soveltamisohje 2019) 

4.2.4 MASA-asetusluonnos 

MARA-asetuksen rinnalle on suunnitteilla valtioneuvoston maa-ainesjätteiden hyödyntä-

mistä maarakentamista koskeva asetus (MASA-asetus). Asetuksen keskeisin tarkoitus 

on edistää ylijäämämaiden turvallista hyödyntämistä ja käyttöä kannustavia ratkaisuja. 

(MASA muistioluonnos 2018) MASA-asetusluonnos sai lausuntokierroksella vuonna 

2019 yli 50 lausuntoa, joissa ehdotettiin merkittäviä ristiriitaisiakin muutoksia asetusluon-

nokseen (Ympäristöministeriö 2018). 

Alkuperäinen asetushanke keskeytettiin ja käynnistettiin uudestaan uudella lainsäädän-

töratkaisulla (MASA 2.0) vuonna 2020. Tulevassa asetusluonnoksessa on tarkoitus hyö-

Materiaalit

•Betonimurske

•Kevytbetoni- ja 
kevytsorajätteet

•Tiilimurske

•Asfalttimurske- ja rouhe

•Tuhkat

•Jätteen polton kuona 
(käsitelty)

•Valimohiekat

•Kalkit

•Kokonaiset renkaat ja 
rengasleike

•Rakenteesta poistettu 
jäte

Käyttökohteet

•Väylä- ja kenttärakenteet

•Vallirakenteet

•Teollisuus- ja 
varastorakennusten 
pohjarakenteet

Ei sovelleta

• I- ja II-luokan 
pohjavesialueilla

•Asuinrakentamiseen 
tarkoitetuilla alueilla

•Lasten leikkipaikoilla

•Ravintokasvien 
viljelyalueilla

•Sisämaan tulvavaara-
alueilla
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dyntää aiempaa asetusluonnosta soveltuvin osin. (Jylhä et al. 2020, 43) MASA 2.0-ase-

tuksen myötä mahdollisesti pilaantumattomien maa-ainesten välivarastointi ja hyödyntä-

minen sekä maaperän stabilointi jäteperäisellä materiaalilla olisi mahdollista ilmoitusme-

nettelyllä. Alustavan aikataulun mukaan asetus on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella 

2022. (MASA taustamuistio 2020) 

4.3 Rakennusteollisuuden jätteet 

Vanhojen rakenteiden purkamisessa ja uudisrakentamisessa sekä rakennusteollisuu-

desta syntyy erilaisia jätemateriaaleja, jotka soveltuvat sellaisenaan tai jalostettuna maa-

rakentamiseen. Rakennusteollisuuden jätteitä ovat esimerkiksi betoni-, tiili- ja asfalttijäte 

sekä ylijäämämaat. Hyötykäytettävät jakeet eivät saa sisältää merkittävissä määrin 

muita materiaaleja tai epäpuhtauksia. Yleisesti teollisesta tuotannosta peräisin olevat 

tiili- ja betonimurskeet ovat puhtaampia, koska purkamisesta peräisin olevien materiaa-

lien laatu, koostumus ja ainejakauma riippuvat purkukohteesta ja lajittelun tarkkuudesta 

(MARA taustamuistio 2019). 

4.3.1 Betoni- ja tiilijätteet 

Betoni- ja tiilijäte on peräisin teollisuudesta, korjausrakentamisesta tai rakenteiden pur-

kamisesta. Tiilimurskeen haurauden vuoksi sitä pääsääntöisesti suositellaan hyöty-

käytettäväksi pengertäyttöihin, ja korkein käyttöpotentiaali on penkereillä, joissa ei ole 

liikennekuormaa (Väylä 2020b, 8). Tiilimurskeen kantavuus on huonompi kuin beto-

nimurskeella, minkä vuoksi betonimurskeella on suurempi potentiaali maarakentami-

sessa (Brito et al. 2016; Dettenborn et al. 2019). 

Betonijätteen muodostumisesta ei ole tarkkoja tilastoja, mutta arvioiden mukaan sitä 

muodostuu Suomessa vuosittain 1–2 miljoonaa tonnia ja sen kierrätysaste on arvioitu 

olevan 70–90 % (Heino et al. 2020a, 19; Suomen Betoniyhdistys 2018, 153). Betonijäte 

voidaan jalostaa murskaamalla betonimurskeeksi, jota voidaan käyttää maarakentami-

sessa kantavissa ja jakavissa kerroksissa sekä penkereissä ja vastapenkereissä. Beto-

nimurske soveltuu maarakentamiseen hyvin ja vastaa oikein käytettynä luonnonkiviai-

neksesta rakennetun rakenteen ominaisuuksia (Brito et al. 2016). 

Maarakentamisessa betonimurskeen keskeisimpiä ominaisuuksia on uudelleen lujittumi-

nen. Käyttöä rajoittava tekijä on materiaalin emäksisyys, joka voi aiheuttaa korroosiota. 

Betonimurske lujittuu tiivistystyön tapahtuessa optimivesipitoisuudessa ja on usein ver-

rattavissa tavanomaisiin rakenteisiin. (Brito et al. 2016) Betonimurskerakenteen lujittu-
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minen on suurinta ensimmäisten vuosien aikana rakentamisesta (Dettenborn 2013). Det-

tenborn et al. (2015) tutkimuksissa on todettu, että betonikerrosten pitkäaikaiskestävyys 

on hyvä. Betonikerroksien havaittiin saavuttavan 13–15 vuodessa rakentamisesta 10–

25 % paremman kantavuusarvon luonnonkiviainekseen verrattuna (Dettenborn et al. 

2015). 

Betonimurskeen laatu on kuitenkin pääosassa, joka varmistetaan esitestauksella ja val-

miin murskeen laadunvarmistuksella. Suomessa betonimurskeille on laadittu neljäpor-

tainen laatuluokitus BeM I-IV, joka esitellään Taulukossa 1. Laatuluokituksen avulla voi-

daan kuvata betonimurskeen puhtautta ja teknisiä ominaisuuksia. Laatuluokitukseltaan 

paras betonimurske BeM I on peräisin ainoastaan betonin tuotannosta ja on korkealaa-

tuista materiaalia uusiomaarakentamiseen. Heikkolaatuisin BeM IV sisältää paljon 

haitta-aineita, kuten kreosoottia tai kyllästetyn puun raskasmetalleja tai muita materiaa-

leja, kuten tiiltä (SFS 5884:2018, 21). Haitta-aineet ja muut materiaalit vaikuttavat beto-

nimurskeen teknisiin ominaisuuksiin ja ympäristökelpoisuuteen, jotka eivät välttämättä 

ole riittävällä tasolla uusiomaarakentamiseen vaativissa käyttökohteissa (Brito et al. 

2016). 

Taulukko 1. Murskatun betonijätteen laatuluokat BeM I-IV (SFS 5884:2018). 

 BeM I BeM II BeM III BeM IV 

Materiaalin 
lähde 

Betoniteollisuus 
Betoniteollisuus, 

rakennus- tai  
purkutyömaa 

Betoniteollisuus, 
rakennus- tai  
purkutyömaa 

Betoniteollisuus, 
rakennus- tai  
purkutyömaa 

Materiaali 
Betoni > 90 %  

Tiili < 10 % 

Betoni, lasi ja  
kiviaines > 90 % 

Tiili < 10 % 

Betoni, lasi ja  
kiviaines > 90 % 

Tiili < 10 % 

Betoni, lasi ja  
kiviaines > 70 % 

Tiili < 30 % 

Hienoainepitoi-
suus 

< 7 % < 7 % - - 

Routivuus routimaton routimaton 

routimaton/rou-
tiva (riippuu hie-
noainepitoisuu-

desta) 

routimaton/rou-
tiva (riippuu hie-
noainepitoisuu-

desta) 

Puristuslujuus >1,2 Mpa >0,9 Mpa - - 

Kelluvat epä-
puhtaudet 

< 5 cm3/kg < 10 cm3/kg < 10 cm3/kg - 

Ensisijainen 
käyttökohde 

Kantava kerros 
Kantava ja ja-
kava kerros 

Jakava kerros 
Jakava kerros ja 

pengertäyttö 
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Betonimurske luokitellaan jätteeksi ja sen hyötykäyttö on mahdollista ympäristöluvalla tai 

väylä- ja kenttärakenteissa MARA-ilmoitusmenettelyllä, kun betonimurske, kerrospak-

suus ja käyttökohde täyttävät MARA-asetuksen vaatimukset (VNa 843/2017). Mikäli 

MARA-asetuksen vaatimukset eivät täyty, on betonimurskeen käyttö ja varastointi ym-

päristöluvan varaista. Hyötykäyttökohde tulee olla selvillä, jotta purkukohteen beto-

nimurskeen voidaan vaatia olevan oikean laatuista teknisiltä ja ympäristöominaisuuksil-

taan. 

Betonijätteen toimittaminen kaatopaikalle on jäteveron vuoksi kalliimpaa kuin materiaalin 

hyödyntäminen uudelleen muualla. Hyödyntämisen helpottamiseksi parhaillaan on käyn-

nissä ehdotus betonimurskeen EoW:lle (Valtioneuvosto 2020). Asetusehdotuksessa esi-

tetään arviointiperusteet, milloin betonimurske lakkaa olemasta jätettä. Asetus on ollut 

lausuntokierroksella keväällä 2021. 

4.3.2 Asfalttijäte 

Asfalttijätettä voidaan hyötykäyttää teiden kantavissa ja jakavissa kerroksissa asfaltti-

murskeena ja -rouheena. Tien kulutuskerroksessa asfalttijätettä voidaan käyttää joko uu-

delleensekoittamalla kohteessa (in situ) tai asfalttiasemilla asfalttimassan raaka-aineeksi 

(ex situ). Rakennuskohteessa tapahtuva hyötykäyttö voidaan toteuttaa uudelleen sekoit-

tamisella, eli Remix-menetelmällä. Remix-menetelmässä asfaltti hyödynnetään paikan 

päällä, niin että vanha asfalttipinnoite kuumennetaan, jyrsitään, sekoitetaan uuteen as-

falttimassaan ja levitetään takaisin tielle. (Björklund et al. 2012) 

Arvioiden mukaan Suomessa asfalttijätettä on muodostunut vuosituhannen alussa 250 

000–300 000 tonnia vuosittain (Lämsä 2005). Asfaltin sisältämän bitumi on arvokas aine, 

joten se kannattaa kierrättää takaisin teiden ja katujen päällystämiseen (Brito et al. 

2016).  Ruotsalaistutkimuksen tulokset osoittavat, että paikan päällä tapahtuva asfaltti-

jätteen remix-menetelmä on kestävämpi ratkaisu kuin kierrätys asfalttiasemalla tai as-

falttijätteen hyötykäyttö murskeena tien rakennekerroksiin (Björklund et al. 2012). 

4.3.3 Ylijäämämaat 

Ylijäämämaalla tarkoitetaan pilaantumatonta kaivettua maa-ainesta, joka vastaa luon-

nontilassa olevaa maa-aineista, jota ei käytetä kaivuukohteessa (Dettenborn et al. 2020, 

110). Ylijäämämaat ovat tyypillisesti rakennusteknisesti heikkolaatuista pilaantumatonta 

maa-ainesta, kuten routivaa moreenia, savea, silttiä tai liejua, joiden kantavuus ja muut 

ominaisuudet ovat sellaisenaan rakentamisen kannalta liian heikkoja. Yleisesti ylijäämä-

maita syntyy, kun maa-ainesta korvataan massanvaihdossa rakennusteknisesti parem-

milla materiaaleilla, usein soralla tai kalliolouheella. (Hartikainen 2000, 33–34; 126). 
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Ylijäämämaiden määrästä ei ole tarkkaa valtakunnallista tilastoa, joten määrät ylijäämä-

maista ovat arvioita. Joukainen (2019) on arvioitunut, että pelkästään Pirkanmaan jäte-

huollon toiminta-alueella syntyy vuosittain 3–4 miljoonaa tonnia ylijäämämaita. Ylijäämä-

maita on UUMA-inventaarihankkeessa vuonna 2010 arvioitu syntyvän vuosittain Suo-

messa 20–30 miljoonaa tonnia (Lahtinen & Maijala 2010, 18). Jätetilastojen perusteella 

rakentamisesta peräisin olevan mineraalijätteen määrä on vähentynyt merkittävästi vuo-

desta 2010 vuoteen 2015, jonka jälkeen vuosittainen määrä on pysynyt aika vakaana 

noin 15 miljoonassa tonnissa. Vuoden 2019 jätetilaston arvioin mukaan suuri osa mine-

raalijätteestä on läjitettyjä ylijäämämaita. (Suomen virallinen tilasto 2021) 

Keinoja ylijäämämaista aiheutuvien päästöjen vähentämiselle on rakentaa rakennustek-

nisesti hyville maaperäalueille, jossa laajoja massanvaihtoa ei tarvitse tehdä, jalostaa tai 

käsitellä rakennusteknisesti heikkolaatuista maaperää sekä lisätä massakoordinointia ja 

ylijäämämaiden hyötykäyttöä, esimerkiksi puistoalueilla tai meluvalleissa. Ylijäämämai-

den hyötykäyttökohteet riippuvat materiaalin teknisistä ominaisuuksista ja ympäristökel-

poisuudesta. 

Alla Taulukossa 2 on esitetty ylijäämämaiden käsittely ja jalostusmenetelmiä materiaalin 

mukaan. Ylijäämämaat ovat tyypillisesti vesipitoisia savimaita, joille stabilointi on yleensä 

sopivin jalostusmenetelmä. Ylijäämämaanstabilointi voidaan toteuttaa syvästabiloinnilla 

(in situ) kaivamatta maa-ainesta, jolloin tarkoituksena on vahvistaa tulevan rakenteen 

pohjaa, tai massastabiloinnilla (ex situ), jossa maa-aines kaivetaan ylös ja stabiloidaan 

erillisissä altaissa ennen hyötykäyttörakenteeseen sijoittamista. Stabiloinnissa käytetään 

tyypillisesti sementtiä ja kalkkia, mutta sideaineena voidaan hyödyntää teollisuudesta ja 

energiantuotannosta peräisin olevia tuhkia. (Hartikainen 2000, 132–133) 

Taulukko 2. Ylijäämämaita ja niiden ominaisuuksien mukaisia käsittely- ja jalostusme-
netelmiä (Eskola et al. 2008, 16) 

Materiaali 
Ominaisuus,  

johon vaikutetaan 
Jalostusmenetelmä 

Vesipitoiset ylijäämämaat 
Huono tiivistyminen, olosuh-
deherkkyys, routivuus ja pai-

naumat 

Kuivatusmenetelmät, stabi-
lointi 

Hienorakeiset ja eloperäi-
set ylijäämämaat  
(esim. savi, lieju) 

Huono tiivistyminen, olosuh-
deherkkyys, routivuus ja pai-

naumat 
Stabilointi 

Moreenit 
Olosuhdeherkkyys, routi-

vuus, painaumat 

Murskaus, seulonta, sekoi-
tus, käsittelyaineet ja pelle-

tointi 

Pilaantuneet maat 

(ei käsitelty tässä työssä) 
Haitta-aineiden leviäminen Puhdistusmenetelmät 



21 
 

Tyypillisesti ylijäämämaita on loppusijoitettu maankaatopaikoille ja hyötykäytetty kaato-

paikkojen rakenteissa. Kaatopaikkarakenteissa ei enää tarvita merkittävissä määrin 

maa-aineksia, koska Suomessa yhdyskuntajätteestä 43 % materiaali hyödynnetään, 53 

% poltetaan ja vain alle 1 % sijoitetaan kaatopaikoille (Suomen virallinen tilasto 2020). 

Ylijäämämaiden läjittäminen maankaatopaikoille aiheuttaa päästöjä ja kustannuksia 

etenkin kuljetuksen vuoksi, lisäksi pääkaupunkiseudun maankaatopaikat alkavat olla vä-

hissä (Häkkinen et al. 2020, 29). Uusien maankaatopaikkojen perustaminen ei ole ilmas-

totavoitteiden mukaista, koska jätteen loppusijoitus on jätehierarkian viimeinen vaihto-

ehto. Ensisijaisesti jätehierarkian mukaisesti ylijäämämaiden syntyä tulisi vähentää ja 

seuraavana valmistella ylijäämämaita uudelleenkäyttöä varten. 

Ylijäämämaista suurin osa päätyy maankaatopaikoille, joka johtuu lähinnä materiaalin 

rakennusteknisestä heikosta laadusta, mutta läjittäminen johtuu myös lainsäädännölli-

sestä ongelmasta. Jätelain (646/2011) ja ympäristösuojelulain (547/2014) perustein kai-

vettua maa-ainesta ei tulkita jätteeksi, kun pilaantumaton maa-aines ei sisällä haitallisia 

aineita eikä aiheuta ympäristöriskiä käyttö- tai sijoituskohteessa, ja sillä on suunnitelmal-

linen ja varma käyttökohde. Lainsäädännössä ei ole pilaantumattoman maa-aineksen 

käsitteelle yleispätevää määritelmää. Pilaantumattomaksi maa-aines voidaan tulkita, kun 

se vastaa luonnontilaista tai koostumukseltaan samantapaisen maa-aineksen tilaa, joka 

ei aiheuta vaaraa ympäristön pilaantumiselle (MASA taustamuistio, 4). Pilaantumaton 

maa-aines katsotaan kuitenkin jätteeksi, mikäli maa-ainekselle ei ole suunnitelmallista ja 

varmaa jatkokäyttöä kaivuuhetkellä. Maankaatopaikoille viedyn pilaantumattoman maa-

aineksen hyötykäyttö myöhemmin on nykylainsäädännön mukaan lähes mahdotonta. 

Luonnosvaiheessa oleva MASA-asetuksen tavoite on helpottaa ylijäämämaiden turval-

lista hyötykäyttöä maarakennushankkeissa (MASA taustamuistio 2020). 

Ylijäämäsavia on myös mahdollista jalostaa kevytkiviaineeksi (Ayati et al. 2018). Pää-

kaupunkiseudun ylijäämäsavien jalostamista kiviaineeksi -hanke on selvittänyt materiaa-

lin teknistä soveltuvuutta ja markkinapotentiaalia. Hankkeen mukaan uusiokevytkiviai-

neksen valmistaminen on tällä hetkellä kustannustehotonta, koska luonnonkiviainesta tai 

muita uusiomateriaaleja on helposti saatavilla edullisemmin. (Eriksson et al. 2021, 23) 

Ayati et al. (2018) tutkimuksen mukaan savi on raaka-aineena toimiva, mutta valmistus-

prosessi vaatii vielä lisäkehittämistä, jotta tuotanto olisi kaupallisesti kannattavampaa. 

Valmistusprosessissa saven kuivattamiseen kuluu myös paljon energiaa, joten valmis-

taminen kestävästi on haastavaa (Eriksson et al. 2021). 
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4.4 Metsä- ja energiateollisuuden jätteet 

Metsä- ja energiateollisuuden polttoprosesseissa syntyy erilaisia tuhkia ja kuonia. Tuh-

kan ja kuonien koostumukseen, ominaisuuksiin ja määrään vaikuttavat polttoaine, polt-

toprosessi ja tuhkan keräyspaikka (Bryden & Ragland 2011). Suomessa yleisemmin käy-

tettävät polttoprosessit kiinteille polttoaineille ovat arina- ja leijupetipoltto. Savukaasuista 

kerättyä hienorakeista tuhkaa kutsutaan lentotuhkaksi ja polttokattilan pohjalta polttota-

son alapuolelta kerättyä karkeampaa, rakeisempaa tuhkaa kutsutaan pohjatuhkaksi. 

Pohjatuhka muistuttaa ominaisuuksiltaan hiekkaa (Datta et al. 2010).   Arinapolton tuh-

kista 5–40 % on lentotuhkaa ja loput pohjatuhkaa, jonka raekokojen vaihtelualue on suuri 

ja voi sisältää myös hienorakeisempaa jaetta. Leijukerrospoltossa kertyy 80–100 % len-

totuhkaa ja 0–20 % pohjatuhkaa, jonka seassa on leijupedin hiekkaa. (Tuhkarakentami-

sen käsikirja 2012, 9) 

Kivihiili on uusiutumaton luonnonvara, joka on vielä yleisesti käytössä oleva polttoaine. 

Kivihiilen korvaajana käytetään entistä enemmän biopolttoaineita, joista yleisemmät ovat 

puuperäiset polttoaineet ja turve. Biopolttoaineita voidaan polttaa suoraan tai niitä voi-

daan käsitellä termisesti tai biokemiallisesti. Seospoltolla tarkoitetaan polttotapaa, jossa 

polttoaineena käytetään kivihiilen, turpeen tai puuperäisen polttoaineen seosta. (Bryden 

& Ragland 2011) Kivihiilen lentotuhka on hienompaa kuin turpeen ja puun seospolton 

lentotuhka (Järvelä et al. 2009, 16). 

Kivihiili- ja biopolttojen tuhkia ja kuonaa voidaan hyödyntää maarakentamisessa. Pohja-

tuhkan ja leijupetihiekan tyypillisiä käyttökohteita ovat suodatinkerrokset ja maapenke-

reet. Lentotuhkalla on onnistuneita käyttökokemuksia jakavissa kerroksissa, maapenke-

reissä ja stabiloinnin sideaineena. (Väylä 2020a) Tuhkat, erityisesti lentotuhkat, ovat kui-

vina pölyävää materiaalia, joka aiheuttaa pölyhaittaa varastoinnissa ja kuljetuksessa. 

Pölyhaittojen minimoimiseksi tuhkakasoja suojataan peittämällä, mutta tuhkan sekaan 

saatetaan sekoittaa vettä. (Järvelä et al. 2009) Lentotuhkien ominaisuudet voivat muut-

tua merkittävästi käyttöketjun aikana ja keskeisin teknisiä ominaisuuksia muuttava para-

metri on kosteus. Lentotuhka on itselujittuva, mutta lujittumiseen vaikuttaa negatiivisesti 

ennen aikainen kosteus välivarastoinnissa ja tuhkan sisältämät haitta-aineet, kuten ras-

kasmetallit (Järvelä et al. 2009). Onnistunut välivarastointi ja lentotuhkan tiivistämisen 

työvaiheet optimivesipitoisuudessa ovat rakenteen kantavuuden ja lujuusominaisuuk-

sien sekä pitkäaikaisen toimivuuden kannalta välttämättömiä (Datta et al. 2010; Järvelä 

et al. 2009) 
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Rakentaminen paalutuksella tai stabiloinnilla aiheuttaa merkittävät päästöt rakennus-

hankkeessa (Häkkinen & Ruuska 2014). Stabiloinnin päästöjä voidaan vähentää hyö-

dyntämällä uusiomateriaalia sideaineseoksessa. Stabilointi voidaan tehdä sideaineseok-

sella, jossa on uusiomateriaalia, yleensä lentotuhkaa, sekä tyypillisiä sideaineita, kuten 

sementtiä tai kalkkia, jolloin sementti ja kalkki toimivat reaktion katalyyttina (Järvelä et 

al. 2009). Sideaineseoksen sekoitesuhteeseen ja määrään vaikuttaa käsiteltävän maan 

ominaisuudet. Nguyen (2021) diplomityön pilaristabilointitutkimuksessa uusiomateriaali-

pohjaisen sideaineseoksen käytöllä voidaan vähentää jopa 80 % stabilointimateriaalin 

kasvihuonepäästöistä. 

Käytettäessä tuhkia ja kuonia maarakentamisessa tulee varmistua tuhkien ympäristökel-

poisuudesta ja teknisestä soveltuvuudesta. Tuhkat ovat yleisesti emäksisiä ja niiden 

käyttö voi aiheuttaa korroosiota esimerkiksi valuraudalle, teräkselle ja alumiinille (Järvelä 

et al. 2009, 23). Käytettävät tuhkat eivät saa aiheuttaa maaperässä maan tai pohjaveden 

pilaantumista (Ympäristönsuojelulaki 527/2014). Lento- ja pohjatuhka sekä leijupeti-

hiekka on statukseltaan jätettä, mutta niiden hyötykäyttö on mahdollista ympäristöluvalla 

tai MARA-menettelyllä väylä- ja kenttärakenteissa sekä stabilointiaineena MARA-ase-

tuksen vaatimusten mukaisesti. Tuhkia voidaan CE-merkitä tiettyihin käyttötarkoituksiin, 

kuten Naantalin voimalaitoksen lentotuhka, joka on CE-merkitty betonin sideaineeksi ja 

sementin lisä- tai raaka-aineeksi (Schwenk 2020). 

4.5 Yhdyskuntajätteenpolton kuona 

Yhdyskuntajätteeksi luokitellaan asumisesta syntyvät jätteet sekä niihin rinnastettavat 

kaupan, teollisuuden ja palveluiden jätteet. Yhdyskuntajätettä muodostui vuonna 2019 

kolme miljoonaa tonnia ja 56 % poltettiin (Suomen virallinen tilasto 2020). Yhdyskunta-

jätteen poltossa syntyy pohjakuonaa, joka on palamatonta ja sulamatonta karkeaa ma-

teriaalia polttotason päällä ja sisältää lasia, keramiikkaa, metalleja ja muita jakeita (Kaar-

tinen et al. 2011). Yhdyskuntajätteenpolton kuona on emäksistä ja ominaisuuksiltaan 

vaihtelevaa johtuen polttoaineen heterogeenisyydestä. Pohjakuona voi sisältää vaihte-

levan määrän metallia ja lasia sekä muita prosessissa palamattomia ja sulamattomia 

materiaaleja ja niiden jäämiä, kuten palamatonta orgaanista materiaalia. Raekokojakau-

maltaan kuona on suhteistunutta, eli sisältää karkeiden rakeiden lisäksi hienoainesta. 

Suhteistunut materiaali tiivistyy tyypillisesti hyvin, mutta hienoaineksinen materiaali on 

herkkä kosteudelle ja kulkeutumaan tuulen mukana. (Kaartinen et al. 2010, 24; Sormu-

nen 2017) 
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Tyypillisesti pohjakuona täyttää tavanomaisen kaatopaikoille sijoitettavan jätteen kritee-

rit, mutta jätejakeen hyötykäytön edellytys on, että kuonan haitallisten aineiden liukoi-

suus tunnetaan tarkasti ja kuona käsitellään ennen hyötykäyttöä (Kaartinen et al. 2010, 

22–24). Tyypillisiä käsittelymenetelmiä on metallien erottelu ja ikäännyttäminen, eli 

suunniteltu varastointi. Erottelussa saadaan talteen arvometalleja ja muita hyödynnettä-

vissä olevia jakeita. (Kaartinen et al. 2011, 28) Käsittelystä huolimatta materiaali voi si-

sältää teräviä jakeita (Sormunen 2017). Ikäännyttämisen tarkoitus on laskea kuonan 

pH:ta, joka vähentää haitta-aineiden liukoisuutta. (Kaartinen et al. 2011, 27) 

Väitöskirjassaan Sormunen (2017) on todennut käsitellyn jätteenpolton pohjakuonan so-

veltuvan maarakenteiden rakennekerroksiin. Käsitelty yhdyskuntajätteenpolton pohja-

kuona on routimatonta ja lämmöneristävyydeltään hyvää, joten ominaisuuksiltaan poh-

jakuona soveltuu hyvin alusrakenteisiin ja myös kenttä- ja vallirakenteisiin (Kaartinen et 

al. 2010). Yhdyskuntajätteenpolton kuonan hyötykäyttäminen tapahtuu ympäristöluvalla 

tai MARA-asetuksen mukaisesti. 

4.6 Muut jätteet tai jäteperäiset tuotteet 

Myös muualta yhteiskunnasta syntyy maarakentamiseen soveltuvia materiaaleja, kuten 

ajoneuvojen renkaita ja kierrätyslasista valmistettua vaahtolasimursketta. Ajoneuvojen 

renkaita on kierrätetty Suomessa vuodesta 1996 asti tuottajayhteisö Suomen Rengas-

kierrätys Oy:n kautta. Kokonaisia renkaita ja rengasleikettä voidaan hyödyntää keven-

nysmateriaalina penkereissä.  Rengasleike ja kokonaiset renkaat ovat jätettä ja niiden 

hyötykäyttö on mahdollista MARA-ilmoituksella (VNa 843/2017). Rengasleike, tai toiselta 

nimeltään rengasrouhe, on kokonaisista renkaista paloiteltua materiaalia. Kokonaiset 

renkaat koostuvat kumista, tukiteräslangoista sekä renkaan epäpuhtauksista kuten 

noesta. Rengasmateriaalit luokitellaan leikkausmäärien mukaan ja renkaista voidaan 

myös valmistaa rengaspaaleja niputtamalla kokonaisia renkaita yhteen. (InfraRYL 2020; 

181144) 

Kokonaiset renkaat ja rengasleikkeet soveltuvat hyvin kevennysrakenteisiin niiden alhai-

sen tilavuuspainonsa ansiosta. Materiaali soveltuu myös eristys- ja kuivatusrakenteisiin 

sekä meluvalleihin (Väylä 2020a, liite 2). Rakennekerroksen päälle tuleva kuormitus 

muusta materiaalista tai liikenteestä aiheuttaa rakenteen tiivistymistä ja kokoonpuristu-

vuutta. Rengasleikekerros kokoonpuristuu tyypillisesti 10–20 % ja kokonaiset renkaat 

jopa 30–50 %. Kokoonpuristuvuus, paloherkkyys ja tiivistyminen tulee ottaa huomioon 

suunnitelmissa ja rakentamisessa. (InfraRYL 2020, 181144). Renkaissa olevien epäpuh-

tauksien haitallisuus ja liukeneminen sadevesien avulla ympäristöön on epävarmaa ja 

ympäristöriskin mahdollisuutta tulisi selvittää lisätutkimuksin (Arulrajah et al. 2020). 
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Kierrätyslasista, savesta ja sementistä voidaan valmistaa kevyitä materiaaleja korvaa-

maan luonnonkiviaineksia rakentamisessa. Kevytkiviainekset ovat kiintotiheydeltään alle 

2 000 kg/m3 ja omaavat hyvän lämmöneristävyyskyvyn (SFS-EN 13055:2016) ja osalla 

on pitkä käyttöhistoria kevennysmateriaalina maailmalla ja Suomessa (Tielaitos 1997). 

Tunnettu kevennysmateriaalituote on vaahtolasimurske, jonka käyttö ei vaadi MARA-

ilmoitusta eikä ympäristölupaa, koska materiaali on tuotteistettu. 

4.7 Uusiomateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätettävyys 

Uusiomateriaalirakenteiden auki kaivaminen on yleisesti mahdollista tavanomaisilla 

maarakennuskoneilla ja uusiomateriaalien uudelleenkäyttö on teknisesti mahdollista, mi-

käli ne vastaavat ominaisuuksiltaan alkuperäisen materiaalin ominaisuuksia (Rakennus-

tieto 2019, 8). Uusiomateriaalien hyötykäyttäminen uudelleen vaatii, että materiaali on 

ympäristökelpoisuudeltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan vaatimukset täyttävää ja uu-

delleenkäyttö on suunniteltu ja materiaalin ominaisuudet eivät ole merkittävästi muuttu-

neet käytön aikana. Rakentamisessa käytettävien materiaalien, myös uudelleen hyödyn-

nettävien, tulee täyttää rakennusmateriaalien laatuvaatimukset. Mikäli materiaalia ei 

voida hyötykäyttää uudelleen, toimitetaan se kierrätykseen tai loppusijoitukseen. 

Aukikaivuu tulee tehdä lajittelevana kaivuuna materiaalin uudelleenkäytön, kierrättämi-

sen tai loppusijoittamisen takia. Maarakentamisessa käytetyt jätemateriaalit ovat auki 

kaivettaessa edelleen statukseltaan jätettä, koska hyötykäytettäessä materiaali maara-

kentamisessa ei materiaalein jätteeksi luokittelu pääty (Jätelaki 646/2011). Jos materi-

aali on mahdollista palauttaa takaisin samaan rakenteeseen, on yleensä hyötykäyttö kui-

tenkin mahdollista ilman uutta ympäristölupaa tai MARA-ilmoitusta (Rakennustieto 2019, 

8). Mikäli jätemateriaalia hyödynnetään muussa kohteessa, vaati hyötykäyttö ympäristö-

luvan tai MARA-ilmoituksen. Jos auki kaivettua jätemateriaalia ei ole mahdollista hyö-

dyntää maarakentamisessa, toimitetaan se kierrätykseen tai loppusijoitettavaksi laa-

dusta riippuen. (Jätelaki 646/2011) 

Rakenteesta poistetut tuotteistetut materiaalit, kuten vaahtolasimurske tai kevytsora, ei-

vät ole auki kaivettuna jätettä, mikäli materiaali vastaa ominaisuuksiltaan alkuperäistä 

tuotetta, siihen ei ole sekoittunut muita materiaaleja ja tuote voidaan käyttää uudelleen 

samassa käyttötarkoituksessa. Mikäli tuotteistettuun materiaalin on sekoittunut merkittä-

västi muuta materiaalia, hävitetään se käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti. Lopulli-

sen päätöksen ja tulkinnan siitä, onko auki kaivettu materiaali jätettä, sekä onko ky-

seessä kierrättäminen, uudelleenkäyttö vai hyödyntäminen jätteenä tekee toimivaltainen 

ympäristönsuojeluviranomainen. (Rakennustieto 2019, 8) 
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Esimerkiksi auki kaivettu betonimurske lujittuu uudelleen käytettäessä, mikäli materiaa-

liin ei ole sekoittunut merkittävästi muita materiaaleja (SFS 5884:2018). Keravalla 1998–

1999 rakennetun maankaatopaikan betonimursketien auki kaivettavuudesta on tehty 

kenttä- ja laboratoriotutkimuksia loppukesästä vuonna 2001 (Dettenborn 2013, 89–90, 

Forsman 2001). Tämän ja muiden tutkimuksien mukaan BeM I rakenteen kaivaminen 

sujui hyvin ja materiaali irtosi täysin rakeisena. Auki kaivettu betonimateriaali palautettiin 

kaivuukuoppaan ja tiivistäminen onnistui vaikeuksitta. Laboratoriossa 28 vuorokauden 

ikäisille koekappaleille tehtyjen puristuskokeiden perusteella havaittiin 67 % puristuslu-

juus alkuperäiseen rakenteeseen verrattuna. (Forsman 2001) Keväällä 2002 tiellä tehtiin 

jatkotutkimuksia tien kantavuudesta alkuperäisellä tie osuudella sekä auki kaivetulla ja 

tiivistetyllä alueella. Pudotuspainokokeella todettiin, että pyöräuran kohdalla kantavuus 

oli 67–77 % ja pyöräurien välissä 89–93 % verrattuna alkuperäiseen betonimurskera-

kenteeseen (Forsman & Oinonen 2002, 6–7). Keravalla sijainnut betonimursketie on pu-

rettu uuden kaavan myötä. 

4.8 Uusiomateriaalien käyttökokemuksia 

Uusiomateriaalien hyödyntäminen infrahankkeissa ei ole vielä laajasti levinnyttä toimin-

taa Suomessa. Monet kunnat ovat asettaneet kunniahimoisia ilmastotavoitteita, joiden 

saavuttamiseksi on uusiomateriaalien käyttöä edistetty edelläkävijänä. Seuraavissa ala-

luvuissa on esitetty joitakin julkisia rakennushankkeita, joiden avulla vähennetään maa-

rakennushankkeiden ilmastopäästöjä. 

4.8.1 Betonimurske kaupunkien julkisessa maarakentamisessa 

Onnistunut betonin erottelu purkukohteissa on edellytys betonimurskeen uudelleen käy-

tölle. Ympäristöministeriön (2019) julkaisussa Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa on 

esitetty vapaaehtoisia keinoja purkuhankkeiden kiertotalouden edistämiseen ja jäte-

hierarkian noudattamiseen. Kansallista yhtenäistä linjausta betonijätteen käytölle ei ole, 

mutta jotkin kunnat ja kuntayhtymät ovat laatineet omia ohjeistuksiaan betonimurskeen 

kiertotalouden edistämiseen omalla alueellaan. Esimerkiksi Helsingillä on oma linjaus, 

että ensisijaisesti betoni jalostetaan purkukohteessa murskeeksi ja ohjataan uusiokäyt-

töön (Dettenborn & Forsman 2019). 

Kirkkonummi on koostanut selvitystyön kunnan purkukohteiden betonijätteen hyödyntä-

miseen kunnan rakentamiskohteissa (Söderholm 2020). Selvitystyön myötä Kirkkonum-

men kunta laati yhdenmukaisen toimintamallin purettavien kohteiden betonimurskeen 

uudelleenkäytölle kunnan rakentamiskohteissa. Lopputuloksena on tarkastuslista, joka 

on lyhyt yhteenveto tarvittavista toimista betonimurskeen uusiokäyttöön. Tarkastuslistan 
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tarkoitus on kasvattaa betonimurskeen uudelleenkäytön prosenttia vähentäen samalla 

kustannuksia, neitseellisten materiaalien kulutusta sekä purku- ja rakentamishankkeista 

aiheutuvia kasvihuonepäästöjä. 

Helsingin, Espoon, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungeilla on yhteinen ohjeistus 

betonimurskeen käyttöön julkisessa maarakentamisessa (Dettenborn & Forsman 2019). 

Ohjeistuksen mukaan johtokaivannoissa betonimurskeen käyttö on mahdollista, mikäli 

verkoston haltijan ohjeet niin sallivat (Dettenborn & Forsman 2019, 9) Helsingin seudun 

ympäristöpalvelut (HSY) vastaa Helsingin, Espoon, Kauniaisen ja Vantaan jäte- ja vesi-

huollosta ja HSY:n linjauksen mukaan betonimurskeen käyttö on sallittua ohjeistusten 

mukaisesti, mikäli kadunpitäjä antaa suostumuksen. 

4.8.2 Ylijäämämaiden hyötykäyttö – Perkkaan koirapuisto, Es-

poo 

Espoon Perkkaan koirapuistossa 2012–2013 suoritettiin pohjamaan pintaosan massas-

tabilointi ja viereisen katutyömaan massanvaihdossa syntyvän ylijäämäsaven stabilointi 

koirapuiston pengermateriaaliksi (ABSOILS 2015). Pilottihankkeen tarkoitus oli testata 

ylijäämäsavien uusiokäyttöä stabiloinnin avulla, nostattaa koirapuiston tasoa tulvimisen 

estämiseksi sekä välttyä massanvaihdolta. 

Koirapuiston alue on pinta-alaltaan 4500 m2 ja sijaitsee pehmeällä savikolla. Savikerrok-

sen paksuus oli 11–14 metriä ja luokitukseltaan alue oli erittäin vaikea rakennuskohde 

heikon kantavuuden takia. Läheiseltä katutyömaalta toimitettujen ylijäämäsavien kulje-

tusmatka oli 200–500 metriä, kun maankaatopaikalle matkaa olisi kertynyt yli 20 km. 

Hankkeen kustannukset ja ympäristövaikutukset vähentyivät, koska kuljetusetäisyydet 

olivat lyhyet ja uutta luonnonmateriaalia ei tarvittu koirapuiston alueelle. (Dettenborn et 

al. 2019, 129–130) 

Materiaalimäärä hankkeessa oli yhteensä 13 000 m3. Stabiloinnit suoritettiin sementin ja 

lentotuhkan ja rikinpoistonlopputuotteen seoksella. (Dettenborn et al. 2019, 129–130) 

Rakennusvaihe sujui ongelmitta ja laaduntarkkailututkimuksissa todettiin rakenteen ole-

van onnistunut. Laaduntarkastukset suoritettiin kairauksilla, koekuopilla sekä muun mu-

assa penetrometritestauksella ja painumalevyjen avulla. Laaduntarkkailut dokumentoin-

tiin myös valokuvin. (ABSOILS 2015) 
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4.8.3 Ankkapuiston uusiomassahanke, Vantaa 

Vantaan Korsossa sijaitseva Ankkapuisto kunnostettiin vuosina 2016–2018. Alueella si-

jaitsevan lammen ja ojan imuruoppausmassat oli tarkoitus toimittaa Vantaalla sijaitse-

valle maanvastaanottoalueelle, mutta ylijäämämaat päädyttiinkin hyödyntää Ankkapuis-

ton rakentamisessa ja kasvualustoissa. Ruoppausmassojen lisäksi alueella hyötykäytet-

tiin massoja muista Vantaan kaupungin käynnissä olevista rakennushankkeista sekä 

muun muassa kivituhkaa. Ankkapuiston alueella oli tilaa esivalmistelua ja väliaikaisva-

rastointia varten, mikä oli yksi tekijä onnistuneessa hankkeessa. (Ramboll 2019) 

Arvioiden mukaan uusiomassahankkeella säästettiin 56 000 euroa ja vähennettiin pääs-

töjä 23 000 kg CO2 ekv, joista 44 % koostui kuljetuksista ja loput itse uusiomateriaalira-

kentamisesta (Ramboll 2019). Hanke oli kestävän ympäristörakentamisen (KESY) toi-

mintamallin pilotointikohde. KESY ehdottaa toimintaperiaatteet tilaajan, suunnittelijan, 

rakentajan ja kunnossapitäjän kestävän kehityksen mukaisille toimille ympäristörakenta-

misessa. KESY-tunnus on osoittaa sitoutumista toimintamallin tavoitteisiin ja edistämi-

seen. Tunnusta haetaan erikseen Viherympäristöliitolta ja se on toimijalla voimassa tois-

taiseksi. (Weckman 2018). 
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5. AINEISTOT JA MENETELMÄT 

Alaluvuissa esitellään tarkemmin tarkasteltavaa kaupunkia, sen ilmastotavoitteita ja -toi-

mia, tulevia aluerakennushankkeita sekä paikallisesti saatavilla olevia uusiomateriaaleja. 

Viimeisessä alaluvussa esitellään haastattelututkimus, sen menetelmä ja toteutus. 

5.1 Kerava ja ilmastotavoitteet 

Kerava on Keski-Uudellamaalla sijaitseva kaupunki, joka on pinta-altaan Suomen viiden-

neksi pienin kunta. Keravan pinta-ala on 31 km2 ja asukasluku on 37 105, joka tekee 

Keravasta väestöntiheydeltään Suomen kolmanneksi suurimman kaupungin. (Tilasto-

keskus 2021b) Kuvasta 5 nähdään, että kaupunkirakenne Keravalla on tiivis. Rakenta-

mattomana on lähinnä enää rakennusteknisesti heikkoja maaperäalueita. Ympäristöön 

ja luontoon liittyvistä valvonta- ja muista viranomaistehtävistä vastaa Keravalla ylikun-

nallinen toimija Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä Aluehallintovirasto ja Elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

 

Kuva 5. Keravan merkittävät käynnissä olevat tai suunnitteilla olevien aluerakennus-

hankkeiden sijainnit. 
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Keravan halki kulkee valtakunnallisesti merkittävät liikenneväylät valtatie 4 ja päärata.  

Kerava luokitellaan keskisuureksi kaupungiksi ja väestönmuutosluokaltaan kasvavaksi 

kaupunkimaiseksi kunnaksi (Valtiovarainministeriö 2020, 328). Keravalle on asetettu 

vuosittaiseksi asuntotuotantotavoitteeksi 514 asuntoa (MAL 2020, Liite 2). Uusien asun-

tojen ja työpaikka-alueiden rakentaminen siirtyy Keravalla rakennusteknisesti huonom-

mille maaperä- tai metsäalueille. Alla Taulukossa 3 on esitelty Keravan suunnitteilla ole-

vat ja rakennusvaiheessa olevat aluerakentamishankkeet sekä yllä Kuvassa 5 Keravan 

alueella sijaitsevat nykyinen asutus ja tulevat asuin- ja työpaikka-alueiden sijainnit ilma-

kuvassa. (Kuva 5). 

Taulukko 3. Keravan merkittävimmät suunnittelu-, asemakaavoitus- tai rakennusvai-
heessa olevat aluerakentamishankkeet sekä niiden aikataulut, suunnittelualueiden koko 
ja maaperä. 

Hankkeen 
(työstö)nimi 

Vaihe 

Valmis-
tus-
vuosi 
(arvio) 

Koko Sijainti 
Maa-
perä 

Muuta huomioitavaa 

Kaskela I 
Rakennettu.  
Asemakaava 

(2261) 
2020 21 ha 

Etelä-Kas-
kela 

Kallio 
Oli osa merkittävää 

metsäaluetta 

Pohjois- 
Kytömaan 
pientaloalue 

Asemakaava 
(2368) luonnos-

vaiheessa 
2023 18 ha 

Pohjois-
Kytömaa 

Savi, 
kallio 

 

Henriksda-
lin  
pientaloalue 

Asemakaavan 
laadinta käynnis-

tymässä 

2023–
25 

15 ha Kaskela Savi  

Koivula työ-
paikka-alue 

Asemakaava 
(2345) hyväksytty 

2019. Louhinta 
käynnissä 

2024 22 ha 
Vanhan 

Lahdentien 
varrella 

Kallio, 
savi 

Oli osa merkittävää 
metsäaluetta 

Kivisillan 
alue  
(Asunto-
messualue) 

Asemakaava 
(2316) ehdotus-

vaiheessa 
2024 40 ha 

Potslars 
(Jokilaak-
son etelä-

osa) 

Savi  

Marjomäki 
Asemakaava 

(2316) luonnos-
vaiheessa 

2026–
27 

20 ha 
Jokilaak-
son poh-
joisosa 

Savi  

Pihkaniitty 

Asemakaavan 
(2307) laadintaa 

jatketaan tulevina 
vuosina 

-  9,5 ha 
Pohjois-
Kaleva 

Savi, 
kallio 

Hallinto-oikeus ja Kor-
kein hallinto-oikeus 

ovat hylänneet yleis-
kaavavaiheessa tehdyt 
valitukset. Hanketta ei 

ole jatkettu vielä 

Jokivarren 
työpaikka-
alue 

Käynnistyy vasta, 
kun kaupunki 

omistaa maata 
alueelta enemmän 

-   Etelä-Ke-
rava 

Kallio 
Osa merkittävää met-

säaluetta 

Valtatie 4:n 
risteysalue 

Ei aktiivisesti 
suunnitteilla, 

mutta kaupallista 
kiinnostusta on 

-  20 ha 

Valtatie 4:n 
Keravan 
liittymän 
itäpuoli 

Kallio, 
savi 

Vaatii paljon louhintaa 
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Kerava on sitoutunut kansainväliseen kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimuk-

seen, johon kuuluu laatia Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP), eli kes-

tävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma. Keravan tavoite on vähentää 60 % kau-

pungin kasvihuonepäästöjä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä (Kerava 

2021b, 10). SECAP:ssa ei esitetä ilmastotoimia rakentamiselle, vaan ohjelma keskittyy 

ilmastotoimiin liittyen kaupungin rakennuksiin, liikenteeseen ja niiden energian käyttöön. 

Suunnitelmassa on esitetty toimenpide-ehdotuksena kaupunkirakenteen tiivistäminen, 

mutta tarkemmin kestävää maankäyttöä tai maarakentamista ei ole ohjelmassa käsitelty 

(Kerava 2021b). 

Kerava on mukana Uudenmaan liiton (2020) Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartassa. 

Uudenmaan ilmastotavoite olla täysin hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, joka on hal-

lituksen asettaman Hiilineutraali Suomi 2035 tavoitteen mukainen. Hiilineutraali Uusimaa 

2035 -tiekartan tavoitteen saavuttamiseksi tulee Uudenmaan kokonaispäästöjä vähen-

tää 80 %:a vuoden 2005 tasosta sekä sitoa loput hiilinieluihin tai taloudellisten kompen-

saatiokeinojen avulla (Uudenmaan liitto 2020, 7). 

Tiekartan painopisteet ovat hiilen sidonnan vahvistaminen ja päästöjen kompensointi, 

kestävä kulutus ja tuotanto, hiilineutraali kiertotalous, nopea ja reilu energiasiirtymä, äly-

käs ja päästötön liikkuminen sekä ilmastoviisas maankäyttö ja rakentaminen (Uuden-

maan liitto 2020, 25). Ilmastoviisaan maankäytön ja rakentamisen painopisteen keskei-

simpiä ajatuksia on rakentaa kestävää yhdyskuntarakennetta ja hyödyntää rakentami-

sen elinkaariajattelua ja kiertotaloutta jo kaavoittamisen ja rakentamisen suunnitteluvai-

heissa (Uudenmaan liitto 2020, 26–27). Alueen maakuntakaavaluonnoksessa Uusimaa-

kaava 2050 (2020) osoitetaan erikseen kiertotalousalueita, kuten maa-aineshuollon ke-

hittämisalueita, jotka tukevat Uudenmaan liiton ilmastotavoitteiden toteutumista. 

Ilmastonmuutosta hillitseviä keinoja on myös esitetty Helsingin seudun liikenteen seu-

dullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) 2020–31 –sopimuksessa (MAL 

2020). Suunnitelma koskee pääkaupunkiseutua, eli Helsinkiä, Espoota, Kauniaista ja 

Vantaata sekä pääkaupunkiseudun kehyskuntia (KUUMA-seutu), johon kuuluu Keravan 

lisäksi Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuu-

sula ja Vihti.  MAL 2020–31-sopimuksella solmitaan valtion kanssa ja sillä pyritään kas-

vattamaan alueen kestävyyttä suunnitelmallisesti, jotta alue kasvaa kestävästi ja minimoi 

päästöjään tehokkaasti. (MAL 2020) Pääkaupunkiseudulla ja KUUMA-seudulla ennus-

tetaan asuvan vuonna 2060 yli 500 000 asukasta enemmän kuin vuonna 2019 (Kaasila 

& Vuorio 2020, 32–33). 
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Lisäksi KUUMA-seudulla on oma ilmasto-ohjelma ja kunnilla on omat hiilineutraalisuu-

den tavoitevuodet. KUUMA-seudun ilmasto-ohjelma esittää ehdotuksia, joilla kunnat voi-

vat edistää omia ilmastotoimiaan luopumalla fossiilisista polttoaineista, lisäämällä ener-

giatehokkuutta ja resurssiviisautta sekä varautumalla sään ääri-ilmiöihin. (KUUMA 2020) 

5.2 Jokilaakson Kivisilta – Asuntomessualue 2024 

 Jokilaakso on avointa peltoaluetta, jonka läpi kulkee Keravanjoki ja idässä aluetta rajaa 

valtatie 4, joka aiheuttaa alueelle melusaastetta. Jokilaakson aluerakennushankkeen 

alue on arvioitu kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi ympäristöksi. 

Suunnitelmana on rakentaa uusia asuinalueita Jokilaaksoon. Kivisillan alue kaavoitetaan 

ja rakennetaan ensimmäisenä ja se sijoittuu Jokilaakson keskiosaan, noin kilometrin 

päähän Keravan rautatieasemalta.  Kivisillassa 50 hehtaarin kokoisella alueella järjeste-

tään Asuntomessut vuonna 2024. Asuntomessut ovat vuosittainen messutapahtuma, 

jossa esitellään uusia asumisen ratkaisuja. 

Jokilaakson Kivisillan asemakaava (2316) on ollut nähtävillä 18.6.-19.7.2021 (Kerava 

2021a). Lainvoimainen kaava saadaan arvioiden mukaan joulukuussa 2021. Asemakaa-

vaehdotuksen mukaan Kivisillan alueelle rakennetaan noin 460 asuntoa ja alueen asu-

kasmäärän arvioidaan olevan 950 asukasta. Kivisillan alueelle on suunniteltu tontti- ja 

pihakatuja, kevyen liikenteen väyliä sekä hulevesialtaita kosteikkoineen, yhteisöllisiä au-

kioita ja pysäköintialueita. Alla Kuvassa 6 esitetty alueen havainnekuva. 

 

Kuva 6. Jokilaakson Kivisillan alueen havainnekuva kuvattu etelästä (Kerava 2021a, liite 
4a) 
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Jokilaakson alueen maaperä on pääasiassa savea, ainoastaan alueella sijaitsevan Ke-

ravan kartanon alue on kalliota. Alueella on tehty laajoja pohjatutkimuksia rakennetta-

vuusselvityksen ja suunnitteluvaiheen yhteydessä.  Kivisillan alueella savikerroksen pak-

suus vaihtelee alueella 3,3–14,7 metrin välillä ja kerroksen yläosa koostuu 1–3,5 metrin 

paksuisesta kuivakuorikerroksesta. Saven vesipitoisuus on alueella 23–99 %. Suuren 

vesipitoisuuden vuoksi savi on paikoin liejuista. Savikerroksen paksuus on suurempaa 

alueen eteläpäädyssä ja itäosassa savi on kuivakuorimaista. Savikerroksen alapuolella 

on soraa tai moreenia noin 0–3,5 metrin kerroksena. Alueella ei ole sulfidisavea eikä 

luokiteltua pohjavesialuetta. Pohjaveden pinnan korkeuksia tutkittiin kuudessa mittaus-

paikassa pohjaveden havaintoputkilla. Vedenpinnan taso on 0–6 metriä maanpinnasta 

ja yhdessä pisteessä vesi oli paineellista. (Innogeo Oy 2021) Alueen läpi kulkee Keski-

Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän meriviemäri lähellä Merikalliontai-

valta. 

Mitta Oy:n 90 päivän stabiloituvuuskokeissa tutkittiin kahden näytepisteen saven stabi-

loituvuutta eri määrillä perinteisellä kalkkisementti-seoksella sekä kalkkisementtikipsi-

seoksella, joka on tarkoitettu ongelmallisten liejujen ja sulfidimaiden stabilointiin. Tulok-

sien mukaan savi lujittuu voimakkaasti jo vähäisillä sideainemäärillä (80 kg/m3). (Häkki-

nen et al. 2021, liite 3) Uusiomateriaalien käyttöä sideaineena ei tutkittu tässä tutkimuk-

sessa. 

Alustavien arvioiden mukaan alue on rakennettavuudeltaan heikkoa, mutta tehtyjen poh-

jatutkimuksien mukaan painumat ovat alueella pieniä noin 3–10 mm. Mittaukset tehtiin 

kriittisimmiksi katsotuista kohdista, joissa pengerkorkeuden on arvioitu olevan suurim-

millaan. Tutkimuksien mukaan pohjanvahvistustoimenpiteitä ei ole tarpeellista tehdä ja 

kadut voidaan rakentaa maanvaraisesti. (Innogeo Oy 2021) 

Kivisillan alueella uusiomateriaalien käytöstä teetettiin yhdessä konsultin kanssa suun-

nitteluvaiheen yhteydessä selvitys (Mäkinen 2021a). Selvitys on tehty alueen luonnos-

suunnitelmien perusteella, joten uusiomateriaalien käytön tarkemmat tekniset ja talou-

delliset vaikutukset tulee arvioida tarkemmissa suunnitelmissa. Selvityksessä todettiin 

potentiaalisimmiksi uusiomateriaalien käyttökohteiden olevan Kivisillantie, Merikalliontai-

val ja asuinalueen laaja pysäköintialue Kivisillantiellä, koska laajoille alueille on kustan-

nustehokkaampaa käyttää uusiomateriaaleja (Mäkinen 2021a). 

Liitteeseen 2 on koottu uusiomateriaaliselvityksessä kerättyjä paikallisia materiaaleja. Ari 

Mäkisen (2021b) mukaan uusiomateriaalien kuljetusetäisyydeksi tieverkostoa pitkin käy-

tetään kustannussyistä tyypillisesti etäisyytenä 50 km ja uusiosideaineilla 150 km. Kan-

nattavaan kuljetusetäisyyteen vaikuttavat myös tarvittavan uusiomateriaalin laatu, määrä 
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ja saatavuus sekä uusiomateriaalin ominaisuuksien tuomat merkittävät hyödyt. Etäisyy-

den vuoksi yleisimmät metalliteollisuuden uusiomateriaalit, kuten ferrokromikuona, ovat 

jätetty tässä työssä tarkastelun ulkopuolelle. 

Asemakaavaehdotuksen ilmastokestävyyttä tutkittiin KILVA-työkalun avulla yhdessä 

kaupungin kaava-arkkitehdin, ilmasto-ohjelmapäällikön, infra suunnittelupäällikön ja 

asuntomessuhankeen projektipäällikön kanssa eri kokoonpanoilla muutamassa etäpala-

verissa. Lähtötietoina käytettiin materiaalia, jota arviointivaiheessa oli saatavilla maalis-

huhtikuussa 2021 ja työkalun läpikäyminen oli keskustelumaista. 

5.3 Haastattelututkimuksen tavoite, menetelmä ja toteutus 

Keravalla on ilmastotavoitteita, joiden saavuttaminen vaatii myös rakentamisen päästö-

jen vähentämistä. Keravan kaupungin työntekijöiden tahtotilaa ja kokemuksia maaraken-

tamisen uusiomateriaalien käytön tehostamiselle tutkittiin haastattelututkimuksella. 

Haastattelun tarkoituksena oli selvittää Keravan kaupungin työntekijöiden tietoja ja asen-

teita uusiomateriaaleista ja niiden käytöstä tai käyttämättömyydestä maarakentami-

sessa, jotta havaittaisiin mahdolliset ongelmakohdat ja olemassa olevat käytännöt. Tar-

koituksena on ymmärtää uusiomateriaalien käyttöön liittyviä kaupungin toimintoja yksilön 

näkökulmasta. Näkemyksiä kerättiin usealta eri yksiköiltä, jotta Keravan maarakentami-

sen näkemyksistä, uskomuksista ja kokemuksista saataisiin mahdollisimman kattava 

kuva. Tavoitteena on arvioida kaupungin kehitystoimenpiteiden tarvetta, kuten uusioma-

teriaalien informaatio-ohjauksen tarvetta kaupungin työntekijöille ja alihankkijoille. 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin ryhmähaastattelu, joka toteutettiin kahden hengen ryh-

missä. Haastattelu suoritettiin laadullisena puolistrukturoidulla haastattelumenetelmällä. 

Puolistrukturoidussa haastattelussa on valmiiksi laadittu lavea kysymysrunko ja haastat-

telu on vapaampi kuin strukturoitu haastattelu (Mills 2014). Puolistrukturoitu haastattelu 

on keskusteleva, jossa haastattelija ja haastateltavat ovat suorassa vuorovaikutuksessa 

toistensa kanssa. Haastattelurunko on esitetty Liitteessä 3. Kaikilta haastateltavilta ei 

kysytty kaikkia kysymyksiä, vaan syventävien jatkokysymyksien tarve ja sisältö riippuivat 

haastateltavasta. Haastattelun loppupuolella esitettiin viisi mielipideväittämää, jotka toi-

mivat yhteenvetona haastattelulle. Menetelmän keskustelevan ja joustavan luonteen 

vuoksi on mahdollista, että haastattelussa nousee esille tärkeitä asioita, joita haastatte-

lukysymyksiä laadittaessa ei ole osattu huomioida (Puusa 2020). Puolistrukturoidussa 

menetelmässä haastateltavalla on mahdollisuus kysyä tarkennusta kysymyksiin ja haas-

tateltavalla mahdollisuus vaikuttaa paremmin persoonallaan vastauksiinsa. 
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Kaikki haastattelut pidettiin 50 minuutin mittaisissa videopalavereissa. Haastateltavat 

kutsuttiin haastatteluun sähköpostitse, jossa kerrottiin diplomityöstä ja haastattelun ta-

voitteesta sekä ettei haastatteluun tarvitse valmistautua etukäteen. Haastatteluun kut-

suttiin 12 henkilöä ja he työskentelevät kaupunkitekniikan suunnittelijoina, rakentajina, 

maankäytön suunnittelijoina tai rakennusvalvonnan puolella. Kaikki haastateltavat työs-

kentelevät Keravan kaupungille. Haastateltavat valittiin yhdessä Keravan infrajohtajan, 

ilmasto-ohjelmapäällikön ja kaupunkitekniikan suunnittelupäällikön kanssa. Kaikki kutsu-

tut vastasivat myöntävästi haastattelukutsuun. Yhden henkilön sairastumisen vuoksi yksi 

haastatteluista järjestettiin yksilöhaastatteluna. Diplomityöntekijä oli yksin haastattele-

massa. 

Haastattelun aluksi haastateltava esittäytyi ja esitteli tutkimushankkeen taustat, haastat-

telun menetelmän ja kulun sekä käytiin läpi tutkimuksen eettinen puoli. Haastattelija ky-

syi luvan haastattelun nauhoitukseen, jonka jälkeen nauhoitus aloitettiin. Nauhoitus lo-

petettiin, kun kaikki haastateltavat olivat poistuneet. Haastateltavilla oli mahdollisuus ha-

lutessaan pitää tauko tai keskeyttää haastattelu. 
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6.  TULOKSET JA TULOKSIEN TARKASTELU 

Aineiston perusteella tehdyt tulokset ja tuloksien tarkastelut on esitetty seuraavissa ala-

luvuissa. Ensimmäisenä esitellään haastattelututkimuksen tulokset. Toisena paikallisesti 

saatavilla olevat potentiaaliset uusiomateriaalit ja kolmantena on arvioitu Kivisillan kaa-

van kestävyyttä ja uusiomateriaalien käyttöä. Viimeisenä esitellään Keravalle tuloksien 

perusteella toimenpide-ehdotukset rakentamisen kestävyyden lisäämiseen. Toimen-

pide-ehdotukset ovat sovellettavissa myös muihin kuntiin. 

6.1 Haastattelututkimuksen tulokset ja tuloksien tarkastelu 

Keravan kaupungin työntekijöille pidettyjen haastattelujen vastauksien tulokset on esi-

tetty alla. Viimeisenä on haastatteluista lyhyt yhteenveto sekä haastattelun luotettavuu-

den arviointi. 

6.1.1 Haastattelututkimuksen tulokset 

Haastattelun perusteella Keravan kaupungin työntekijöillä on käsitystä ilmastonmuutok-

sen vaikutuksista ja luonnonvarojen vähentymisestä. Kiertotalous-termi on tuttu ja tarve 

luonnonvarojen harkitulle käytölle on tiedossa: ”maapalloa yritetään säästää”. Kiertota-

lousajattelu ei ole jalkautunut kaikkien haastateltavien työnkuvaan. Vasta asuntomessu-

hankkeen suunnitteluprojektin myötä omassa työssä on jouduttu laajemmin miettimään 

kiertotalous-näkökulmaa. Osaa jo tutuista toimista ei ole ymmärretty olevan kiertota-

loutta. Keravalla esimerkiksi on jo vuosia käytetty katujen reunoilla ainoastaan kestäviä 

ja uudelleenkäytettäviä graniittisia reunakiviä, seulottu luonnonkiviä viherrakentamiseen 

ja pyritty mahdollistamaan yksittäisten hankkeiden massatasapaino esimerkiksi maa-

kumpareiden avulla. Haastattelussa yhteenvetona toimivien mielipideväittämien vas-

taukset on esitetty alla Kuvassa 7. 

Harva vastaaja tunsi uusiomateriaalien keskeisiä ominaisuuksia, kuten ympäristökelpoi-

suutta tai soveltuvuutta maarakentamiseen. Kolmasosa haastateltavista tunsi paikallis-

ten uusiomateriaalien saatavuuden. Yhdellä vastaajista on aiemmasta työpaikastaan 

käytännön kokemusta betonimurskeen käytöstä ja purkutyömaista. Yhdeksän vastaajaa 

ei kokenut uusiomateriaalien käytön olevan sujuvaa, koska käytöstä ei ole kokemuksia 

tai käyttöön liittyvä tieto on vähäistä. Kolmen vastaajan mielestä ne hankkeet, joissa uu-
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siomateriaaleja on päästy käyttämään ovat sujuneet hyvin ja käyttökokemukset ovat ol-

leet onnistuneita. Keravan kaupungin omia hankkeita, joissa on käytetty merkittävässä 

määrin jätestatuksellisia uusiomateriaaleja, on ollut vain pari. 

 

Kuva 7. Haastattelututkimuksen väittämien vastauksien (n=11) yhteenveto. 

Ohjeistusta ja lisätietoa tarvitaan, esimerkiksi betonimurskerakenteiden aukikaivami-

sesta. Puutteellinen näkemys on Keravalla tiedostettu ja nykyään tilanne on haastattelu-

jen perusteella "myötämielisempää", mutta ei vieläkään ihanteellinen. Penttisen (2015) 

opinnäytetyössä on tutkittu Uudenmaan kuntien käytäntöjä ja mielipiteitä koskien beto-

nimurskeen käyttöä. Kerava oli haastateltavista kuudesta kunnasta ainoa, jossa ei hyö-

dynnetty eikä suunnitellut hyödyntävänsä betonimursketta tulevaisuudessa kaupungin 

hankkeissa (Penttinen 2015, 35–36, 38). Yli kuuden vuoden takainen Keravan kaupun-

gin työntekijän mielipide ja asenne koskien uusiomateriaalien käyttöä on saattanut estää 

tiedon hyödyntämistä ja uusiomateriaalien käyttöä aiemmin. 

Kaikkien haastateltavien mielessä huolta aiheuttavat erityisesti tiedonpuute, uusiomate-

riaalien ympäristökelpoisuus ja tekniset ominaisuudet. Yleisimmät uusiomateriaalin käyt-

tämättömyydelle esitetyt syyt olivat: tiedonpuute (n=10), turvallisuusriskit ihmisille ja ym-

päristölle ja näihin liittyvä epävarmuus (n=7), korkea hinta (n=6), esimerkiksi koskien ra-

kenteiden pitkäaikaiskestävyyttä (n=6) ja aukikaivettavuutta (n=6), sekä lupa-asiat ja nii-

den pitkät käsittelyajat (n=6).  Uusiomateriaalien aiheuttama ympäristön pilaantuminen 

koetaan isona riskinä ja rakenteiden turvallisuus ja pitkäaikaiskäyttö, kuten kunnossa-

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Tunnen hyvin paikallisten uusiomateriaalien
saatavuuden

Uusiomateriaalien hyödyntäminen projektissa
on sujuvaa

Lainsäädäntö koskien uusiomateriaalien käyttöä
on toimiva

Työyhteisöni kannustaa kiertotalousmallin
mukaiseen toimintaan

Uskon, että uusiomateriaalien hyödyntäminen
tulee lisääntymään Keravalla seuraavan 10

vuoden aikana merkittävästi.

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa
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pito, huolestuttavat. Rakenteiden vastuukysymykset myös huolestuttavat epäselvyyksil-

tään: ”Kuka on vastuussa rakenteesta 10 vuoden kuluttua?” ja ”Miten tekninen kelpoi-

suus osoitetaan taloudellisestikin kannattavasti?”. 

Yli puolet haastateltavista vastasi lainsäädäntöväittämään ”en osaa sanoa”, perusteluin, 

että ei tunne kunnolla uusiomateriaaleihin liittyvää lainsäädäntöä. Perusteluissa nousi 

myös esille, että tällaisenaan lainsäädäntö ei tue jäteperäisten materiaalien käyttöä ja, 

että lupa-asioiden koetaan olevan monimutkaisia ja vaikeita sekä paljon resursseja vie-

viä ja kuin "peikko takaraivolla" tai ”punainen vaate”. Vastauksissa ilmeni, että urakoitsi-

jat, jotka eivät olleet hakeneet lupia, ovat saattaneet ainakin ennen yrittää käyttää hy-

väkseen tietämättömyyttään lupien puuttuessa: ”– vedottu tietämättömyyteen, et luul-

laan, ei tiedetä, ja huijataan ja niin edelleen.” 

Suurin osa (n=10) on ”täysin tai jokseenkin samaa mieltä”, että uusiomateriaalien käyttö 

tulee lisääntymään Keravalla. Yksi vastaajista vastasi, että ”en osaa sanoa”. Vastaajat 

uskovat muutoksen tapahtuvan hitaasti, mutta yhteiskuntatason paineen koetaan pakot-

tavan muutokseen. Moni vastaaja koki, että tarvitaan ajureita ylempää: kenttätyöntekijät 

toivovat kaupungin omaa linjausta ja suunnittelijoiden kestäviä suunnitelmia, urakoitsijat 

näkevät tahtotilan olevan rakennuttajan tai tilaajan vastuulla ja moni luottaa yhteiskun-

nan järjestelmään ja siihen, että lainsäädäntö tukee kiertotalouteen siirtymistä, tarvitta-

essa taloudellisin ohjauskeinoin. Uusiomateriaalihinta ja käytön muut kulut, kuten pitkät 

lupaprosessit, koettiin käytön esteenä: ” – loppupeleissä raha ja ahneushan sen loppu-

tuloksen päättää”. 

Haastateltavista 10 henkilöä haluaisi lisää informaatio-ohjausta liittyen kiertotalouteen ja 

uusiomateriaalien käyttöön. Kiertotalousasioiden ja toiminnan kehittymisen koettiin ylei-

sesti olevan ”lastenkengissä”, ”heikkoa” sekä ”tuntematonta ja uutta, joka aiheuttaa vas-

tarintaa”. Informaatio-ohjauksen toivottiin olevan seminaareja ja käytännön kokemuksien 

myötä opettelua. Kaivattiin myös kaupungin yhteisiä pelisääntöjä uusiomateriaalien hyö-

dyntämiseen. Yksi vastaaja kertoi, että betonimurskeen käytöstä maarakentamisessa on 

olemassa Keravalla pelisäännöt, mutta muilla vastaajilla ei ole tarkkaa tietoa Keravan 

yhteisistä tämänhetkisistä linjauksista betonijätteen käyttöön. Hiljaisen ja kirjoittamatto-

man tiedon jalkauttaminen on arvokasta kaikille kaupungin työntekijöille. Noin puolet 

vastaajista olisi halukkaita osallistumaan Keravan oman informaatio-ohjauksen kehitys-

työhön. Vanhempien vastaajien mielestä lisätieto on myös heille arvokasta, mutta moni 

jättäisi kehitystyön nuoremmille alan osaajille. 
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Tieto uusiomateriaalien ominaisuuksista ja käytöstä on haastateltavilla tällä hetkellä va-

javaista, joka varmasti vaikuttaa haastateltavien huoliin uusiomateriaalien käyttöön liit-

tyen. Väisäsen (2020) diplomityön haastattelututkimuksen mukaan uusiomateriaalien 

vastustus johtuu tiedonpuutteesta. Keravalla ei ole enää haastattelujen perusteella ha-

vaittavissa selkeää vastustusta koskien uusiomateriaalien käyttöä, mutta lisäkoulutuk-

sen koettiin madaltavan kynnystä uusiomateriaalien käyttöön. 

6.1.2 Haastattelututkimuksen yhteenveto 

Parihaastatteluihin kutsuttiin 12 maarakennusalan asiantuntijaa Keravan kaupungilta. 

Kaikki osallistujat vastasivat myöntävästi kutsuun, mutta yhden osallistuminen haastat-

teluun estyi. Kaksi haastateltavaa kokivat olevansa vääriä henkilöitä osallistumaan haas-

tatteluun, vaikka myös heidän työtehtävänsä liittyvät maarakentamisen kiertotalouden ja 

uusiomateriaalien käytön edistämiseen. 

Haastattelun perusteella haastateltavilla on hyvä käsitys luonnonvarojen ehtymisestä ja 

muutoksen tarpeesta kohti kiertotalousyhteiskuntaa. Muutosta ei kuitenkaan osata 

tehdä, epävarmuus, tiedonpuute ja kalliit ratkaisut sekä vastuukysymykset huolestutta-

vat haastateltavia. Haastateltavilla on kuitenkin myönteinen asenne muutokselle kohti 

kestävämpää kaupunkia. Muutoksen ajurina toivotaan lainsäädännön muutosta, mutta 

myös yhteistä Keravan kaupungin linjausta sekä informaatio-ohjausta. Informaatio-oh-

jauksen toivotaan olevan seminaarien tyylisiä koulutuspäiviä, sekä käytännön läheistä 

tutustumista uusiomateriaalien hyödyntämiseen maarakentamisessa. 

6.1.3 Haastattelututkimuksen luotettavuus 

Haastattelua voidaan pitää luotettavana kuvaamaan yksilöiden näkemyksiä, mutta tulok-

sia pienen otos koon vuoksi ei voida yleistää koskemaan kaikkia kaupungin työntekijöitä. 

Suurin osa haastateltavista vaikutti olevan keskustelussa hyvin avoimia ja kertovansa 

omat mielenpiteensä. Haastateltavista viisi piti videoyhteyden päällä koko haastattelun 

ajan, jolloin diplomityöntekijällä oli mahdollisuus seurata haastateltavien kehonkieltä. 

Kuudesta etähaastattelusta 5 järjestettiin parihaastatteluna ja yksi yksilöhaastatteluna. 

On mahdollista, että haastatteluissa haastateltavien keskinäinen ja diplomityöntekijän 

välinen luottamus ei ole ollut tarpeeksi suuri, jolloin näkemyksien ja mielipiteiden kerto-

minen ei ole luontevaa ja turvallista. Luotettavan ympäristön luominen olisi mahdollisesti 

saattanut olla hallittavampaa yksilöhaastatteluilla. 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla ja diplomityöntekijä katsoi tallen-

teet läpi jälkikäteen varmistaakseen kirjallisten muistiinpanojensa sisällön. Diplomityön-

tekijä oli yksin haastattelijana, jolloin keskustelun ja sanattoman viestinnän seuraaminen 
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on ainoastaan hänen tulkintansa ja päättelyn mukaisesti tehty. Diplomityöntekijän koke-

mus uusiomateriaaleista on rajallinen ja keskittyy lähinnä teoriaan, vahvasti ympäris-

tönäkökulman kautta. On mahdollista, että diplomityöntekijä on ollut taipuvainen vahvis-

tusharhaan, eli kognitiiviseen vinoumaan, jossa henkilö huomio herkemmin tietoa, joka 

vahvistaa hänen omia mielipiteitään ja näkemyksiään (Harvey et al. 2020). Diplomityön-

tekijä tiedosti vahvistusharhan mahdollisuuden ennen haastatteluja ja pyrki järjestämään 

haastattelut mahdollisimman objektiivisena. 

Tutkimuksen väitekysymyksien tarkoitusta ja selitystä avattiin haastattelussa sanalli-

sesti. Osalle väittämät tuntuivat epärelevanteilta tai vaikealta ymmärtää suhteutettuna 

omaan työnkuvaan, ja näissä tilanteissa päädyttiin usein vastaamaan "en osaa sanoa". 

Tämä vastaus vahvistaa kuitenkin tutkimuksen tulosta, että haastateltavien tiedonpuute 

ja kokemukset liittyen kiertotalouteen ja uusiomateriaalien hyödyntämiseen on vaja-

naista. 

6.2 Paikalliset uusiomateriaalit 

Tässä alaluvussa on esitelty paikallisia uusiomateriaaleja. Tarkempaan tarkasteluun ma-

teriaaleista valittiin Kivisillan alueella ja Koivulan työpaikka-alueella syntyvät ylijäämä-

maat ja -louhe, BeM II betonimurske, Keravan biovoimalaitoksen lentotuhka sekä Äm-

mässuon käsitelty yhdyskuntajätteenpolton pohjakuona. Materiaalit valittiin kustannus-

ten ja saatavuuden sekä Keravan kiinnostuksen perusteella. Uusiomateriaalien käytön 

keskeisenä edellytyksenä pidettiin hintaa, kuljetusetäisyyttä ja saatavuutta. 

6.2.1 Betonimurske 

Maarakentamiseen soveltuvaa betonimursketta tarjoaa Uudellamaalla useampi eri toi-

mija. MARA-kelpoista BeM II–III on saatavilla selvityksien mukaan 2–4 €/t hinnalla sisäl-

täen materiaalin toimituksen Keravalle. Betonimurskeen hinta on yleisesti tapauskohtai-

nen. Materiaalikustannukset riippuvat materiaalin laadusta, määrästä ja saatavuudesta 

sekä kysynnästä. 

Keravalla ei ole tällä hetkellä merkittäviä suunnitelmia rakennusten purkamiselle, joissa 

voitaisiin omavaraisesti hyödyntää betonijätettä maarakentamiseen. Tulevaisuudessa 

purkuhankkeiden suunnittelussa on suositeltavaa kiinnittää huomiota materiaalien elin-

kaaren loppuun, kuten purkuhankkeen lajitteluun ja kierrätysasteeseen. Mahdollisuuk-

sien mukaan yhteensovittaa purku- ja katutyömaat niin, että betonijätteen jalostaminen 

maarakentamiseen on ajallisesti ja logistisesti mahdollista. 
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6.2.2 Ylijäämämaat ja louhe 

Kivisillan alueen katu-, vesi- ja puistorakentamisen yhteydessä muodostuvien ylijäämä-

maiden määrä tarkentuu suunnitelmien edetessä. Ylijäämämaita voidaan niiden laa-

dusta ja ominaisuuksista riippuen hyödyntää esimerkiksi puistorakentamisessa. Mikäli 

ylijäämämaiden hyötykäyttö ei ole mahdollista maat kuljetettaisiin Keravan omalle maan-

kaatopaikalle Etelä-Keravalle 5 km päähän kaivuukohteesta. 

Koivulan työpaikka-alueella on käynnissä tontin tasoituksen vaatimat louhinnat. Louhin-

nassa syntyy louhetta 4 vuoden aikana yhteensä noin 400 000 m3ktr. Arvioiden mukaan 

työpaikka-alueen tonttitasauksissa tarvitaan noin 60 000 m3ktr ja loput louheesta on tar-

koitus kuljettaa muualle hyötykäyttöön, kuten Keravan maankaatopaikan tukirakenteisiin 

tai muihin käynnissä oleviin rakennushankkeisiin. 

6.2.3 Lento- ja pohjatuhka 

Keravan Energian biovoimalaitos tuottaa sähköä ja lämpöä paikallisesti leijupetikatti-

lassa. Laitoksessa on vuoden 2021 aikana luovuttu turpeen käytöstä, joka on aiheuttanut 

muutoksia polttoprosessiin ja polttoainesuhteisiin. Nykyään polttoaineena käytetään ai-

noastaan puuta. Kun käyttöönottovaihe on vakiintunut, polttolaitoksen tuhkan ominai-

suuksia on mahdollista analysoida. Analysoinnin tuloksien avulla ja muilla lisätutkimuk-

silla voidaan tutkia tuhkan kelpoisuutta maarakentamiseen, kuten materiaalin MARA-

kelpoisuutta ja toimivuutta stabiloinnin sideaineena. 

Vuonna 2020 lentotuhkaa on Keravan laitoksessa muodostunut 3700 t ja pohjatuhkaa 

2300 t. Tuhkat on toimitettu muualle käsiteltäväksi ja jalostettavaksi muun muassa met-

sälannoitteeksi. Keravan Energialla on kiinnostusta ohjata tuhkia uusiokäyttöön suoraan 

Keravan maarakentamiseen. Tuhkien käsittelyyn ja varastointiin tulee varata resursseja. 

6.2.4 Käsitelty yhdyskuntajätteenpolton pohjakuona 

Eteläsuomalaisten yhdyskuntajäte poltetaan arinatekniikalla Vantaalla jätevoimalaitok-

sessa. Arinapoltossa syntyvä pohjakuona kuljetetaan Ämmässuolle Espooseen jatkoja-

lostukseen. Ämmässuolle toimitettiin käsittelemätöntä yhdyskuntajätteen polton pohja-

kuonaa 70 tonnia vuonna 2020 (HSY 2021). Ämmänsuolla käsitelty pohjakuona on 

MARA-kelpoista materiaalia käytettäväksi päällystettyihin väyliin ja rakeisuudeltaan yli 5 

mm pohjakuona myös päällystettyihin kenttiin. 
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Kuljetusetäisyys Keravalle on 50 km Ämmässuolta ja käsitellyn pohjakuonan välivaras-

tointipaikalta Riihimäeltä. Hinnaltaan käsitelty pohjakuona on hyvin edullista. Kuonan kä-

sittely on kausiluonteista, joten materiaalin saatavuus on sovittava toimijan kanssa yli 

vuosi ennen suunniteltua rakentamista. 

6.3 Jokilaakson Kivisillan alue 

Kivisillan kaava-alueen suunnitelmien kestävyyttä ja uusiomateriaalien käytön mahdolli-

suutta arvioitiin olemassa olevan aineiston avulla. Alueen kokonaiskestävyyttä ja uusio-

materiaalien tarkempia määriä ja kustannussäästöjä on mahdollista arvioida laajemmin, 

kun alueen suunnitelmat ovat selkeämpiä ja asemakaava on hyväksytty. 

6.3.1 Kaavahankkeen kestävyys 

Kaavan ilmastovaikutuksia arvoitiin KILVA-työkalun avulla. Alla Kuvassa 8 on esitetty 

Kivisillan kaavahankkeen ilmastovaikutusten arvioinnin yhteenveto. Kaaviossa kuvataan 

kaavahankkeen kestävyyttä 11 eri teeman kautta. KILVA-työkalun ja yhteenvedon on 

tarkoitus toimia kaavan vahvuuksia ja heikkouksia, joiden avulla kaavan jatkosuunnitel-

missa voidaan syventyä. 

 

Kuva 8. Jokilaakson Kivisillan asemakaavaehdotuksen ilmastovaikutusten arvioinnin 
(KILVA) yhteenveto. Mitä suurempi värialue on sitä, parempia valinnat ovat ilmaston nä-
kökulmasta. Kaavion sektorit kuvaavat: 2–5 Kulutuksen päästöjen minimointi, 6–8 Luon-
nonvarojen käytön minimointi, 9–11 Kestävän elämäntavan mahdollistaminen ja 1 Ilmas-
tonmuutokseen sopeutuminen, joka on esitetty sarakkeiden taakse piirtyvänä värialu-
eena. 
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Asemakaavaehdotuksen heikkous KILVA-työkalun mukaan on olemassa olevien hiiliva-

rastojen säilyttäminen ja uusien hiilinielujen lisääminen sekä liikkumiseen tarpeen vä-

hentäminen. Uusi asuinalue lisää kaupungissa tapahtuvaa liikennettä, mutta Kivisillan 

alueen sijainti lähellä keskustaa ja rautatieasemaa tukee kestävää liikkumista, joka on 

yksi kaavan vahvuuksista. Muita erityisiä vahvuuksia on alueen uusiutuvan energian tuo-

tantomahdollisuuksien tukeminen, infran ja teknisen huollon resurssitehokkuus sekä 

kestävien ratkaisujen mahdollistaminen. 

6.3.2 Uusiomateriaalien käyttö kaava-alueella 

Tässä vaiheessa on haastavaa arvioida luotettavasti uusiomateriaalien käytön kestä-

vyyttä ja kustannuksia hankkeessa, mutta joitain arvioita voidaan kuitenkin tehdä. Uusio-

materiaalien käyttöön MARA-asetuksella Kivisillan alueella on rajoittavia tekijöitä. En-

simmäisenä huomiona on, että MARA-rakenteiden suunnittelussa tulee erityisesti huo-

mioida etäisyys Keravanjokeen sekä pohjaveden pinnan tasoon. Mikäli MARA-asetuk-

sen mukaiset ehdot eivät täyty, on jätteen hyötykäytölle mahdollista hakea ympäristölu-

paa. MARA-asetuksen (2019) mukaisesti etäisyyden vesistöön tulee olla vähintään 30 

metriä ja pohjavedenpinnan tasoon vähintään 1 metri. Kaava-alueen etäisyys Keravan-

jokeen on riittävä, mutta meluvalli kulkee paikoin aivan Keravanjoen vieressä, jolloin 

MARA-asetuksen vaatima etäisyys vesistöön ei täyty joka paikassa. Pohjaveden pinnan 

taso voi olla este MARA-asetuksen mukaiselle jätteiden hyödyntämiselle alueella. Poh-

javesi on lähellä maanpintaa ja yhdessä mittauspisteessä paineellista alueen etelä-

osassa lähellä Keravan kartanoa. 

Toisena huomiona on alueen läpi kulkeva Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitos-

kuntayhtymän meriviemäri, joka kulkee lähellä Merikalliontaivalta. Meriviemäri on tarkoi-

tus uusia lähitulevaisuudessa, jolloin viemärin linjaus muuttuu. Viemärin aluevarauksen 

ja Merikalliontaipaleella risteävän muun kunnallistekniikan takia Merikalliontaipaleelle ei 

todennäköisesti järkevää hyödyntää uusiomateriaaleja. 

Kivisillan alueen tämänhetkisten (17.8.2021) suunnitelmien perusteella on mahdotonta 

arvioida luotettavasti uusiomateriaalien määriä ja käytön aiheuttamia kustannuksia. Kus-

tannusten arvionniksi tarvitaan tieto teiden, puistojen ja vesihuollon sijainneista sekä 

muun muassa tarkempia arvioita maaleikkauksista, rakennepaksuuksista ja painumista. 

Alustavien arvioiden mukaan betonimursketta voitaisiin hyödyntää kantavassa sekä pai-

koin jakavassa kerroksessa yhteensä 22 000 m3ktr (Rainer 2021). Lentotuhkaa voidaan 

hyötykäyttää jakavassa kerroksessa ja jätteenpolton käsiteltyä pohjakuonaa jakavassa 

ja suodatinkerroksissa sekä penkereissä. Kivisillan alueella syntyviä ylijäämämaita on 
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tavoitteena käyttää alueen viherrakentamisessa, kuten maisemakummuissa ja mahdol-

lisesti melusuojauksessa. Arvioiden mukaan melusuojauksessa voitaisiin hyödyntää 

28 000 m3ktr ylijäämäsavea (Rainer 2021). 

Kivisillan alueesta 2,5 kilometrin päässä on käynnissä Koivulan työpaikka-alueen louhin-

nat. Kivisillan alueen rakentamisessa on suunniteltu käytettävän myös Koivulan työ-

paikka-alueelta peräisin olevaa louheetta.  Jakavissa kerroksissa ja tukikerroksissa voi-

taisiin hyödyntää arvioiden mukaan 22 000 m3ktr louhetta, mikäli materiaalina ei käytetä 

betonimursketta tai muuta uusiomateriaalia. (Rainer 2021) 

Uusiomateriaalien käytön kustannukset koostuvat lähtökohtaisesti materiaali- ja kulje-

tuskustannuksista. Materiaalikustannuksiin vaikuttaa erän suuruus, kysyntä ja saata-

vuus. Materiaalin saatavuus ja käytön vaivattomuus ovat tärkeitä tekijöitä tehdessä lo-

pullista päätöstä uusiomateriaalin hyödyntämisestä. Tarvitaan vuorovaikutusta eri toimi-

joiden välillä, jotta teolliset symbioosit muodostuisivat. Osa uusiomateriaaleista vaatii ja-

lostusteknologiaa ja sen kehittämistä. Tarvittavat investoinnit, kuten välivarastointipaikat, 

on syytä huomioida vertaillessa kustannuksia neitseellisiin raaka-aineisiin. 

Jätemateriaalien hyötykäyttäminen on yleisesti taloudellisesti kannattavaa, koska kaato-

paikalle toimitettavasta materiaalista tulee maksaa jätevero. Uusiomateriaalien logistii-

kasta aiheutuu merkittäviä kustannuksia, mikäli uusiomateriaalit eivät ole paikallisia. Uu-

siomateriaalien ja neitseellisen kiviaineksen kuljetusetäisyyksien arvioinnissa tulee huo-

mioida, että osa uusiomateriaaleista on neitseellistä kiviainesta kevyempää, jolloin ilmas-

tovaikutukset kilometriä kohden ovat alhaisempia. 

6.4 Toimenpide-ehdotukset Keravalle 

Toimenpide-ehdotukset Keravan rakentamisen päästöjen vähentämiseen ovat ilmas-

tostrategiatyö, informaatio-ohjaus sekä suunnitelmallisuus. Tarkemmat toimenpide-eh-

dotukset maarakentamisen ympäristövaikutusten vähentämiselle Keravan kaupungille 

on esitelty Liitteessä 4. Ehdotukset on sovellettavissa myös muihin kuntiin. 

Yksi konkreettinen keino on lisätä uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa. Uu-

siomateriaalien käyttö vaatii tahtotilaa ja osaamista uusiomateriaalien ominaisuuksista 

ja rakenteiden suunnittelusta sekä tietoa liittyen lainsäädäntöön, lupaprosesseihin ja ma-

teriaalien hankkimiseen esimerkiksi purkuhankkeilla ja kestävällä hankinnalla. Uusioma-

teriaalien käyttöönotossa puhutaan paljon tahtotilasta. Kaupunkien ja yritysten tahtotila 

ei kuitenkaan riitä, mikäli uusiomateriaalien käyttäminen ei ole kannattavaa taloudelli-

sesti. 
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Strategiset päätökset ohjaavat kunnan toimintaa kohti kestävyyttä. Hankinnan strategi-

silla päätöksillä on mahdollista ohjata kunnan verorahoja vastuullisesti kiertotalouden 

mukaisesti. Kuntien toimiessa edelläkävijänä luodaan kysyntää kiertotalousalalle. Ky-

synnän kautta syntyy uusia palveluita, tuotteita ja liiketoimintamalleja, jotka tukevat kun-

nan elinvoimaisuutta ja ilmastotavoitteita. Kerava on jo sitoutunut kansainväliseen kau-

punginjohtajien ilmastosopimus SECAP:iin, jossa ei ole määritelty tarkemmin rakentami-

sen keinoja vähentää päästöjä. Päästöjä voidaan vähentää rakentamisen resurssiviisau-

della. Rakennus- ja purkumateriaalien kierrättämisen tueksi Kerava voi vapaaehtoisesti 

sitoutua esimerkiksi EU:n Kestävän purkamisen Green Deal -sopimukseen. Sopimus on 

tapa toteuttaa paikallisia ja kansallisia ilmastotavoitteita saattaen purkumateriaaleja uu-

delleen käyttöön. Sopimus perustuu jätedirektiivin jätehierarkian toteuttamiseen purka-

misessa. 

Suunnitelmallisuuden avulla hankkeiden lupa-asiat on mahdollista hoitaa ajoissa kun-

toon ja eri hankkeiden yhteensovittaminen on helpommin hallittavissa. Mahdollisuuksien 

mukaan eri rakennus- ja purkuhankkeita voidaan sovittaa aikataulullisesti niin, että hank-

keiden välinen resurssitehokkuus on mahdollista. Massakoordinoinnin avulla saavute-

taan merkittäviä kustannussäästöjä materiaali- ja kuljetuskustannuksissa. 

Tieto uusiomateriaaleista on haastattelututkimukseen osallistuneilla Keravan kaupungin 

työntekijöillä riittämätön. Tieto uusiomateriaalien teknisistä ominaisuuksista ja ympäris-

tökelpoisuudesta ei saa perustua huhupuheisiin tai vanhaan tietoon. Uusiomateriaalien 

käytön lisääminen vaatii informaatio-ohjauksen lisäämistä kestävästä rakentamisesta 

sekä uusiomateriaalien käytön lupa-asioista. Keravan kaupungin työntekijät voivat aloit-

taa osaamisen laajentamisen materiaalikohtaisilla koulutuksilla paikallisesti saatavilla 

olevista uusiomateriaaleista, kuten betonimurskeesta tai tuotteistetuista materiaaleista 

kuten vaahtolasimurskeesta tai kevytsorasta. 

Keravan työntekijöiltä vaaditaan tahtotilaa, mutta tahtoa vaaditaan myös kuntapolitiikan 

toimijoilta. Kunnan poliittisten päätösten tulee tukea kestävää kehitystä ja siirtymää kohti 

kiertotaloutta. Esimerkiksi aluerakentamishankkeet ja kiertotalousalueet vaativat alueel-

lisesti tilaa ja kiertotalousalueet ovat tyypillisesti herkästi valituksia kerääviä hankkeita. 

Paikalliset kunnan päättäjät voivat vaikuttaa päätöksillään positiivisesti tai negatiivisesti 

alueen ratkaisuihin, jotka vaikuttavat kunnan ilmastopäästöihin. Aluerakentamishankkei-

den sijainti ja maaperäolosuhteet vaikuttavat hankkeen rakennus- ja käyttövaiheen 

päästöihin. Metsäalueille rakentaminen vähentää hiilinieluina toimivien jo vähäisissä 

määrin kaupungin alueella olevien metsien määrää. Toisaalta asutuksen keskittäminen 

lisää alueen elinvoimaisuutta, vähentää liikkumistarvetta ja mahdollistaa kestävät infra-

ratkaisut sekä joukkoliikenteen paremman saavutettavuuden. 
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Uudenmaan liiton tavoitteena on, että Uudenmaan väestöstä vähintään 85 % sijoittuu 

kestävän liikkumisen vyöhykkeelle (Uudenmaan liitto 2020, 27). Kerava on radanvarsi-

kaupunki, jonka ansiosta Keravalla on mahdollisuuksia vähentää liikenteestä aiheutuvia 

päästöjä. Pienen pinta-alansa vuoksi hiilinielujen lisääminen kasvattamalla metsien 

määrää ei ole merkittävissä määrin mahdollista. Keravan on todennäköisesti kannatta-

vampaa keskittyä kestävään maankäyttöön ja asumiseen, joka tukee myös Uudenmaan 

liiton tavoitteita, tehokkaaseen energiajärjestelmään sekä päästöttömään liikkumiseen, 

sekä kompensoimaan syntyviä päästöjä muilla keinoin, kuten olemalla mukana kehittä-

mässä ilmakehän hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä työssä tarkasteltiin maarakentamisen kiertotaloutta, siihen liittyvää lainsäädäntöä 

ja kunnan keinoja suunnitella uusia aluerakentamishankkeita kestävästi. Kestävyystoi-

menpiteitä tarvitaan jokaisella yhteiskunnan tasolla, myös kunnan aluerakentamishank-

keissa, jotta yhdessä sovittuihin ilmastotavoitteisiin päästään. Tehokkaita tapoja on kes-

kittyä kestävään maankäyttöön ja hankkeen massatasapainoon sekä suosia paikallisia 

luonnon- tai uusiomateriaaleja. 

Uusiomateriaalien käytön laajentamisella on tarvetta ja tilaa. Hyötykäytön keskeisimmät 

hidastajat liittyvät kustannuksiin, epävarmuuteen ja huoliin koskien materiaalien ympä-

ristökelpoisuutta ja teknisiä ominaisuuksia. Uusiomateriaalien markkinatilanne on haas-

tava myös lainsäädännöllisesti. Nämä asiat nousivat esille myös työn haastattelututki-

muksessa. Uusiomateriaalien käytön lisääminen vaatii alan osaajien tietopohjan paran-

tamista ohjauksella ja sujuvia lainsäädännöllisiä menettelytapoja, jotta uusiomateriaalien 

jalostaminen ja hyödyntäminen olisi sujuvaa ja taloudellisesti kannattavampaa. 

Keravalla järjestetään Asuntomessut 2024 Kivisillan alueella. Kaavahankeen ilmastovai-

kutusten arvioinnin (KILVA) perusteella uusi Kivisillan alue on mahdollisuus toteuttaa 

kestävästi. Asuinalue sijaitsee kestävän liikkumisen vyöhykkeellä ja suunnitelmissa on 

otettu huomioon muutenkin kestävän elämäntavan mahdollistaminen ja ilmastonmuutok-

sen riskeihin sopeutuminen. Alustavissa suunnitelmissa myös pyritään minimoimaan 

luonnonvarojen käyttöä hyödyntämällä alueella uusiomateriaaleja. 

Jätemateriaalien käyttöön liittyy alueella mahdollisia esteitä pohjaveden pinnasta joh-

tuen. Työssä tehdyt selvitykset on tehty kaavahankkeen luonnossuunnitelmien ja selvi-

tysten perusteella, joten uusiomateriaalien käyttöä on syytä tarkastella jatkosuunnitel-

missa paremmin. Kaava-alueen tarkemmissa suunnitelmissa paikallisten materiaalien, 

kuten betonijätteen, lentotuhkan ja yhdyskuntajätteenpolton kuonan sekä erityisesti yli-

jäämämaiden ja -louheen käytön vaihtoehdot on syytä pitää mukana. 

Työssä esitetään Keravalle ilmastotavoitteiden tueksi toimenpide-ehdotuksia. Toimen-

pide-ehdotukset ovat lisätä informaatio-ohjausta liittyen uusiomateriaalien käyttöön, li-

sätä eri hankkeiden suunnitelmallisuutta ja yhteensovittamista massatasapainon saavut-

tamiseksi sekä toteuttaa maankäytön suunnittelua ja kaupungin hankintoja kestävästi. 

Toimenpide-ehdotusten tavoite on vähentää kaupungin rakennushankkeiden ympäristö-

vaikutuksia. Toimenpide-ehdotukset ovat sovellettavissa myös muihin kuntiin. 
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LIITE A: UUSIOMATERIAALIEN KÄYTTÖ ERI RA-
KENNEOSISSA 

Arvio eräiden uusiomateriaalien hyötykäyttömahdollisuuksista maarakentamisessa ra-

kenneosissa. (Väylävirasto 2020b, 8) 

 

Selitteet: ++ materiaalin korkein käyttöarvo, + hyötykäyttöä suositeltava tarkastella,  

(+) hyötykäyttöä voidaan tarkastella joissain tapauksissa, - hyötykäyttö ei pääsääntöi-

sesti ole mahdollista.  
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Asfalttimurske tai -
rouhe 

++ + (+) + + (+) (+) - - - 

Betonimurske - + ++ + + + + - + + 

Tiilimurske - - - - - + ++ - - + 

Käsitelty jätteenpol-
ton pohjakuona 

- - - (+) + + + - - - 

Lentotuhka + + - (+) - + + - - - 

Pohjatuhka - - - (+) ++ + ++ - (+) + 

Leijupetihiekka - - - (+) ++ + ++ - (+) + 

Masuunihiekka - - - (+) ++ + ++ - (+) + 

Masuunikuona-
murske 

- - + ++ + + + - - - 

Teräskuonamurske (+) - - ++ + + + - - - 

Valimohiekka - - - (+) ++ + + - - - 

Rikastushiekka - - - - ++ + + - - - 

Vaahtolasimurske - - - - - - - ++ - - 

Kokonaiset renkaat 
ja rengasleike 

- - - - - - - ++ - - 

Sivukivi - (+) - + + + ++ - (+) + 

Ylijäämämaa      (+) +    
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LIITE B: KERAVAN LÄHELLÄ SYNTYVIÄ UUSIOMATERIAALEJA  
(perustuen Mäkinen 2021a)  

 Sijainti Materiaali Poltto-/raaka-aine Rakeisuus 
Etäisyys 

km 
Lisätietoja 

T
u

h
k

a
t 

ja
 k

u
o

n
a

t  

Kerava 

Biovoimalaitoksen lentotuhka 
Leijupetikattila pääpolttoai-
neita turve ja puu 

0,002–0,1 mm 

7 

Vuonna 2021 on tehty muutoksia poltto-
prosessiin ja polttoainesuhteisiin, jotka 
vaikuttavat tuhkan ominaisuuksiin ja 
saatavuuteen.  

Biovoimalaitoksen pohjatuhka 0,002–16 mm 

Järvenpää 
Järvenpään voimalaitoksen lentotuhka Puuperäiset polttoaineet ja 

kiinteät kierrätyspolttoaineet 
SRF 

0,002–0,1 mm 
5  

 

Järvenpään voimalaitoksen pohjatuhka 0,002–16 mm 

Riihimäki (välivarasto) Järvenpään leijukattilan pohjahiekka  Vastaa karkeaa hiekkaa (Hk) 50  

Vantaa 

Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattilan 
lentotuhka 

Kivihiili 
0,002–0,1 mm 

30 Hiilen poltto loppuu 2022. 
Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattilan 
pohjatuhka 

0,002–16 mm 

Martinlaakson voimalaitoksen biokattilan 
lentotuhka 

Metsäpolttoaineet (50%); 
teollisuuden puutähteet 
(16%); kierrätyspuu (20%); 
jyrsinturve (15%) 

0,002–0,1 mm 
30  

Martinlaakson voimalaitoksen biokattilan 
petihiekka 

0,063–32 mm 

Espoo 
Käsitelty yhdyskunta-jätteenpolton 
kuona 

Yhdyskuntajäte 

0/2 

50  
2/5 

5/16 

16/50 

Riihimäki (välivarasto) Käsitelty yhdyskuntajätteenpolton kuona Yhdyskuntajäte 
0/2 

50 
 

0/16 ja 0/32  
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u
rs

k
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Mäntsälä Betonimurske Purkubetoni 0/90 35  

Vantaa 
Betonimurske BeM III 

Purkubetoni 
0/90 

20  
Betonimurske BeM II 0/45 

Mäntsälä Betonimurske Purkubetoni 
0/90 

20  

0/45 

Vantaa Betonimurske Purkubetoni 
0/90 

20  
0/40 

R
e
n

-

k
a
a
t  Vantaa Käytetyt renkaat Käytetyt renkaat Kokonaiset renkaat 20  

Hyvinkää Rengasleike Käytetyt renkaat Kerran leikattu RR1 35  
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LIITE C: HAASTATTELUTUTKIMUKSEN KYSY-
MYSRUNKO 

Tummennetut kysymykset kysyttiin kaikilta haastateltavilta. Muita kysymyksiä esitettiin 

tilanteen ja vastauksien perusteella. Viidennen kysymyksen mielipideväittämät toimivat 

yhteenvetona aiemmin keskustelulle. 

1. Esittely: Nimi, työnimike, työn keskeinen sisältö ja lyhyesti työhistoria. 

2. Mitä kiertotalous ja uusiomateriaalit tarkoittaa sinulle? 

3. Oletko ollut työssäsi tekemisissä uusiomateriaalien kanssa? 

a. Kyllä:   

i. Mitä materiaaleja? Missä määrin, kuinka säännöllisesti?  

ii. Millaiset kokemukset on jäänyt?  

iii. Osaatko sanoa mistä hyvät/huonot kokemukset johtuvat?  

iv. Saatavuus? Lupa-asiat? Ammattitaito?  

v. Rakentajille: Millaista on työstää uusiomateriaaleja suhteessa 

luonnon materiaaleihin? Oletteko huomanneet jotain eroa tien/ka-

tujen kunnossapitoon (ruotavauriot, aukikaivuu tms).  

b. Vähän/joskus:  

i. Kyllä/ei kohdista jatkokysymyksiä tilanteen mukaan  

c. Ei:   

i. Miksi et ole käyttänyt?  

ii. Osaatko sanoa mistä tämä johtuu?   

iii. Oletko kuullut muiden kokemuksia? (Uusiomateriaalien työstämi-

sestä tai lupien hausta)   

iv. Koetko että tilanteen pitäisi muuttua?  

v. Olisiko kynnys matalampi, jos saisit koulutusta aiheeseen? 
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4. Jos sinulle sanottaisiin, että sinun tulee työssäsi ottaa enemmän huomioon kier-

totalousajattelu ja käyttää enemmän uusiomateriaaleja, niin millaisia ajatuksia 

tämä herättäisi sinussa? 

5. Missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavista väittämistä? 

a. Uskon, että uusiomateriaalien hyödyntäminen tulee lisääntymään 

Keravalla seuraavan 10 vuoden aikana merkittävästi. 

b. Työyhteisöni kannustaa kiertotalousmallin mukaiseen toimintaan  

c. Lainsäädäntö koskien uusiomateriaalien käyttöä on toimiva  

d. Uusiomateriaalien hyödyntäminen projektissa on sujuvaa  

e. Tunnen hyvin paikallisten uusiomateriaalien saatavuuden  

6. Tunnetko tarvitsevasi lisätietoa uusiomateriaalien hyödyntämisestä? 

a. Millaista tietoa/ohjausta haluaisit? 

7. Jos Keravalla järjestettäisiin työpajatilaisuus liittyen uusiomateriaalien käytön ke-

hittämiseen kaupungissa, ketä työpajassa olisi hyvä olla läsnä? Osallistuisitko 

itse? 
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LIITE D: TOIMENPIDE-EHDOTUKSET KERVALLE 

Toimenpide-ehdotukset toimialoille ja yksiköille: 

- Kunnan linjaus kiertotalouden edistämiselle rakentamisessa [Kaupunkitekniikka] 

o Uusiomateriaalien (esim. betonimurskeen) käytön ohjeistus 

o Purkukohteet 

▪ Materiaalien kierrätysasteen vähimmäisarvon määritteleminen 

▪ EU:n Kestävän purkamisen Green Deal -sopimus 

- Maankäytön suunnittelu [Kaupunkitekniikka + kaupunkikehitys] 

o Kartoitetaan alueen mahdollisuudet kiertotalousratkaisuille, kuten jätepe-

räisten materiaalien hyödyntämiselle ja varataan resursseja näiden mah-

dollistamiselle 

- Kestävät hankinnat [Hankintayksikkö] 

o Kilpailutuksissa laadun ja hinnan lisäksi myös painotetaan kestävyyttä, 

kuten esimerkiksi uusiomateriaalien käyttöä ja päästövähennyksiä. 

- Informaatio-ohjaus [Kaupunkitekniikka] 

o Perehdytään uusiomateriaalien käyttöön liittyviin lupaprosesseihin 

o Tutustutaan paikallisesti saatavilla olevien uusiomateriaalien ominaisuuk-

siin ja käyttöön 

o Kannustetaan osallistumaan aiheeseen liittyviin seminaareihin ja koulu-

tuksiin, kuten materiaalikohtaisiin käyttökoulutuksiin. 

o Kannustetaan lukemaan alan kirjallisuutta hankkimalla kirjastoon tai yh-

teiskäyttöön esimerkiksi Kestävä rakentaminen -sarjan kirjat Kohti vähä-

hiilistä rakentamista – Opas arviointiin ja suunnitteluun (2020) ja Kiertota-

lous rakennetussa ympäristössä (2021). 

 


