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O
n pitkään sanottu, että lainsäädäntö on este uu-
siomateriaalien maarakennuskäytölle. Kohta on 
etsittävä toinen tekosyy.

Suomessa tapahtuu juuri nyt valtavasti sekä lain-
säädännön esteiden purkamisessa että demonst-

raatiohankkeiden toteuttamisessa. UUMA2-työ (Uusiomateri-
aalit maarakentamisessa) on hyvässä vauhdissa, mara-asetuksen 
uudistamistyö tuottaa pian uuden luonnoksen kommenttikierrok-
selle ja myös maa-ainesten hyötykäyttöä koskeva asetus uudistuu.

Moni asia muuttumassa
”Suomessa menee 30 miljoonaa tonnia uusiomateriaaleja kaa-
topaikoille. En näe mitään syytä, miksei niitä voisi saada hyöty-
käyttöön maarakentamiseen”, näkee UUMA2-hankkeen koor-

dinaattori Pentti Lahtinen Ramboll Finlandista.
Lahtinen listaa viisi kehityslinjaa, jotka tulevat muuttamaan 

maarakentamisen toimintatavat niin, että uusiomateriaalien 
käytöstä tulee vähintään tasavertaista – ellei jopa ensisijaista – 
luonnonmateriaalien käytön rinnalla:

1) Suunnittelu- ja hankintaprosesseja kehitetään niin, että 
uusiomaarakentaminen tulee käytännöksi kaikissa hankkeissa. 
”Helsingin kaupunki on tässä mukana. He tavoittelevat sitä, 
että uusiomateriaalit huomioitaisiin isoissa aluehankkeissa jo 
maankäyttösuunnittelussa”, Lahtinen antaa esimerkin ja jatkaa: 
”Liikennevirasto katsoo, miten hankintaprosesseja pitää muut-
taa, jotta uusiomateriaalit saadaan mukaan.”

2) Lainsäädäntö muuttuu ja uusiomateriaalien käytön esteitä 
puretaan.

Uusiomateriaalit osaksi
normaalia infrarakentamista
Suomessa on tapahtumassa iso rakentamiskulttuurin ja toimintatapojen muutos. Pian uusio-

materiaalit korvaavat neitseellisiä kiviaineksia maarakentamiskohteissa ympäri Suomea.
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3) On käynnistymässä merkittävän paljon isoja demonstraa-
tiohankkeita, jotka tarjoavat toimijoille tilaisuuden kehittää 
prosessejaan ja jotka palvelevat testaamista ja tutkimistyötä. 
”Pisimmällä demohankkeista on Liikenneviraston Taavetti-
Lappeenranta-hanke. Pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Raisi-
ossa on hyviä isoja hankkeita, samoin Tampereen Lielahden 
alueella”, Lahtinen listaa.

4) Alueellinen yhteistyö organisoidaan nyt kuntoon. ”Alueyh-
teistyö on olennaista, jotta logistiikka saadaan toimimaan 
paikallisten toimijoiden kesken”, Lahtinen kommentoi. Tänä 
vuonna pääkaupunkiseutu, Pirkanmaa ja Kaakkois-Suomi jär-
jestävät omat alueseminaarinsa. Kuuden alueen työ on jo alka-
nut. Yhteinen vuosiseminaari pidetään 10. syyskuuta Suomen 
ympäristökeskuksessa.

5) Tieto helpottaa hyötykäyttöä. Teknisen kelpoisuuden ja 
laadun arviointiin sekä ohjeistukseen on valmistunut ja valmis-
tumassa uusia työkaluja. Motivan ylläpitämille sivuille www.
uusiomaarakentaminen.fi on valmistumassa uusiomateriaalien 
käsikirjasto, kaikille avoin ja päivittyvä, yhtenäinen tietopalve-
lu, joka tulee olemaan linjassa rakentamisen laatuvaatimusten 
Infra-RYL:in ja MaaRYL:in kanssa. Massastabiloinnista kä-
sikirja on jo valmistunut. Ramboll valmistelee juuri taustatut-
kimusta mara-asetuksen uusista materiaaleista ja arvioi niihin 
liittyvän tiedon tarvetta. Ympäristöministeriö on käynnistämäs-
sä tästä hanketta, johon se toivoo mukaan tutkimuslaitoksia ja 
jätemateriaalien tuottajia.

Miljoonien säästöt
Lahtinen kiittelee sitä, että kaikki toimijat ja tahot ovat lähte-
neet mukaan yhteistyöhön.

”Meillä on tässä mukana urakoitsijat, teknologiatoimittajat, 
tilaajat, lainsäätäjät, materiaalien käsittelijät, kunnat, kaikki. 
Kansainvälisillä foorumeilla Suomen tilanne on herättänyt jopa 
kateutta, että miten olemme saaneet tällaisen yhteistyön aikai-
seksi. Meillä todella syntyy tässä tuloksia.”

Uusiomateriaalien käytön hyödyt ovat suuret. Lahtisen mu-
kaan pelkästään pääkaupunkiseudulla kuljetetaan vuosittain neljä 
miljoonaa tonnia ylijäämämaata Porvooseen asti läjitykseen ja 
tilalle tuodaan luonnonhiekkaa. Jos materiaalien hyötykäyttö 
optimoitaisiin paikallisesti, säästyttäisiin rekkarallilta, melulta, 
pienhiukkaspäästöiltä ja teiden kulumiselta. Säästöt voivat olla 
satoja miljoonia euroja.

Metsä- ja energiateollisuudessa on paljon hyviä materiaaleja, 
joille voisi löytyä maarakentamisessa vaikkapa sideainekäyttöä.

”Alueellisesti löytyy paljon hyviä materiaaleja, kuten fosfori-
kipsiä Siilinjärvellä, tai rikastehiekkaa Lappeenrannasta. Keski-
Eurooppa on nyt herännyt biotuhkien hyödyntämistarpeeseen, 
missä Suomi on jo pitkällä”, Lahtinen antaa esimerkin.

Mara-asetuksen uudistamistyötä ympäristöministeriöllä ve-
tävä Else Peuranen kertoo, että keskusteluissa alan toimijoi-
den kanssa suurimmiksi korjaustarpeiksi on nähty tarkemman 

ohjeistuksen ja uusien materiaalien mukaan saaminen uuteen 
mara-asetukseen.

”Eniten palautetta on tullut siitä, että tuhkien hyödyntämisen pi-
täisi olla helpompaa. Tuhkien raja-arvoja toivotaan tarkistettavan. 
Myös jätteenpolton kuonia halutaan mukaan soveltamisalaan.”

Peuranen ei lupaa, että raja-arvoihin olisi tulossa suuria muu-
toksia.

”Olen konservatiivinen, koska nämä asiat on ennakkonoti-
fioitava komissiolle. Jos komissio tai jäsenvaltio puuttuu raja-
arvoihimme, koko työ on aloitettava alusta.”

Peuranen uskoo, että uuteen mara-asetukseen saadaan uusia ma-
teriaaleja ja uusia käyttökohteita, mutta samalla laadunvarmistus-
ta tiukennettaisiin ja ilmoitusmenettelyyn tulisi lisävaatimuksia.

”Näin jätemateriaalit tulisivat osaksi normaalia infrarakentamis-
ta, eivätkä ne olisi enää mitään erityistapauksia”, Peuranen tiivistää. n

Tuhkatuotetta 
tiepohjaan

Pahasti routavaurioituneet tiet Jyväskylässä, 
Isännöitsijäntie ja Niittytie, korjattiin viime 
syksynä tuhkasta valmistetulla uusiotuot-

teella.
FA Forest Oy:n fill-R-kevytkiviainesta käytettiin tei-

den rakenteessa 800 metrin matkalla noin kuusi tu-
hatta tonnia.

Tiet purettiin ensin pohjamaahan asti. Sen jälkeen 
suodatinkankaan päälle laitettiin suodatinkerrokseksi 
fill-R-kevytkiviainesta, jolla korvattiin suodatinhiekkaa.

”Tuotteella on parempi routasuojaominaisuus 
kuin hiekalla, joten tavaraa tarvitaan kerrospaksuu-
deltaan puolet vähemmän kuin hiekkaa. Se johtuu 
valmistusmenetelmästä: raaka-aineena on turpeen ja 
puupohjaisen metsähakkeen polttamisesta syntyvää 
lentotuhkaa, joka rakeistetaan vapaassa pyörivässä 
liikkeessä. Siihen syntyy huokosia, jotka toimivat läm-
möneristeenä”, kertoo FA Forest Oy:n maarakenta-
misen myynti-insinööri Ari Kettunen.

Jos kerrospaksuutta voi pienentää vaikkapa uutta 
tietä rakennettaessa, pohjamaita ei tarvitse välttämät-
tä kaivaa yhtä syvälle kuin perinteistä kivimateriaalia 
käytettäessä. Tämä tuo kustannussäästöjä sekä kai-
vinkonetyövaiheessa että kaivettujen maamassojen 
poiskuljetusvaiheessa. Toisaalta tuotteen kantavuus 
vastaa parhaita suodatinhiekkoja.

FA Forest valmistaa tuhkatuotettaan neljän eri voi-
malaitoksen tuhkaseoksesta. Yritys on juuri saanut 
tuotteelle CE-merkinnän. Merkinnän hakemisessa 
yritystä auttoi Insinööritoimisto Gradientti.

”Seoksen tekeminen on osa laadunhallintaa. Kun 
kyseessä on tuote, sen on oltava aina samanlaatuista 
ominaisuuksiltaan”, Kettunen huomauttaa. n

t Jyväskylässä käytettiin routavaurioituneen kadun 
korjaamisessa tuhkasta valmistettua uusiotuotetta. 
Siitä rakennettiin kadun suodatinkerros.

http://www.uusiomaarakentaminen.fi
http://www.uusiomaarakentaminen.fi

