
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.
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https://circwaste.fi/fi-FI


CIRCWASTE

• EU LIFE rahoitus 19 M€

• 20 partneria

• 4 aluetta: 

• Kattavuus 20 % pinta-alasta

• 24 % väestöstä

• 10 edelläkävijäkuntaa
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Yleistä

• Seitsenvuotinen (2016-2023) hanke, joka edistää 

materiaalivirtojen 

tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien 

kierrätystä. Tavoitteena on luotsata Suomea kohti 

kiertotaloutta 

ja toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa.

• 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan luomus, jonka 

koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus.

• Lue lisää: https://circwaste.fi/fi-FI/Circwaste
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Noin 20 pilottihanketta, kuudessa teemassa 
kansallisen jätesuunnitelman ja kiertotalouden 
implementoimiseksi

Maa-

ainesten 

hyödyntä

minen

Digitaali-

suus ja 

logistiikka

Biohajoavat 

jätteet ja 

sivuvirrat

Resurssitehok-

kuus

rakentamisessa

Teollisuuden 

sivuvirtojen 

hyödyntäminen

Alueellinen 

yhteistyöverkosto

Kiertota-

louden

palvelu-

keskus
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Tavoitteena 
kestävä 

jätehuolto ja 
kiertotalouden 

valta-
virtaistaminen

Kierrätys-
tavoitteiden 

saavut-
taminen

Yhteis-
työtä 

ja yhteistyö-
verkostoja

Aktiivinen 
näkyvyys ja  

viestintä 

Tukea muutokseen 
kohti kiertotaloutta

Yli 20 
yhteistyö-

kump-
pania

EU LIFE IP 
-rahoitus 

2016 - 2023
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Lisätietoja:
materiaalitkiertoon.fi

TurkuAMK, Pirkanmaan liitto,
, Digipolis



Maarakentamisen 
kiertotalous: 
materiaalien 
hyötykäyttöä 

mahdollisimman lähellä 
ja mahdollisimman 

arvokkaassa 
rakenteessa 

korvaamassa 
neitseellisiä raaka-

aineita 
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Esimerkki 
Sampaanalanlahden 

täyttö- ja 
kenttärakenteet 

Raumalla
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Sampaanalanlahti

● Pilaantuneita sedimenttejä 93 000 t

● Lentotuhkaa 60 000 t

● Massastabiloinnissa sementtimäärä 

on pystytty puolittamaan ja koska 

kuljetusmatkat ovat lyhyitä, 

kokonaisuus vähentää merkittävästi 

CO2 –päästöjä

● Rakennetaan kenttärakenteita 

teollisuuden sivuvirtoja 

hyötykäyttäen
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Esimerkki 
Uusiomateriaalit jk-/pp-

väylän rakenteissa 
Riihimäellä
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Riihimäki – Hikiä jalankulku- ja polkupyöräväylä

● Betonimursketta 17 000 t

● Jätteenpolton kuonaa (JpKu) 660 t

● Uudenmaan ELY:n ja Riihimäen 

kaupungin hanke

● Lyhyt valmisteluaika jätteenpolton 

kuonan  käytölle (mm. MARA-

ilmoitus)
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Uusiomateriaaliselvitykset eri 
väylänsuunnittelun vaiheissa



Väylävirasto on aloittanut materiaalien teknisen 

soveltuvuuden arvioinnit eri 

uusiomateriaaleille. 

Soveltuvuus arvioidaan materiaali- ja 

rakennusosakohtaisesti ja se voidaan tehdä 

yleisesti tai hankekohtaisesti. Kun materiaalilla 

on yleinen hyväksyntä, ei hankekohtaista 

prosessia enää tarvita ja vaihtoehtoisten 

materiaalien käyttö seuraavissa kohteissa 

nopeutuu. 
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Tapausesimerkki:
Saramäen 

materiaaliterminaalin 
kehittäminen ja 

alueellinen massojen 
hyötykäyttö
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Taustaa

• Turun kaupungilla tarve ylijäämämaiden loppusijoitukselle 

lähellä rakentamista

• Pitkän suunnittelun ja valmistelun jälkeen paikaksi valikoitui 

Saramäki 

• Circwaste-hankkeessa kehitetty Saramäen terminaalia ja 

kierrätystä

• Materiaaliterminaalia ja ylijäämämaiden käsittelyyn liittyviä 

projektikohteita operoi sidosyksikköyritys Kiertomaa Oy
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Tavoitteet

● Kiertomaan osahankkeen 

päämäärä edistää maa- ja 

kiviainesten tehokkaampaa 

hyödyntämistä ja minimoida 

läjitykseen päätyvän maa-

aineksen määrä

• Tiedonhallinnan 

kehittäminen

• Ylijäämä- ja 

uusiomateriaaleihin 

hyödyntämiseen liittyvät 

selvitykset

• Alueellisen kierrätyksen ja 

terminaaliprosessien 

kehittäminen
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Tuloksia
• Massatiedonhallinta

• Kehitetty Maapaikka.fi –sovellusta

• Turun massakoordinaattorin johdolla ”suurivolyymisten 

massojen työryhmä”

• Kierrätyksen ja terminaaliprosessien kehittäminen

• Louheet, moreenit ja pintamaat 100%:sti hyötykäytössä

• Kaupungin purkujätteistä jalostetaan laadukasta betonimursketta

• Hankkeen viimeisessä vaiheessa viherjätteen hyödyntäminen ja 

kasvualustojen valmistus

• Tutkimukset ja selvitykset tähtäävät kierrätysasteen nostoon

• Saven hyötykäyttöä tutkitaan, mutta hyödyntäminen 

haastavaa…

• Mietitään jatkossa myös, mikä on ”järkevin” tapa hyödyntää 

valmiita läjitysalueita
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Massakoordinaattori

Sidosyksikköyhtiö

Massatyöryhmä



Yhteenveto ja suosituksia

1. Kierrätys maarakennuksessa vaatii laajaa yhteistyötä ja tiedon 
hallintaa

• Kaupunki: massakoordinaattori, kaavoitus, suunnittelu, rakentaminen, 
kunnossapito… 

• Alueellinen massojen hallinta lisää hyötykäyttömahdollisuuksia

• Sidosyksikköyhtiö mahdollistaa alueellisen koordinoinnin ja operoinnin

2. Käytännön operointi vaatii sopivat alueet

• Turussa mm. Saramäen materiaaliterminaali

• Toiminta tähtää läjityksen minimointiin

• Sopivien alueiden ja hyötykäyttökohteiden etsintä vaatii aikaa ja 
yhteistyötä
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Kiitos

mielenkiinnosta!


