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Kiertotalous

• Kiertotalous: Kiertotalous on talouden malli, jossa materiaalit ja arvo kiertävät

• Kiertotalous maarakentamisessa:

– Laadukkaat uusiomateriaalit hyödynnetään niille soveltuvissa kohteissa

– Suomessa käytetään 70-80 miljoonaa tonnia luonnon rakennusmateriaalia 

vuosittain

– Uusiomateriaaleja (betonimurske, tuhkat, kuonat, asfalttirouhe) noin 4 

miljoonaa tonnia vuosittain



Päätökset ja tavoitteet materiaalitehokkuudesta

 EU:n ympäristötavoitteena rakennus- ja purkujätteiden 70 % kierrätysaste 

vuoteen 2020 mennessä

 EU:n jätelainsäädäntö jätteen synnyn minimoinnista

 Suomen jätelaki & jäteasetus

 Kiertotalous hallituksen yhtenä kärkihankkeena

 Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien ympäristöratkaisujen edistämisestä 

julkisissa hankinnoissa

 Materiaalitehokkuus yksi Oulun kaupungin ympäristöohjelman päätavoitteista

 Valtion ja kunnan rooli merkittävä uusiomateriaalien aseman edistämisessä

• hankintamäärät suuret



Infrarakentaminen Oulussa

 Vuonna 2016 investoidaan katujen, teiden, kevyen liikenteen väylien ja 

puistojen rakentamiseen noin 40,1 milj.€

 Investointikohteita vuonna 2016 n. 60 kpl

 Luonnonmateriaaleja korvaavia materiaaleja käytetään yli 130 000 tonnia

• okto-hiekka ja masuunikuona

 Betonimurskeen ja tuhkan käyttö Oulun kaupungin kohteissa hyvin vähäistä

• tarvetta uusiomateriaaleille on mm. routaongelmien vuoksi 

• laadukkaiden uusiomateriaalien hyötykäyttöä tulisi tehostaa



Uusiomateriaalikohteita

Betonimurskarakenteita

MARA-ilmoituksia vuonna 2014 76 kpl ja hyödynnettävä määrä n. 660 000 t

• Kehä 1 parantaminen – Kivikontien eritasoliittymä

• VT 3 (välillä Sasi - Metsäkylä, Ylöjärvi)

• VT 4 (Lahden moottoritie välillä Järvenpää – Mäntsälä)

• Kartingradan jakava kerros (Raisio)

• Suokatu 62-64 tonttien esirakenteet (Hyvinkää)

Tuhkarakenteita

• Valtatie 8 Sepänkylä ohitustie

 tuhkaa käytettiin happamien sulfaattimaiden massanstabilointiaineena

• Härmän monitoimialue

 tuhkaa hyödynnettiin monitoimi- ja parkkialueen alusrakenteissa

• Vt19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie

 tuhkaa hyödynnettiin ylikulkusiltojen pengermateriaalina

• Gneissitien jatke (Oulu)

• Typpitie 1 (Oulu) 



Oulun kaupungin Resurssiviisas infra –kehittämishanke

Hanke

Kehittämishanke, jonka tarkoituksena on edistää lainsäädännön sekä kestävän

kehityksen mukaista toimintaa. Tavoitteensa mukaisessa lopputilanteessa Oulun

kaupungin alueella syntyvät hyödyntämiskelpoiset uusiomateriaalit saadaan tehokkaasti

hyötykäytettyä, jolloin myös neitseellisten luonnonmateriaalien käyttö vähenee.

Tavoitteet

• Tehostaa uusiomateriaalien käyttöä
• Parantaa alan toimijoiden tietoisuutta 

uusiomateriaaleista
• Luoda uusiomateriaalien 

suunnitteluohjeet
• Kehittää toimintaympäristöä ja 

toimijoiden välistä yhteistyötä

Keinot

• Pilotoidaan uusiomateriaaleilla 
rakentamista

• Jaetaan avoimesti tietoa 
uusiomateriaalien ominaisuuksista

• Otetaan uusiomateriaalit huomioon 
kilpailutustilanteissa



Oulun kaupungin Resurssiviisas infra –kehittämishanke

Työn sisältö:

1. Ohje- ja lupavalmistelu:

• selvitetään kierrätysmateriaaleille soveltuvat käyttökohteet;

• laaditaan suunnitteluohje katu-, puisto- ja piharakentamiseen;

• laaditaan kierrätysmateriaalien käytön edellyttämät dokumentit 
maanrakennuskohteiden kilpailutusasiakirjoihin

2. Rakentamisen pilotointi katu- ja tierakennuskohteessa

3. Pilottikohteiden seuranta ja dokumentointi

• pitkäaikaisseuranta kierrätysmateriaalien soveltuvuuksista
• haitta-aineiden liukoisuudet

• kantavuus, routivuus, lujuus

• kustannus-hyöty analyysi

Aikataulu:

1. Ohje- ja lupavalmistelu 2. – 12.2016

2. Pilottikohteen suunnittelu 12.2016 mennessä, rakentaminen keväällä 2017

3. Pilottikohteiden seuranta ja dokumentointi 2017 alkaen



Kiertotalouden haasteet

• Tuotteistaminen ja toimivien markkinoiden luominen

• Hyödyntämiseen liittyvät lupamenettelyt (MARA, ympäristölupa, CE-merkintä)

• Materiaalin saatavuus ja varastoitavuus

• Logistiikan toimivuus: purku  käsittely  varastointi  hyötykäyttö



Betonimurskeen 

hyötykäyttöprosessi



Rakennuksen purkamista koskevat lainsäädännöt:

• Rakennuksen purku edellyttää purkuluvan (MRL §127)

– jäteselvitys + hyötykäyttösuunnitelma (MRL §139 & MRA  §55)

• Rakennuksen purku on suoritettava lajittelevana purkuna (MRL §154)

• Jätteen luovuttajalla on oltava laadunvarmistusjärjestelmä (VNa 591/2006)

– Hyötykäytettävälle betonimurskeelle on tehtävä SFS-EN 932-1, SFS-EN 932-2, SFS 

5884 mukaiset tutkimukset ympäristökelpoisuuden varmistamiseksi

Rakennuksen purkamista koskevat ohjeistukset:

• Purkutyöt – Ohjeita teettäjälle ja tekijälle 2014 (Infra Ry)

• RIL 216-2013 – ohjeistus rakennusjätteen uudelleen- ja uusiokäytöstä

• Oulun seudun ympäristötoimella oma ohjeistus rakennusten lajittelevasta 

purkamisesta (http://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/ohjeet)

http://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/ohjeet


Jäteselvityslomake



Esimerkki 1. Oulun taidekoulun purku



Esimerkki 2. Kalevan painotalon purku



Betonimurskeen 

hyötykäyttöprosessi



Purkujätteen käsittelyä koskevat lainsäädännöt:

• Jätettä vastaanottavalla toimijalla tulee olla ympäristölupa kyseisen jätelajin 
vastaanotolle ja käsittelylle (Jätelaki §29)

• Jätteen kuljettajalla tulee olla hyväksyntä jätehuoltorekisterissä ko. jätteen 
kuljetuksesta (Jätelaki §94)

• Jätteen vastaanottokeskus tarkistaa jätteen ja pyytää jätteen toimittajalta 
jätteen siirtoasiakirjat (Jätelaki §121)

– tiedot määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä 
kuljettajasta

Purkujätteen käsittelyä koskevat ohjeistukset:

• Käsittelijä vastaa, että purkujäte käsitellään rakennusmateriaaleja vastaavaksi 
rakennusmateriaaliksi

• Käsittelijä tekee standardin SFS-EN-13242 (CE-merkintä) mukaiset tutkimukset 
betonimurskeen teknisten ominaisuuksien laadunvarmistamiseksi



a) BeM I Epäpuhtauksista vapaa betonijäte, joka on peräisin esim. betoniteollisuudesta

BeM II Purkutyömailta tai muualta peräisin oleva betonijäte

BeM III Purkutyömailta tai muualta peräisin oleva betonijäte, jonka uudelleenlujittuminen on epävarmaa

BeM IV Purkutyömailta tai muualta peräisin oleva betonijäte, jonka uudelleenlujittuminen on epävarmaa

b) 

Luokka

Puristuslujuus [MPa] Routivuus E-moduuli 

[MPa]

Tiilen max. osuus 

[paino-%]

Muiden materiaalien max. 

osuus* [paino-%]

BeM I ≥ 1,2 Routimaton 700 0 0,5

BeM II ≥ 0,8 Routimaton 500 10 1

BeM III Epävarmaa Routimaton 280/300** 10 1

BeM IV Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee 30 1

Betonimurskeen laatuluokittelu

c) Ominaisuus BeM I, II, III Yksikkö

Optimivesipitoisuus, Wopt 8...12 %

Maksimikuivatilavuuspaino 17,5...20,5 kN/m3

Minimikuivatilavuuspaino 12,7...14,5 kN/m3

Kiintotiheys 2,55...2,65 t/m3

Kapillaarisuus Hc 0,2...0,25 m

Vedenläpäisevyys, k 10-4...10-5 m/s

Happamuus, pH 11...12,5 -

Kitkakulma 40 °



Betonimurskeen 

hyötykäyttöprosessi



Hyötykäyttöä koskevat lainsäädännöt:

• Betonimursketta voidaan hyödyntää VNa 591/2006 mukaisella asetuksella, jos:

– jätteen laadunhallinta ja hyödyntäminen järjestetään 

– toiminnasta ilmoitetaan ympäristösuojelun tietojärjestelmään

– toiminnasta ei aiheudu ympäristölle vaaraa

– muut asetuksen vaatimukset täyttyvät

• Rakentamiseen käytettävä betonimurske tulee olla CE-merkitty (EU N:o 

305/2011)

• Betonimursketta voidaan hyödyntää myös ympäristöluvalla, mikäli VNa 

591/2006 ehdot eivät täyty

Hyötykäyttöä koskevat ohjeistukset:

• Tie- ja katurakentamisessa hyödynnettävän materiaalin tulee käyttää samat 

tekniset ominaisuudet kuin luonnonmateriaalien (InfraRYL)



Hyötykäyttöä koskevat ohjeistukset:

• Kuntaliiton ohje (2000) ”Betonimurske kadun päällysrakenteessa 2000”

• Tiehallinnon mitoitus- ja työohje (2000) ”Betonimurskeen käyttö tien 

päällysrakennekerroksissa”

• Tiehallinnon ohje (2007) ”Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa”

• HSY:n käyttöohje (2014) suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

• HSY:n ohje (2015) ”Betonimurskeen hyödyntäminen infrarakentamisessa

pääkaupunkiseudulla”

• Betoroc-murskeohje (2015) ”Käyttöohje rakentamiseen ja suunnitteluun”

• Lisäksi materiaalitoimittajien omia ohjeita mm. MaHk, LD-MaHk, OKTO, Fill-r

Oulun uusi suunnitteluohje:

• Ohjeessa huomioidaan mm. soveltuvat käyttökohteet ja rakenteen mitoitus eri 

katuluokilla

• Ohje valmistuu 2017 alkuvuodesta



Rakennuttaminen

• Betonimurske määritellään urakan kilpailutuksessa joko ensisijaiseksi tai 

vaihtoehtoiseksi materiaalivaihtoehdoksi

• VNa 591/2006 mukaisen ilmoituksen (MARA) valmistelee sopimuksen mukaan 

urakoitsija tai rakennuttaja

– täytetään ympäristöhallinnon lomake 6032 

• Urakoitsijan tulee saada materiaalitoimittajalta laadunvarmistusdokumentit 

urakka-asiakirjoihin liitettäväksi

• Uusiomateriaalikohteet merkitään tilaajan omaisuuden hallinnan 

rekisteritietoihin 



Johtopäätökset ja kehittämistarpeet

• Hyötykäytön lisääminen edellyttää asennemuutosta ja koulutusta

– hyötykäyttöä edistävät suunnittelun ja rakennustyön ohjeistukset tulisi 

löytyä ajantasaisena yhdestä tietopankista

– tuleva MARA- ja MASA-asetus parantaa hyötykäyttöä 

• Purkuvaiheen ohjeistusta ja viranomaisvalvontaa tulee kehittää

– purkusuunnitelma ja jäteselvitys

• Markkinoita ja logistiikkaa tulee kehittää 

– materiaalipörssi – yhdistää materiaalin tarjoajan ja ostajan

• Yritysten tulee kehittää uusiomateriaalien tuotteistusta 

• Digitalisaatio edesauttaa materiaalien kierrätystä 



Kiitos !


