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Kiertotalouden merkitys rakennusalla kasvaa jatkuvasti. Toteutettavissa oleva kehitys-

suunta kiertotalouden laajemmalle käyttöönotolle on jätteiden ja sivuvirtatuotteiden uu-

siokäyttö. Suomessa jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa edellyttää kuitenkin 

ympäristölainsäädännön mukaisen ympäristöluvan, tai MARA-asetuksen mukaisen 

MARA-ilmoituksen. Lupamenettely on koettu epäselväksi ja resursseja vaativaksi pro-

sessiksi. 

Työ on tehty YIT Suomi Oy:lle tavoitteenaan helpottaa ja perustella uusiomateriaalien 

käyttöä tulevissa pohjarakennushankkeissa taloudellisesta näkökulmasta, sekä selkeyttää 

hyödyntämiseen vaaditun MARA-ilmoituksen tekoa. Työssä uusiomateriaalien käyttöä 

lähestytään kiertotalouden ja toimitusketjun hallinnan kannalta, johon on sidottu olen-

naisena yksityiskohtana MARA-ilmoituksen teon välivaiheet ja ilmoitukseen vaadittavat 

rakennushankekohtaiset tiedot.  

Tutkimuksen perusteella näyttäisi, että kiertotaloudella on vahva potentiaali rakennuste-

ollisuudessa ja toimitusketjun hallintamenetelmiin panostamalla uusiomateriaalien hyö-

dyntämisellä voidaan saavuttaa selkeitä hyötyjä esimerkiksi alentuneiden materiaalikus-

tannusten muodossa. Pilari- ja massastabiloinnin hiilidioksidipäästöjen laskemisen kan-

nalta uusiomateriaalit ovat välttämättömyys. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Työssä tarkastellaan uusiomateriaalien ja sivuvirtatuotteiden hyötykäyttöä rakennusteollisuu-

dessa. Työn tavoitteena on selvittää uusiomateriaalien hyödyntämiseen vaaditun MARA-

ilmoituksen tekoon liittyviä vaiheita sekä mahdollisia eroja uusiomateriaaleihin liittyvän vih-

reän toimitusketjun ja perinteisen rakentamisen toimitusketjun välisiä eroja. Työ on rajattu 

käsittelemään vaadittujen lupien osalta vain MARA-ilmoitusta. Työssä keskitytään erityisesti 

maarakennusmenetelminä käytettävään pilari- ja massastabilointiin, sekä näiden materiaaleina 

toimiviin uusiomateriaaleihin ja sivuvirtatuotteisiin.  

 

Tutkimuksessa pyritään vastaamaan seuraavaan tutkimuskysymykseen:  

 

Miten uusiomateriaalien hyödyntäminen eroaa neitseellisten materiaalien hyödyntämisestä 

rakentamisen toimitusketjussa?  

 

1.2 Lyhyt kuvaus työhön liittyvistä maanrakennusmenetelmistä  

Pilarisyvästabilointi on pohjanvahvistusmenetelmä, jonka tavoitteena on kasvattaa heikosti 

kantavan savisen tai liejuisen maaperän leikkauslujuutta ja/tai vähentää kokoonpuristuvuutta 

(Väylävirasto, 2018, 17). Kuvassa 1 on esitelty pilaristabilointiin käytettävää työkonetta, joka 

tuottaa maahan syntyy mahdollisimman homogeenisia sylinterimäisiä pilareita vispilämäistä 

sekoitusterää käyttäen. Sekoitustyöhön käytetään yleensä 600–700 mm halkaisijaltaan olevaa 

sekoitusterää (Väylävirasto, 2018, 20).  

 

Pääperiaatteena on sekoittaa maaperään kemiallisia seosaineita, jotka reagoivat maa-aineksen 

kanssa. Vahvistettavan savikerroksen lujittuminen perustuu ioninvaihtoon savimineraalin pin-

nalla, jonka seurauksena syntyy sidoksia sideaineen partikkeleiden ja savimineraalien välillä. 

Sideaineena pilaristabiloinnissa on yleisemmin käytetty kalkin ja sementin seosta, johtuen 

hyvistä teknisistä ominaisuuksista ja toimivuudesta myös humuspitoisissa savikerroksissa. 

(Väylävirasto, 2018, 17) 
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Kuva 1: Pilaristabilointikone 

 

 

Massastabiloinnissa kantavana ajatuksena on käsitellä koko maa-aines tietyllä alueella tavoi-

tesyvyyteen saakka siten, että kyseisen blokin maa-aines lujittuu mahdollisimman homogee-

nisesti. Sideaineena voidaan käyttää pilaristabiloinnin tapaan esimerkiksi kalkin ja sementin 

sekoitusta. Massastabiloidun kerroksen päälle pyritään mahdollisimman nopeasti rakentamaan 

tiivistyspenger, jonka tavoitteena on tiivistää massastabiloinnin jäljiltä kuohkea maakerros ja 

täten varmistaa stabiloidun kerroksen lujittuminen. (Väylävirasto, 2018, 22) Massastabiloin-

tiin käytettävää laitteistoa on esitelty kuvassa 2, jossa etualalla on kaivinkoneeseen liitetty 

sekoituspää ja taka-alalla punaiset sideainesäiliöt.  
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Kuva 2: Massastabilointikone (YIT, 2021) 

 

1.3 Työn tausta ja motivaatio 

Suomessa rakentamiseen käytetään ylivoimaisesti eniten raaka-aineita (Koskela et al., 2013). 

Infrarakentamisessa luonnonvarojen käytön kannalta merkittävin vaikutus on maa- ja kiviai-

nesten käytöllä, joita käytettiin vuonna 2016 Suomessa vuositasolla noin 100 miljoonaa ton-

nia (Koivisto et al., 2016). Kokonaisuudessaan sementintuotannon päästöt ovat vuositasolla 

noin 1 % Suomen kokonaishiilidioksidipäästöistä (Nguyen, 2021). Työssä käsiteltävän pila-

ristabiloinnin osuus neitseellisillä raaka-aineilla toteutettuna on lähes 90 % maarakennus-

hankkeen kokonaishiilidioksidipäästöistä (Nguyen, 2021; Teittinen, 2019), tämän takia stabi-

loinnissa sideaineena käytettävän sementin korvaaminen esimerkiksi lentotuhkalla ja toteut-

tamalla sitomaton kerros betonimurskeella, saa aikaan merkittäviä päästövähennyksiä pohja-

rakentamisessa (Nguyen, 2021; Teittinen, 2019). 

 

Euroopan unioni asetti 70 % kierrätystavoitteen rakennusjätteille vuoteen 2020 mennessä (Eu-

ropean Commission, 2018) pitäen sisällään ei-vaarallisten rakennusjätteiden kaatopaikkasi-

joittamisen (Gorecki et al., 2019). Materiaalien sijoittaminen kaatopaikalle ei kuitenkaan ole 

pitkällä aikavälillä kannattavaa, koska materiaalien sisältämä arvo poistuu kansantaloudesta 

synnyttäen hukkaa (Gorecki et al., 2019). Materiaalihukan minimoimisen saavuttamiseksi 
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rakennusjätteiden, ylijäämämateriaalien ja sivuvirtatuotteiden osalta tulisikin siirtyä kohti 

kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja, joiden avulla jo kertaalleen tuotettujen materi-

aalien arvo säilyy kansantaloudessa (Gorecki et al., 2019).  

 

Uusiomateriaalien hyödyntäminen on kuitenkin Suomessa tarkkaan ympäristönsuojelulain 

(527/2014) ja jätelain (646/2011) säätelemää toimintaa ja tarvittavien toimintalupien hakemi-

nen on koettu haasteelliseksi (Häkkinen, 2019). Voidaan katsoa, että uusiomateriaalit on tässä 

suhteessa asetettu neitseellisiä materiaaleja lainsäädännöllisesti heikompaan asemaan, jolloin 

niiden hyödyntäminen on vaikeampaa ja tulee perustella tarkemmin (Häkkinen, 2019). Tämän 

lisäksi lupahakemusprosessi on aikaa vievä ja vaatii rakennushankkeeseen osallistuvilta re-

sursseja, mikä voi johtaa uusiomateriaalien sivuttamiseen materiaalivaihtoehtona (Simons et 

al., 2019). Työn pääasiallisena tarkoituksena on perehtyä MARA-asetuksen mukaiseen MA-

RA-ilmoitukseen ja selvittää onko perusteltua käyttää resursseja hakemusprosessiin ja uusien 

toimintatapojen kehitykseen.  

 

1.4 Tutkimusaineisto ja työn rakenne 

Tämä tutkimus toteutetaan kirjallisuuskatsauksena, jossa pyritään perehtymään, koostamaan 

ja esittelemään aiempaa tutkimusta (Salminen, 2011), joka koskee kiertotaloutta rakennusteol-

lisuudessa, uusiomateriaalien ja sivuvirtatuotteiden hyödyntämistä tai uusiomateriaaleihin 

liittyvää toimitusketjua rakennusteollisuudessa. Työssä käytetyt tietolähteet on haettu suoma-

laisten yliopistojen julkaisutietokannoista ja esimerkiksi Elsevier:n tiedejulkaisuarkistosta. 

 

Työn aiheen käsittely alkaa kiertotaloudesta ja sen erityispiirteistä rakennusteollisuudessa. 

Kiertotalouden käsittelyn tavoitteena johdatella tutkimusaiheen laajempaan teoreettiseen vii-

tekehykseen. Siirtymä maarakennushankkeissa hyödynnettäviin uusiomateriaaleihin tapahtuu 

suoraan kiertotalouden esittelyn jälkeen, koska tällöin uusiomateriaalien käytön kytkös kierto-

talouteen on selkeämpi. 2. luvun lopuksi käsitellään vielä uusiomateriaalien käyttöön liittyvää 

päätöksentekotilannetta, eli on pyritty havainnollistamaan valintaa lineaaristen tuotantomal-

lien ja kiertotalouden mukaisten mallien kehityksen välillä. Uusiomateriaalien, kiertotalouden 

ja valintatilanteen esittelyn jälkeen luodaan katsaus perinteisestä rakentamisen toimitusketjun 

hallinnan mallista, jonka jälkeen esitellään uusiomateriaalien hyödyntämiseen vaaditun MA-

RA-ilmoituksen ominaisuuksia. 
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2 UUSIOMATERIAALIEN JA SIVUVIRTATUOTTEIDEN ROOLI 

MAARAKENNUSHANKKEISSA 
2.1 Kiertotalous rakennusteollisuudessa 

Kiertotalouden tavoitteena on perustaa taloudellinen kasvu uusiutuvien energialähteiden, 

energian käytön ja resurssien minimoinnin, vaarallisten kemikaalien käytön poistamisen ja 

jätteiden, sekä sivuvirtatuotteiden maksimaalisen hyödyntämisen varaan hidastamalla, sulke-

malla ja kaventamalla materiaalien ja energian kiertoa, mikä voidaan saavuttaa suunnittele-

malla pitkäikäisiä, ylläpidettäviä ja uusiokäytettäviä tuotteita (Gorecki et al., 2019; Manninen 

et al., 2018). Rakennusteollisuudessa on erityisen suuri potentiaali kiertotalouden periaattei-

den käyttöönotolle, jotka pitävät sisällään myös ympäristöystävälliset tuotanto- ja materiaali-

tekniikat (Leppänen, 2020). Suuri potentiaali johtuu kiertotalouden ominaisuudesta ottaa 

huomioon sekä toimitusketjun ylä-, että alapään tuotanto- ja kulutusmallit, mikä osaltaan kas-

vattaa resurssien käytön joustavuutta ja kestävyyttä (Awan et al., 2020).  

 

Käytännönläheisemmin ilmaistuna hukan minimoiminen sekä jätteiden ja sivuvirtatuotteiden 

hyödyntäminen muista rakennus- ja purkuhankkeista tai toisista tuotantoprosesseista tehostaa 

energian käyttöä, alentaa yleisiä rakentamiskustannuksia ja varmistaa, että materiaaleihin va-

rastoitunut arvo säilyy prosessissa (Luis et al., 2020; Lukman et al., 2019).  Kuitenkin esimer-

kiksi betonimurskeen kohdalla säästyneet kustannukset ja pienentyneet päästöt pitävät paik-

kansa jos ja vain jos betonimurskeen tuotanto on tarpeeksi lähellä hyödyntämiskohdetta 

(Häkkinen, 2019). Toisaalta esimerkiksi Kuninkaantammen pilaristabiloinnissa havaittiin, että 

pilaristabiloinnissa käytettävän sideaineen kuljetus ja itse pilaristabilointityön päästöt ovat 

vähäiset verrattuna neitseellisistä raaka-aineista valmistettuun sideaineeseen, eli hyödyntämäl-

lä uusiomateriaaleja sisältäviä sideaineseoksia, saadaan aikaan merkittäviä etuja alentamalla 

päästöjä CO2-ekvivalenttitonneissa mitattuna (Nguyen, 2021).  

 

Uusiomateriaalien täysivaltaiselle hyödyntämiselle näyttäisi kuitenkin olevan esteenä sekä 

Suomessa, että maailmalla kysynnän puute, joka voi osittain johtua loppukäyttäjien epäluuloi-

suudesta uusiomateriaalin teknistä toimivuutta kohtaan ja neitseellisten materiaalien korke-

ammasta suosiosta (Heikura, 2019; Ranta et al., 2018). Epäluuloisuuden merkittävimmäksi 

tekijäksi voidaan tunnistaa puutteet uusiomateriaalien laadunvarmistavissa standardeissa (Luis 

et al., 2020). Erityisesti kehityksen esteenä vaikuttaisi tällä hetkellä olevan instituutionaaliset 
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toimijat, joita ohjaa korkean tason EU-direktiivit, jotka eivät kuitenkaan tarjoa yksityiskohtai-

sia keinoja kiertotalouden laajemmalle implementaatiolle, kuten materiaalien uusiokäytölle 

(Ranta et al., 2018). Toisaalta myös tehoton purkutoiminta, jätteiden lajittelu ja kuljetus vai-

keuttavat uusiomateriaalien hyödyntämistä (Mahpour, 2018). Lisäksi rakennus- ja purkujät-

teiden kohdalla nousee esiin ongelma materiaalien omistusoikeudesta, eli kenelle materiaalien 

kierrätyksestä syntyneet tuotot ja toisaalta erityyppiset riskit kohdistetaan (Mahpour, 2018). 

Yleinen konsensus näyttäisikin siis olevan, että rakennusjätteitä kierrätetään, mutta todellinen 

materiaalien käytön optimointi tai uusiokäyttö on vähäisempää (Heikura, 2019; Ranta et al., 

2018). 

 

Eräänä keinona kiertotalouden mukaisien periaatteiden käyttöönotolle rakennusalalla on julki-

sen sektorin sekä rahoituslaitosten suora- ja epäsuora taloudellinen tuki kiertotalouden peri-

aatteiden mukaisille hankkeille (Ranta et al., 2018), sillä kiertotalouteen liittyvien ratkaisujen 

kehitystyö vaatii onnistuakseen sekä pääomaa (Kivilä, 2015), että toimijoiden kannalta (lain-

säädännöllisesti) vakaan toimintaympäristön (Gorecki and Bizon - Gorecka, 2017). Tämän 

lisäksi tulisi uudistaa nykyisiä rahoituspäätösten analysointiin käytettyjä malleja siten, että ne 

huomioisivat kiertotalouteen liittyvät riskit paremmin lineaaristen tuotantomallien riskien 

lisäksi (Aboulamer et al., 2020; Saarinen, 2021). Eli esimerkiksi hankkeiden tuottoa ja kassa-

virtoja arvioidessa, niiden tällä hetkellä pääasiassa tilaajan toiminnasta johtuvaa markkinaris-

kiä tulisi pystyä hallitsemaan paremmin (Saarinen, 2021). Uusiomateriaalien kohdalla onkin 

selkeästi havaittavissa, että loppukäyttäjät eivät ole valmiita maksamaan preemiota jo kertaal-

leen käytetystä ”jätteestä” (Heikura, 2019; Luis et al., 2020) ja täten pitkän aikavälin taloudel-

listen hyötyjen jäädessä epävarmoiksi tai epäselviksi, loppukäyttäjät vaativat alennusta näen-

näisesti huonommista materiaaleista (Govindan & Hasanagic, 2018; Saarinen, 2021). 

 

Kestävyysajattelu tulisi ottaa hankesuunnittelussa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa huo-

mioon, jotta mahdollisuudet luonnonvarojen kestävälle käytölle ja kustannustehokkaalle toi-

minnalle olisivat paremmat (Benachio et al., 2020). Tähän on esitetty aiemman tutkimuksen 

perusteella oikeaan suuntaan olevana ratkaisuna rakennuksen tietomalli-järjestelmän (BIM, 

”Building Information Model”) ja paikkatietojärjestelmän (GIS, ”Geographical Information 

System”) yhdistelmää, jossa malliin on sidottu tiedot rakennuksen ja sen materiaalien elinkaa-

rivaiheiden analyysistä (LCA, ”Lifecycle Cost Assesment”), eri elementtien purkumahdolli-
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suuksien kuvauksesta, purkuvaiheen jätteiden hyödyntämisvaihtoehtoista ja toimitusketjun 

karttapohjainen kuvaus (Lukman et al., 2019, Irizarry et al., 2013).  

 

Tämän lisäksi tietomallin avulla voidaan luoda useita eri materiaali- ja rakennusvaihtoehtoja, 

joita vertailemalla voidaan toteuttaa optimaalisella tavalla arvonsa kansantaloudessa säilyttävä 

rakennus tai rakenneosa (Lukman et al., 2019). Lisäksi kun BIM+GIS-malliin liitetään jättei-

den syntyä ennustava ja optimoiva algoritmi, voidaan maksimoida muuten jätteeksi jäävien 

materiaalien hyötykäyttöä (Olugbenga & Lukumon, 2019). Tämän kaltaisille ennustaville 

algoritmeille on tarvetta, koska urakoitsijoiden tulee pystyä arvioimaan rakennushankkeen 

kokonaiskustannuksia (TCO, ”Total Cost of Ownership”) optimaalisen tuotannon ja hankkei-

den käyttö- ja ylläpitokustannusten arvioimiseksi (Cole and Snider, 2020). BIM-pohjaisilla 

tietomalleilla voidaan tehokkaasti integroida kiertotalouden mukaisia toimintamalleja osaksi 

toimitusketjua (Olugbenga & Lukumon, 2019), jonka lisäksi laajempien materiaalitietokanto-

jen luominen edesauttaa uusiokäytettävien materiaalien määrän kasvattamisessa, vaikka todel-

linen potentiaali onkin vielä epävarma (Benachio et al., 2020). 

 

Käytännössä käyttöönotettavia periaatteita ja malleja tulisi standardisoida (Anastasiades et al., 

2019), sekä julkisen puolen toimijoiden tulisi esittää vahvemmin tukensa uusiomateriaalien 

käytölle (Govindan & Hasanagic, 2018; Ranta et al., 2018), koska uusiomateriaalien käytöllä 

on selkeästi päästöjä ja kustannuksia minimoiva vaikutus (Manelius et al., 2019; Nußholz et 

al., 2019). Uusiomateriaalien käytön kehitystä tulisi ohjata enemmän makrotasolta esimerkik-

si lainsäädännön, ohjeistuksien sekä tuotteiden teknisten ja kaupallisten vaatimusten kohdalla, 

jolloin rakennusliikkeet ja sijoittajat havaitsevat, että uusi toimintamalli on investointien ar-

voinen (Gorecki et al., 2019). Lisäksi rakennuksia ja infrastruktuuria voidaan tarjota palvelu-

na loppuasiakkaalle, mikä osaltaan kannustaa rakennusliikkeitä käyttämään korkealaatuisia 

materiaaleja ja parempaa suunnittelua (Anastasiades et al., 2019). Myös sidosryhmien tietoi-

suutta eri uusiomateriaalien mahdollisuuksista tulisi kasvattaa, sekä kerätä lisää tietoa materi-

aalien toimivuudesta eri olosuhteissa lieventäen tilaajan kokemaa materiaaleihin liittyvää ris-

kiä ja epäluuloisuutta (Ranta et al., 2018). 
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2.2 Maarakennushankkeisiin soveltuvat uusiomateriaalit ja sivuvirtatuotteet 

Maarakentamisessa on perinteisesti käytetty materiaaleina neitseellisiä maa- ja kiviaineksia, 

kuten sora, hiekka, louhe ja murske (Teittinen, 2019). Edellä mainittuja luonnonkiviaineksia 

voidaan kuitenkin korvata uusiomateriaaleilla päästöjen pienentämiseksi ja luonnonvarojen 

säästämiseksi (Koivisto et al., 2016; Nguyen, 2021; Teittinen, 2019). Mahdollisia korvaavia 

uusiomateriaaleja ovat käyttökohteesta riippuen esimerkiksi ylijäämämaat, betonimurske, 

pohja- ja lentotuhka, metallinjalostusteollisuuden kuonat kuten masuuni- ja ferrokromikuona, 

tiilimurske sekä metsäteollisuuden sivutuotteet ja jätteet (Kiviniemi et al., 2010; Reang & 

Kumar Pal, 2018). Metsäteollisuudessa syntyvien erinäisten sivuvirtatuotteiden volyymi on 

kuitenkin suhteessa menekkiin pieni, joten nämä materiaalit eivät ole paikallisia vaikutuksiaan 

lukuun ottamatta suuressa mittakaavassa hyödyllisiä (Kiviniemi et al., 2010). Lisäksi raken-

nusjätteen seulonnasta syntyneitä ylitteitä ja alitteita voitaisiin hyödyntää, mutta niiden käy-

tölle ei ole syntynyt vakiintuneita hyödyntämistapoja, jonka seurauksena myöskään tietoa 

käyttäytymisestä maaperässä ei ole, mikä puolestaan tekee ympäristöluvan saamisen haasteel-

liseksi (Häkkinen, 2019; Teittinen, 2019).  

 

Suomalainen lainsäädäntö ei tunne käsitettä uusiomateriaali, vaan maarakentamisessa hyö-

dynnettävät materiaalit ovat lainsäädännöllisesti joko ympäristönlainsäädännön alaisia jätteitä 

tai tuotelainsäädännön alaisia tuotteita (Koivisto et al., 2016; Teittinen, 2019). Uusiomateriaa-

leista huomattava osa on jätteitä (Torniainen & Sikiö, 2018), jonka seurauksena niiden hyö-

dyntäminen edellyttää ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa. Uusioma-

teriaalien hyödyntämiseen liittyviä lupia ja lainsäädäntöä käsitellään tarkemmin kappaleessa 

4, jossa esitellään olennainen lainsäädäntö ja hyödyntämiseen tyypillisesti tarvittava MARA-

ilmoitus. 

 

Verrattuna neitseellisiin luonnon materiaaleihin, uusiomateriaalien kilpailukykyyn vaikuttavat 

uusiomateriaalin tekniset ominaisuudet, ympäristövaikutukset ja kuljetusmatkan pituus 

(Teittinen, 2019). Esimerkiksi laadukkaiden betonimurskeiden ja masuunikuonatuotteiden 

kohdalla materiaalit täyttävät teknisiltä ominaisuuksiltaan niille asetetut vaatimukset ja täten 

niitä voidaan hyödyntää sellaisenaan tierakenteen kantavassa ja jakavassa kerroksessa 

(Hakari, 2007; Teittinen, 2019), joskin betonimurske on kalliomurskeesta poiketen uudelleen 

lujittuva materiaali, eli betonimurskeella voidaan saavuttaa jopa kalliomursketta paremmin 
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kantava rakenne (Lehtonen, 2019). Käytettävyyden kannalta yleisimmät maarakennuksessa 

käytetyt uusiomateriaalit eivät siis eroa merkittävästi sellaisista neitseellisistä materiaaleista, 

joiden raekoko vastaa uusiomateriaalia, eli uusiomateriaalien hyödyntäminen sitomattomina 

materiaaleina rakennekerroksissa tai sideaineina pilaristabiloinnissa ei muuta rakenteen tek-

nistä toimivuutta, vaikka materiaalien sitoutumiskyvyissä voi olla eroja (Teittinen, 2019). 

 

Pilari- ja massastabiloinnissa voidaan hyödyntää sideaineena voimalaitoksen polttoprosessista 

syntyvästä savukaasusta erotettua lentotuhkaa, jolloin lentotuhkan lujittumisominaisuudesta 

voidaan hyötyä ja täten korvata osa sementistä lentotuhkalla (MacCarthy et al., 2014; Teitti-

nen, 2019). Tässä yhteydessä lujittumisominaisuudella tarkoitetaan materiaalin kykyä lujittua, 

kun sitä kostutetaan tai tiivistetään (Kiviniemi et al., 2010). Polttoprosessista syntyvät tuhkat 

katsotaan jätelainsäädännön (646/2011) mukaan jätteeksi ja niiden hyödyntäminen edellyttää 

ympäristölupaa tai MARA-ilmoituksen (Teittinen, 2019). Hyödyntämislupaa varten tulee to-

dentaa, että osa sideaineessa käytettävästä sementistä voidaan korvata lentotuhkalla 

(Teittinen, 2019), jonka lisäksi tulee selvittää käytettävän tuhkan haittavaikutukset ympäris-

tölle, sekä haitta-ainepitoisuudet, jotka riippuvat merkittävästi poltetusta raaka-aineesta, polt-

tolaitoksen tyypistä, polttolämpötilasta ja tuhkanerotusprosessista (Kiviniemi et al., 2010; 

Teittinen, 2019).  

 

Toinen polttoprosessissa syntyvä tuhkatyyppi on polttokattilan pohjalle kerääntyvä pohjatuh-

ka (Hakari, 2007), joka vastaa rakeisuudeltaan silttistä- tai soraista hiekkaa (Hakari, 2007). 

Lentotuhkasta poiketen pohjatuhkalla ei ole lujittumisominaisuuksia, ja täten hyödyntämis-

kohteet poikkeavat lentotuhkasta (Kiviniemi et al., 2010). Pohjatuhkan merkittävimpiä hyö-

dyntämiskohteita on hiekan korvikkeena suodatinkerroksessa, täytöissä ja pengerrakenteissa 

(Kiviniemi et al., 2010). Pohja- ja lentotuhkan lisäksi maarakentamisessa voidaan hyödyntää 

prosessoitua jätteenpolton pohjakuonaa, joka vastaa ominaisuuksiltaan soraa (Kaartinen et al., 

2010).  Edellä mainittujen polttoprosesseista syntyvien tuhkien ja kuonan lisäksi vastaavalla 

tavalla hiekkaa korvaavina tuotteina voidaan hyödyntää metallinjalostamoissa syntyviä kuo-

nia kuten masuuni., ferrokromi- ja teräskuonaa (Matinlauri, 2016). Maarakennuskäytössä 

kuonien etuna on hyvä kantavuus, sitoutumis- ja lämmöneristyskyky (Matinlauri, 2016). 
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Maarakennuksessa oleellisena uusiomateriaalina esiintyy betonimurske, jota valmistetaan 

murskaamalla purkukohteista, betonitehtaalta tai muualta teollisuudesta syntyvää betonijätettä 

vuosittain 700 000 – 1 000 000 tonnia, joka hyödynnetään pääasiassa väylä- ja pohjaraken-

nushankkeissa (Forsman et al., 2019). Betonimurskeen laatu ja geotekniset ominaisuudet riip-

puvat pitkälti murskeen lähteestä, eli siitä, onko betonimurske peräisin betoniteollisuudesta 

vai purkukohteesta (Hakari, 2007). Betonimursketta voidaan hyödyntää tavallisen kalliomurs-

keen tapaan kaikissa tien sitomattomissa rakennekerroksissa (Matinlauri, 2016). ja kun huo-

mioidaan betonimurskeen lujittumisominaisuus, on tarvittava kerrospaksuus usein ohuempi 

kuin luonnon kiviaineksesta tehdyllä kerroksella (Mäkelä & Höynälä, 2000). Ympäristöomi-

naisuuksiltaan betonimursketta pidetään turvallisena vaihtoehtona, koska haitta-aineiden liu-

koisuudet ja pitoisuudet ovat alhaisia (Pajukallio et al., 2011). Pohjavesialueilla betonimurs-

keen hyödyntäminen on erittäin rajattua, koska emäksisyytensä ja sulfaattipitoisuuksien takia 

betonimurske voi vaikuttaa merkittävästi pohjaveden pH arvoon (Forsman et al., 2019). 

 

2.3 Uusiomateriaalien käyttöön liittyvät päästö- ja kustannussäästöt  

Pilaristabiloinnissa voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä, kun kalkkisementti-

sideaineseos korvataan uusiomateriaalipohjaisella sideaineseoksella, koska pilaristabiloinnin 

päästöt syntyvät pääasiassa sideaineen tuotannosta (Nguyen, 2021; Teittinen, 2019). Esimer-

kiksi kun liitteessä 1 esitetyn rakenteen ja lähtötietojen perusteella pilaristabiloinnin toteutuk-

sessa sideaineena käytettävästä sementistä 15 % korvataan lentotuhkalla, voidaan saada ai-

kaan 12 % päästövähennys pilaristabiloinnissa ja 10 % kokonaispäästövähennys esimerkkira-

kenteessa verrattuna neitseellisistä materiaaleista toteutettuun rakenteeseen (Teittinen, 2019).  

 

Täten pilaristabilointiin liittyvien päästöjen pienentämiseksi tulisi urakoiden kilpailutuksessa 

painottaa uusiomateriaaleihin pohjautuvien sideaineiden käyttöön perustuvia ratkaisuita 

(Nguyen, 2021). Nykyisessä hankintamallissa, jossa tilaaja laatii tarvittavat stabilointisuunni-

telmat ja määrittelee materiaalivalinnat, jonka jälkeen urakoitsija tarjoaa ja toteuttaa kyseisten 

vaatimusten mukaisen rakennuspalvelun (Väylävirasto, 2018), vastuu sideaineen valinnasta 

on tilaajalla (Nguyen, 2021). Suunnittelussa olisikin mahdollista hyödyntää perinteisen pääs-

töt/sideainetonni-tunnusluvun lisäksi sideaineen hiilidioksidipäästöjä vähentäviä, eli uusioma-

teriaalien käyttöön kannustavia kriteerejä (Forsman et al., 2018).  
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Vastaavasti kun rakennekerroksissa käytettävä kalliomurske korvataan betonimurskeella mo-

lempien materiaalien kuljetusmatkan pysyessä samana, voidaan saada aikaan 16 % päästövä-

hennys rakennekerroksessa, kun laskennassa huomioidaan betonin murskaus, kuljetus ja 

asennus hyödyntämiskohteeseen (Teittinen, 2019). Edellä mainittu betonimurskeeseen liittyvä 

päästövähennys kuitenkin pienenee kuljetusmatkojen pidentyessä ja on suhteessa vähäisempi, 

koska pilaristabilointi muodostaa suurimman osan rakenteen valmistamiseen liittyvistä pääs-

töistä (Nguyen, 2021; Teittinen, 2019).  Päästölaskelmaesimerkissä on määritelty, että uusio-

materiaalien valmistuksen päästöt kuuluvat tuotannon päämateriaalille, josta poikkeuksena on 

mahdollisen uusiomateriaalin käsittelyn aiheuttamat päästöt, jotka kuuluvat uusiomateriaalille 

(Teittinen, 2019). Sideaineena käytettävän lentotuhkan arvonlisäys pilaristabiloinnin sideai-

neena on huomattavasti massiivirakenteessa hyödyntämistä suurempi sekä kustannusten että 

päästöjen kannalta (Nguyen, 2021). 

 

2.4 Uusiomateriaalien käyttöön liittyvän päätöstilanteen kuvaus 

Päätöksenteko on erittäin keskeinen osa rakennusalalla toimivien yritysten liiketoimintapro-

sesseja, sillä yritysten tekemät päätökset ja toimenpiteet vaikuttavat ratkaisevalla tavalla muun 

yhteiskunnan elinympäristöön (Nunez - Cacho et al., 2018). Täten rakennushankkeet edellyt-

tävät järjestelmällisen ja kehitettävissä olevan johtamistavan, jotta hankkeissa tehdyt päätök-

set ja valinnat tuottavat perustellusti käytettyä tuotannontekijää kohden lisäarvoa sekä yrityk-

sen sisäisille, että ulkoisille sidosryhmille (Gorecki et al., 2019). Toisaalta päätöksenteon laa-

dukkuus riippuu yrityksen sisäisistä kyvykkyyksistä hyödyntää ja luoda kehittyneitä dataan 

pohjautuvia ratkaisuja osana liiketoimintaa (Awan et al., 2021).  Riskienhallinnan kannalta 

päätöksentekotilanteen tekee haasteelliseksi rakennusalan projektiluonteinen liiketoiminta, 

jossa suoritteet luovutetaan projektin omistajalle loppukäyttäjän sijaan (Gorecki et al., 2019).  

 

Uusiomateriaalien käyttöönotolle yksittäisissä hankkeissa tulee huomioida ympäristöhyötyjen 

lisäksi myös taloudelliset tekijät (Gorecki et al., 2019) ja johdon tulisikin valintoja tehdessään 

keskittyä maksimoimaan sijoitetun pääoman tuottoa (ROIC, ”Return On Invested Capital”) 

osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä (Koller et al., 2015). Erityisesti päätöksenteossa tulee 

huomioida, että ROIC tulisi olla suurempaa kuin yleinen pääoman kustannus (WACC, 

”Weighted Average Cost of Capital”, jotta tehdyt valinnat oikeasti tuottavat lisäarvoa osak-

keenomistajille (Koller et al., 2015). Täten hankkeiden johdon tehtäväksi jää löytää tehokkaat 
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keinot taloudellisen menestyksen takaamiseksi (Gorecki et al., 2019) ja tunnistaa sisäisiä ky-

vykkyyksiä uusien kiertotalouden mukaisten käytäntöjen, kuten uusiomateriaalien, käyttöön-

otolle (Bocken & Ritala, 2021), koska kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut ovat varteen-

otettava tapa luoda lisäarvoa rakennushankkeissa (Andelin et al., 2015) erityisesti mahdollis-

ten säästettyjen kustannusten muodossa (Nguyen, 2021). 

 

Uusiomateriaalien ja uusien tuoteinnovaatioiden käyttöönotto edellyttää usein myös liiketoi-

mintaprosessi-innovaatioita ja vaatii täten muutoksia vanhoihin ajatusmalleihin (Gorecki et 

al., 2019). Tämä järjestelmätason muutostenteko on kuitenkin aiemmassa kappaleessa kuva-

tun epäyhtälön (ROIC > WACC) rajoittamaa, koska hankkeiden johto ei voi muutoksia teh-

dessään heikentää projektien taloudellista kannattavuutta (Kirchherr et al., 2018). Kiertotalou-

teen liittyvissä hankkeissa innovaatioprojektin hylkäämisen todennäköisyys kasvaa merkittä-

västi (Nunez - Cacho et al., 2018), mikäli johto ei näe selkeitä ja mitattavissa olevia hyötyjä 

lyhyellä aikavälillä (Fridson, 2011), vaikka päätöksenteossa tulisikin keskittyä pitkänaikavälin 

arvonluontiin (Koller et al., 2015). Täten omanlaisenaan haasteena uusiomateriaalien käyt-

töönotossa on mahdollisten etujen ja haittojen johdonmukainen arviointi toimintaympäristös-

sä, joka ei ole lainkaan staattinen (Bocken & Ritala, 2021).  

 

Yritysten tulisikin tehdä kahdenlaisia strategisia päätöksiä liittyen kiertotalouden liittämiseen 

osaksi liiketoimintamallia (Bocken & Ritala, 2021). Ensinnäkin strategian tulisi perustella 

sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille, millaista kiertotaloudenmukaisuutta yritys ajaa, ja toisaal-

ta tulee osoittaa selkeä strategia resurssien käytölle, jotta materiaalien hankintaketjussa synty-

vää hukkaa minimoidaan ja materiaalien kiertoa hidastetaan tai suljetaan siten, että käytetyt 

resurssit jäävät kokonaan kiertoon (Bocken & Ritala, 2021). Toisaalta pelkkä arvoketjunhal-

linta päätöksenteossa toimii rakennushankkeissa tehokkaana ohjaajana valinnoille, varsinkin 

kun se huomioi kiertotalouden asettamat erityispiirteet luodulle lisäarvolle (Gorecki et al., 

2019). Täten luotettavat analyysit kiertotalouteen liittyvän päätöksenteon pohjana ovat kriitti-

siä kilpailukyvyn kasvattamiselle (Gorecki et al., 2019). 
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3 TOIMITUSKETJUN HALLINTA RAKENNUSALALLA 
3.1 Rakennusalan toimitusketjun ominaispiirteet 

Toimitusketjuksi voidaan kutsua vähintään kolmen itsenäisen toimijan muodostamaa koko-

naisuutta, jossa toimijat ovat joko suoraan tai välillisesti osallisena materiaali-, palvelu-, raha- 

ja informaatiovirroissa (Peltonen, 2018). Toimitusketjuun kuuluvat siis kaikki yritykset, orga-

nisaatiot ja sidosryhmät, jotka osallistuvat tuotteen tai palvelun valmistusprosessiin ja antavat 

panoksensa lopullisen tuotteen toimittamiseksi projektin omistajalle siten, että liiketaloudelli-

sen tuotteen tai palvelun tuotantovaiheet tapahtuvat ensimmäisestä tuottajasta loppukäyttäjälle 

(Van Weele, 2010). 

 

Rakennusalalla toimitusketjun hallinnan tekee erityiseksi se, että toimitusketju on väliaikainen 

osaprosessit yhteen kokoava verkosto, joka ohjaa resurssit työmaalle. jossa rakentamisen lop-

putuote kootaan (Nikinosheri & Staxäng, 2016). Valmistavan teollisuuden tehtaasta poiketen, 

missä sidosryhmien välisten toimintojen välillä on riippuvuuksia vain valmistuksen alku- ja 

loppupäässä (Bankvall et al., 2010), on rakennushankkeille ominaista niiden epälineaarisuus, 

sekä toimittajavaihtoehtojen suuri lukumäärä ja monipuolisuus sekä projektien toiminta ”ma-

ke-to order”-periaatteella (Aneesa et al., 2015). Toimitusketjun väliaikaisuuden ja lyhyen elin-

iän takia toimitusketju on usein epävakaa ja sirpaleinen johtaen eroihin suunnitelmien ja to-

teutuneen rakennuksen välillä (Vrijhoef & Koskela, 2000), jotka johtuvat osittain myös suun-

nittelun ja toteutuksen irrallisuudesta (Nikinosheri & Staxäng, 2016). Merkittävän lisähaas-

teen toimitus- ja arvoketjun hallintaan luovat tiukasti ja tarkasti määritellyt asiakastarpeet, 

sekä irralliset, mutta vahvasti toisistaan riippuvat tuotantovaiheet (Nikinosheri & Staxäng, 

2016).  

 

Rakennusalalla ensisijaiseen toimitusketjuun kuuluu materiaalit, jotka liittyvät lopulliseen 

rakennustuotteeseen (Butkovic et al., 2016). Tukevia toimitusketjuja on kaluston, palveluiden 

ja tukitoimintojen toimitusketjut, sekä henkilöresurssien toimitusketju (Butkovic et al., 2016). 

Toisaalta toimitusketjut voidaan jaotella myös väliaikaiseen toimitusketjuun, puitesopimuk-

siin perustuvaan toimitusketjuun ja yritystasolla strategiseen eli pysyvän toimitusketjuun 

(Doughty et al., 2014). Yleisesti rakennushankkeen toimitusketjun hallinnan kokonaisuus 

sisältää toimitusketjun ja työmaan rajapinnan, logistiikan, läpimenoaikoihin ja varastoihin 

liittyvien kustannusten madaltamisen, toimintojen siirron työmaalta toimitusketjun aiempiin 



16 

 

 

 

vaiheisiin ja toimitusketjun integroitua johtamista tavoitteenaan parantaa sekä toimitusketjun, 

että työmaan yhteistä tuottavuutta (Peltonen, 2018). 

 

Pääurakoitsijan rooli toimitusketjussa on toimia kysyntäketjun ja toimitusketjun risteyskoh-

dassa ”järjestelmäintegraattorina”. Pääurakoitsija siis muuntaa tilaajalta saamansa vaatimuk-

set omaan toimitusketjuunsa syötettäväksi tiedoksi, jonka pohjalta toimittajat muodostavat 

materiaali- ja aliurakkasuoritusvirtoja, jotka pääurakoitsija muuntaa edelleen tilaajalle tarjot-

tavaksi rakennuspalveluksi. Toisaalta tämän mallin mukaan työmaa ja pääurakoitsija saattavat 

toimia pullonkaulana kysynnän ja toimitusketjun välillä, mikä johtaa siihen, että osapuolet 

jäävät toisistaan irrallisiksi ja integroitumista ei tapahdu johtaen toimitusketjun tehottomuu-

teen. (Olofsson & Segerstedt, 2010) 

 

3.2 Tehokkaan toimitusketjun luomisen haasteet  

Rakennusalalla toimitusketjun hallintaa hankaloittaa muun muassa tarve laajamittaisille hy-

väksyntämenettelyille, toimijoiden väliset ristiriidat tai vihamielisyydet (Alhava et al., 2017), 

eriäväisyydet rakennushankkeen sidosryhmien intresseissä, sekä erillinen suunnittelu- ja to-

teutusvaihe ja resurssien saatavuuden epävarmuus (Amade, 2016; Salami et al., 2016). Tämän 

lisäksi projektien ainutlaatuisuus, väliaikaiset työmaaorganisaatiot ja prosessin epäjatkuvuus-

kohdat eri toteutusvaiheiden välillä (Amade, 2016; Kim & Nguyen, 2018; Salami et al., 

2016), tarkat materiaali- ja laatuvaatimukset, sekä paikalla valmistaminen hankaloittavat tuo-

tannon virtauksen ja tehokkaan toimitusketjun luontia poiketen valmistavasta teollisuudesta ja 

perinteisistä toimitusketjun hallinnan periaatteista (Kim & Nguyen, 2018; Olofsson & 

Segerstedt, 2010; Peltonen, 2018).  

 

Toimitusketjussa ilmenevien haasteiden juurisyiksi voidaan tunnistaa merkittävimpinä teki-

jöinä puutteet projektinjohdon toimitusketjun hallinnan osaamisessa ja koordinoinnissa, in-

formaation jakamisen ja kommunikaation puutteessa eri sidosryhmien välillä (Amade, 2016; 

Kim & Nguyen, 2020; Salami et al., 2016). Tämän lisäksi keskittyminen ankarassa ja moni-

mutkaisessa kilpailutuksessa alhaisimpaan tarjoushintaan tarkoilla laatuvaatimuksilla maksi-

moiden lyhyen aikavälin voittoja (Salami et al., 2016) johtaa laatutason laskuun ja rajoittaa 

urakoitsijoiden tuottomahdollisuuksia, mikä osaltaan ajaa toimijoita osaoptimoimaan toimin-

taa siten, että oma hyöty on varmistettu riippumatta laatutasosta (Amade, 2016; Kim & 
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Nguyen, 2020; Salami et al., 2016). Osaoptimointiin ajaa yleisellä tasolla sopimusmallit, jotka 

eivät palkitse urakoitsijaa laadukkaasta suorituksesta, vaan ovat keskittyneet suojaamaan ra-

kennushankkeeseen ryhtyjää (rakennuttaja/tilaaja) urakoitsijan aiheuttamilta taloudellisilta tai 

muilta tappioilta (Kim & Nguyen, 2020). Edellä mainittu rakennuttajan sopimustekninen suo-

jausmekanismi viestii alalla vallitsevasta luottamuspulasta, joka on osaltaan myös merkittävä 

este tehokkaiden toimitusketjujen luomiselle, jotka vaativat toimiakseen luottamuksellisia 

kumppanuussuhteita ja osapuolisten välistä yhteispeliä (Kim & Nguyen, 2020; Salami et al., 

2016).  

 

Toimitusketjussa toimivien osapuolten osaamattomuus kasvattaa liiketoiminnassa käsiteltävää 

riskiä, toimijoiden ottaessa osaa kompleksisiin ja tiukkoihin kilpailutilanteisiin ja mikäli yk-

sittäinen toimija ei ymmärrä tai osaa toimia odotetulla tavalla, on toimitusketjun tehokkuus 

epätodennäköisesti saavutettavissa (Kim & Nguyen, 2020). Osapuolten osaamattomuuden 

taustalla on usein toimimaton johtamisjärjestelmä tai johdon ymmärtämättömyys toimitusket-

jun hallintaan liittyvissä periaatteissa (Kim & Nguyen, 2020). Onkin osoitettavissa, että teho-

kas johtamisjärjestelmä ja osaava johto ovat kriittisiä tehokkaan toimitusketjun luomisessa ja 

strategisen vision toimeenpanossa (Ou et al., 2010). Täten toimiakseen tehokkaasti toimitus-

ketjussa, johtoporras tarvitsee ymmärrystä, osaamista ja harjoitusta toimitusketjun hallinnasta 

(Kim & Nguyen, 2020). 

 

Alan sirpaloituneisuus, mikä ilmenee esimerkiksi rakennusurakoiden jakamisena pienehköi-

hin osasuorituksiin kustannusten osaoptimoimiseksi, johtaa häiriöön rakennuspalvelun toimi-

tuksessa ja heikentää osapuolten välistä integraatiota siten, että omien toimintojen ja resurs-

sien kehittäminen ei ole mahdollista (Alhava et al., 2017; Peltonen, 2018). Myöhäinen osa-

puolten osallistaminen prosessiin heikentää sitoutumista toimitusketjuun ja täten esimerkiksi 

aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien passiivisuus, sekä yhteisten tavoitteiden puuttumi-

nen ja heikko kommunikaatio omistajan ja toimijoiden välillä, ovat mahdollisia syitä raken-

nuspalveluiden heikolle laadulle ja alhaiselle tuottavuudelle (Kim & Nguyen, 2020). Yleisesti 

toimitusketjun ongelmat voidaankin tiivistää neljään eri pääkategoriaan: materiaalivirrat, si-

säinen kommunikaatio, ulkoinen kommunikaatio ja kompleksisuus (Karrbom Gustavsson et 

al., 2017). 
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3.3 Ratkaisuja rakennusalan toimitusketjun haasteisiin 

Organisaation pitkän aikavälin menestymisen kannalta toimitusketjun hallinta on strategisesti 

erittäin tärkeä elementti (Aloini et al., 2015). Kun toimitusketjujen hallintaan ja integraatioon 

panostetaan projekteissa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (Olugbenga & Lukumon, 

2019), ketjun osapuolet säilyttävät kannattavuutensa luomalla asiakasarvoa toiminnallisen ja 

laadukkaan rakennusprojektin suhteen hyväksyttävällä hinnalla yhteistyössä toimittajien, ali-

urakoitsijoiden, kierrätysyritysten ja materiaalien uusiokäyttäjien kanssa (Olugbenga & 

Lukumon, 2019; Peltonen, 2018). Täten merkittävimmät saavutettavissa olevat hyödyt ovat 

mahdollisuus materiaalihukan hallintaan ja minimointiin, lopullisten kustannusten alentumi-

nen, kokonaiskustannusten ennustettavuus, asiakasarvon toimitus ja läpi projektien turvattu 

projektikate (Peltonen, 2018).  

 

Rakennushankkeen aikana tapahtuva tehokas tiedonjako ja erityisesti hyväksi havaittujen toi-

mintatapojen jakaminen verkostossa eteenpäin pääurakoitsijan ohjaamana tehostaa rakenta-

misprosessia ja on välttämätöntä tehokkaan toimitusketjun luomisen kannalta, mutta nykyi-

sessä kovasti kilpaillussa toimintaympäristössä osapuolet eivät mielellään jaa kokemuksiaan 

hallinnan tai kilpailuedun menettämisen pelon takia  (Deshmukh et al., 2014). Täten luotta-

muksellisten yrityssuhteiden luominen olisi tarpeellista tiedonjaon, dynaamisuuden, kilpailu-

synergioiden ja ylivertaisen operaatiotehokkuuden kannalta koko toimitusketjussa (Olugbenga 

& Lukumon, 2019).  

 

Kiertotalouden liittäminen olennaiseksi osaksi toimitusketjun hallintaa niin sanotuksi vihreäk-

si toimitusketjuksi, tarjoaa selkeitä ympäristönäkökulman paremmin huomioivia ratkaisuita 

siten, että ympäristöllisten ja taloudellisten tavoitteiden välille syntyy toimiva suhde muunta-

malla toimintamalleja kestävämmiksi (Abdul Nasir et al., 2017). Kiertotalouden tarjoama kil-

pailuetu mahdollisten kustannussäästöjen muodossa houkuttelee rakennusliikkeitä kehittä-

mään vihreämpiä toimitusketjuja (Ojo et al., 2021). Tunnistetuista ajureista tärkeimpinä näyt-

täytyvätkin kirjallisuudessa ulkoiset kannustimet, tietoisuus mahdollisuuksista ja lainsäädän-

nölliset kannustimet ja pakotteet (Taghavi et al., 2021). Vihreän toimitusketjunhallinnan avul-

la voidaan parantaa tuotannon tehokkuutta, pienentää hankintaan liittyviä kustannuksia ja yh-

denmukaistaa ydinliiketoiminnot kestävän kehityksen periaatteiden kanssa (Govindan et al., 

2020). 
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Uusiomateriaalien hankinnan liittäminen osaksi toimitusketjua on kuitenkin vaikeaa, koska 

uusiomateriaalimarkkina on vielä kehittymätön ja historiatietojen vähäisyys tekee päätöksen-

teosta riskipitoista (Lu & Yuan, 2010). Lisäksi markkinoiden kehittymättömyydestä johtuen 

uusiomateriaalien saatavuus voi olla erittäin alueellista (Leppänen, 2020) ja hyödyntämiseen 

vaaditut luvat laskevat prosessin tehokkuutta (Fang et al., 2020). Uusiomateriaalien hyödyn-

tämistä osana rakennusalan toimitusketjua pyritään selkeyttämään työn seuraavassa osassa, 

jotta lupaprosessin läpivientiin liittyvää kitkaa voidaan vähentää. 
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4 UUSIOMATERIAALEJA JA SIVUVIRTATUOTTEITA KOSKEVA 

LAINSÄÄDÄNTÖ JA ASETUKSET 
4.1 Ympäristönsuojelu- ja jätelaki Suomessa 

EU-tasolla uusiomateriaalien käyttöä ajaa ja ohjaa EU:n jätedirektiivi (EU 98/2008), EU:n 

rakennustuoteasetus (EU 305/2011), CLP-asetus (EU 1272/2008) ja REACH-asetus (EU 

1907/2006). Näiden ylätason direktiivien ja asetusten pohjalta on laadittu Suomessa jätteiksi 

tai sivuvirtatuotteiksi luokiteltujen materiaalien käyttöä ja jatkosijoitusta ohjaavat ja rajoitta-

vat (Välikangas, 2017) jätelaki (646/2011) ja ympäristönsuojelulaki (527/2014), joiden tavoit-

teena on muun muassa edistää kiertotaloutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä 

ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle. 

 

Jätelain (5 §) mukaan ”jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poista-

nut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä”. Vastaavasti jätelain 

(5 §) mukaan ”aine tai esine määritellään sivutuotteeksi, jos se syntyy sellaisessa tuotanto-

prosessissa, jonka ensisijaisenatarkoituksena ei ole tämän aineen tai esineen valmistus”. Mi-

käli tuote voidaan määritellä sivutuotteeksi, se ei ole jätelain mukaista jätettä ja täten siihen ei 

sovelleta jätelakia tai sen mukaisia säädöksiä. Edellä mainituin perustein jätelain (646/2011) 

mukaan esimerkiksi betonimurska, pohja- ja lentotuhka sekä leijupetihiekat luokitellaan jät-

teiksi ja täten ympäristönsuojelulain (27§) mukaan edellä mainittujen materiaalien ammatti-

mainen ja laitosmainen käsittely edellyttää ympäristölupaa, riippumatta jätteenkäsittelyn kes-

tosta.  

 

4.2 MARA-asetuksen tausta ja soveltamisala 

Ympäristölupavaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa ympäristönsuojelulain (527/2014) 

10§:n ja 32 § 2 momentin sekä jätelain (646/2011) 14§:n pohjalta laaditun Valtioneuvoston 

asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa (VNa 843/2017). Tätä ase-

tusta kutsutaan MARA-asetukseksi, jonka soveltamisalaan kuuluvien materiaalien (liite 2) 

käyttö ei vaadi erillistä ympäristölupaa, vaan tiettyjen reunaehtojen täyttyessä kyseisiä materi-

aaleja voidaan hyödyntää rekisteröintimenettelyllä, eli niin sanotulla ilmoitusmenettelyllä, 

mikäli materiaali täyttää teknisen kelpoisuuden vaatimukset. Toisin sanoen materiaalien hyö-

dyntämiskohdetta varten hyödyntämispaikan haltijan tulee täyttää ilmoitus alueelliselle Elin-

keino-, Liikenne ja Ympäristökeskukselle (ELY-keskus), jonka jälkeen jätteen hyödyntämi-
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seen ei vaadita ympäristölupaa. Täten MARA-asetus mahdollistaa esimerkiksi betonimurs-

keen ja tuhkien laajamittaisen hyödyntämisen, kunhan vaaditut ehdot täyttyvät. (Ympäristö-

ministeriö, 2018) 

 

Kokonaan asetuksen ulkopuolelle on rajattu pohjavesialueet, tulvavaara-alueet ja ravintokas-

vien viljelyalueet, sekä asuinrakentamiseen tai leikkipaikoiksi tarkoitetut alueet ja luonnon-

suojelualueet. Edellä mainittujen materiaali- ja aluerajoitusten lisäksi käytössä tulee huomioi-

da metrin (1 m) vähimmäisetäisyys pohjaveden yläpinnan tasoon, joka on osoitettava esimer-

kiksi pohjavesiputkien tai talousvesikaivojen pinnankorkeuden perusteella sekä maarakenta-

miskohteen vähintään kolmenkymmenen metrin (30 m) etäisyys lähimpään vesistöön. Myös 

jätekerroksen paksuudelle on määritelty raja, joka riippuu rakentamiskohteen tyypistä. Kun 

MARA-asetuksen mukaista materiaalia hyödynnetään kenttä- ja väylärakenteessa, on enim-

mäispaksuus 1.5 metriä, valleissa maksimissaan viisi metriä (5 m) ja tuhkamursketiellä 0.2 

metriä. Jätteen enimmäismäärää ei kuitenkaan ole määritelty, eli hyödyntämisalueen pinta-

alaa ei ole rajoitettu. (Ympäristöministeriö, 2018) 

 

4.3 Jätteeksi luokittelun päättyminen 

Jätteen jäteluokitus voidaan poistaa (EoW, ”End of Waste”), jolloin jäte lakkaa olemasta jätet-

tä, jos jätelaissa (646/2011) 5 § mukaiset edellytykset täyttyvät. Jäteluokittelu voidaan poistaa 

joko EU-, kansallisella- tai alueellisella tasolla, jolloin jäte siirtyy jätelainsäädännön piiristä 

tuotelainsäädännön mukaiseksi tuotteeksi. Lähtökohtaisesti tavoitteena on luokitella materiaa-

leja EU-tasolla, jolloin jäteluokituksen poisto pätee kaikissa jäsenmaissa (Ympäristöministe-

riö, 2018). Tuotteen tai materiaalin tulee täyttää muun muassa REACH-asetus tai rakennus-

tuote- ja lannoitelainsäädäntö (EU, 2008). Materiaalin jäteluokitus voidaan poistaa, jos se 

täyttää seuraavat ehdot: 

• Materiaali on käynyt läpi hyödyntämistoimen, 

• Materiaalilla on käyttötarkoitus, johon sitä käytetään, 

• Materiaalille on markkinat ja sille on kysyntää, 

• Materiaali täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset tekniset vaatimukset, 

• Materiaalin käyttö ei kokonaisuudessaan aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ym-

päristölle. 

(Jätelaki 646/2011, 5.3 §). 
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4.4 MARA-ilmoituksen laatiminen 

MARA-asetuksen mukaisten materiaalien käyttöönottamiseksi hyödyntämispaikan haltijan 

tulee laatia MARA-ilmoitus. Ilmoitukseen tarvitaan tieto sekä hyödyntämispaikan että väliai-

kaiseen varastointiin käytetyn alueen haltijasta, eli käytännössä haltijan yhteystiedot ja lasku-

tusosoite. Hyödyntämispaikka tulee merkitä asemapiirrokseen tai karttaan koordinaatteineen, 

minkä lisäksi hyödyntämispaikan läheisten pohjavesialueiden, vedenottopaikkojen ja vesistö-

jen sijainnit suhteessa hyödyntämispaikkaan tulee selvitä piirroksesta. Ilmoitukseen tarvittavat 

tiedot pohjavesialueista, vedenottopaikoista ja vesistöistä ovat saatavissa Suomen ympäristö-

keskuksen karttapalvelusta (Ympäristöhallinto, 2021). Tämän lisäksi tulee tarkastaa, että hyö-

dyntämiskohde ei sijaitse tulvavaara-alueella. Ilmoitukseen tulee täsmentää hyödyntämispai-

kan käyttötarkoitus ja tarvittavat tiedot maanrakentamista käsittelevistä suunnitelmat, luvista, 

ilmoituksesta tai kunnan rakennusjärjestelyistä. (Ympäristöministeriö, 2018) 

 

Käytettävän jätteen osalta tulee ilmoituksessa selvittää jätteen luovuttajan nimi ja yhteystie-

dot. Tämän lisäksi on kerrottava mitä liitteen 1 mukaista jätelajia aiotaan hyödyntää ja mikä 

on arvioitu jätteen kokonaismäärä, sekä tiedot kyseisen jätteen sisältämistä haitta-aineista ja 

haitta-ainepitoisuuksista sekä liukoisuuksista. Edellä mainittujen lisäksi ilmoitukseen on liitet-

tävä jätteen luovuttajan laadunhallintaraportti, sekä tieto jätteen luovuttajan laadunvarmistus-

järjestelmästä, jossa on määritelty jätteen käsittelyä, tutkimista, varastointia ja kuljetusta oh-

jaavat menettelytavat, vastuut ja kirjanpitovelvoitteet. Myös jätteen kerrospaksuudesta raken-

teessa on annettava selvitys, eli on esitettävä rakenteen poikkileikkauspiirustuksissa jätettä 

hyödyntävä kerros ja sen paksuus, sekä koko rakennekerroksen paksuus. Edellä esitettyjen 

lisäksi tulee perustella jätteen tekninen soveltuvuus sekä ilmoitettava jätteen päälle tulevan 

kerroksen materiaali ja peittävän kerroksen paksuus, selvitettävä jätteen varastointi hyödyn-

tämispaikalla ja jätteen käyttöön liittyvät ympäristönsuojelu toimenpiteet. Mikäli jätettä säily-

tetään muualla kuin hyödyntämiskohteessa, tulee antaa selvitys välivarastoinnista. Myös hyö-

dyntämisalueella aiemmin säilytetyt jätteet tulee kirjata ilmoitukseen. (Ympäristöministeriö 

2018) 

 

Rakennushankkeen osalta ilmoitukseen täytetään tiedot maarakentamisen ajankohdasta, eli 

milloin jätteen hyödyntäminen alkaa ja milloin sen odotetaan päättyvän. Lisäksi tulee osoittaa 

hankkeen suunnitelmallisuus, eli tulee osoittaa, että jätteen hyödyntäminen perustuu maan-
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käyttö- ja rakennuslakiin (132/1999), maantie- (503/2005) tai ratalakiin (110/2007), yksityi-

sistä teistä annettuun valtioneuvoston asetukseen (1267/200), kestävän metsätalouden rahoi-

tuslakiin (34/2015), liikenneviranomaisten laatimiin teiden ja ratojen perusparannus- ja kun-

nostushankkeisiin tai kunnan rakennusjärjestykseen ja kaavamääräyksiin jätteiden hyödyntä-

mistä ohjaavien rajoitteiden ja määräysten osalta. Huomioitavana teollisuusrakennusten poh-

jarakenteet, joissa jätteiden käyttö perustuu kunnan rakennusviranomaisen myöntämään ra-

kennuslupaan ja MARA-ilmoitukseen, johon on merkattu rakennusluvan tiedot. Lisäksi ilmoi-

tukseen on merkittävä, milloin jätteen hyödyntäminen kohteessa alkaa ja milloin jätteen hyö-

dyntäminen voidaan tulkita loppuneeksi hyödyntämiskohteessa. (Ympäristöministeriö, 2018) 

 

Ilmoitus täytetään aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa, jossa ympäristöasioiden rekis-

teröinti- ja ilmoituspalveluun täytetään sekä ilmoitus jätteiden hyödyntämisestä maanraken-

tamisessa, että loppuraportti hyödyntämisestä (VNa 843/2017). Ilmoitus tehdään ja se käsitel-

lään siinä ELY-keskuksessa, jonka alueella hyödyntämispaikka sijaitsee. Kun ilmoitus on 

jätetty, ELY-keskus tarkastaa ilmoituksen ja varmistaa, että hyödyntämiskohde on MARA-

asetuksen mukainen. Jos ilmoitus on puutteellinen, sitä tulee korjata ja mikäli korjauksista 

huolimatta kohde ei täytä MARA-asetuksen vaatimuksia, käsittely raukeaa. MARA-

ilmoituksen teko maksaa tekijälle 200 euroa. Itse rakennushankkeen toteutus voi alkaa, kun 

ELY-keskus ilmoittaa, että hyödyntämiskohde on merkattu tietojärjestelmään. Kun hanke on 

toteutunut, tulee lopulliset toteumatiedot ilmoittaa ELY-keskukselle loppuraportin muodossa. 

(Ympäristöministeriö, 2018) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tutkimuskysymykseen eroista uusiomateriaalien ja neitseellisten materiaalien välillä raken-

tamisen toimitusketjussa voidaan suoritetun kirjallisuuskatsauksen perusteella vastata, että 

merkittävin ero on toimitusketjun tehokkuutta rajoittava vaatimus lupahakemus- tai ilmoitus-

menettelylle. Toisin sanoen uusiomateriaalien käyttö vaatii Suomessa joko ympäristönsuoje-

lulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan tai MARA-asetuksen mukaisen ilmoituksen uu-

siomateriaalin käytöstä, jonka täyttämiseen ja käsittelyyn kuluu resursseja.  

 

Toinen tutkimuksessa havaittu merkittävä ero on uusiomateriaalien käyttöön kohdistuva todis-

tustaakka ja epäluottamus teknisestä toimivuudesta, eli rakennushankkeen sidosryhmille tulee 

perustella sekä teknisesti, että taloudellisesti poikkeaminen perinteisestä toimintamallista. 

Kolmas tutkimuksessa paljastunut ero on uusiomateriaalien ja laajemmin kiertotalouden mu-

kaisen toimitusketjun rahoittamisen vaikeus. Sekä toimitusketjun kehittäminen, että uusien 

toimintamallien implementointi uusiomateriaalien tehokkaan hankinnan aikaansaamiseksi 

vaatisi paljon pääomaa ja investointeja. Sijoittajat eivät kuitenkaan ole valmiita rahoittamaan 

riskipitoista liiketoimintaa, jonka hyödyt jäävät usein puutteellisten arvostus- ja arviointime-

netelmien sekä haasteellisen riskien allokoinnin seurauksena epäselviksi ja toteutuvat par-

haimmillaankin pitkällä aikajänteellä. 

 

Toisaalta negatiivisten uusiomateriaalien käyttöä hidastavien tekijöiden lisäksi paljastui, että 

uusiomateriaalien käytöllä ja yleisesti kiertotalouden huomioimisella toimitusketjussa on po-

sitiivisia vaikutuksia laajennettuun rakentamisen arvoketjuun poiketen perinteisestä toimitus-

ketjun hallinnasta. Uusiomateriaaleista tapahtuva arvolisäys on seurausta alhaisemmista mate-

riaalikustannuksista, jotka laskevat rakennuspalvelun kokonaiskustannuksia. Lisäksi uusioma-

teriaalien käytöllä voidaan edesauttaa materiaalikierron sulkemista ja materiaalien sisältämän 

arvon säilyttämistä kansantaloudessa. Uusiomateriaaleilla voidaan saavuttaa projekteilla on-

nistumisia ja merkittäviä kustannussäästöjä, mutta rajallisten materiaalitoimittajavaihtoehtojen 

ja kehittymättömän markkinan seurauksena vaadittaisiin uusia innovaatioita ja toimitusketjun 

hallinnan kehitystoimenpiteitä, jotta uusiomateriaalien hyödyntäminen olisi yhtä helppoa ja 

tehokasta kuin neitseellisten materiaalien.  
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Tehdyssä tutkimuksessa korostuu kiertotalouden rooli ja potentiaali rakennusteollisuudessa 

sekä taloudellisen kasvun perustaminen uusiutuvien ja uusiokäytettyjen materiaalien varaan. 

Muiden tuotantoprosessien sivutuotteilla ja jätteillä on teknisesti mahdollista korvata neitseel-

lisiä materiaaleja ja täten tehostaa energiankäyttöä ja säästää uusiutumattomia luonnonvaroja 

kohteisiin, joissa jätteiden käyttö ei ole mahdollista. Toistaiseksi jätteiden hankintahinnat ovat 

huomattavasti luonnonmateriaaleja alhaisemmat, mikäli hyödyntämispaikka sijaitsee lähellä 

jätteen syntypistettä. Täten jätteitä ja sivutuotteita hyödyntämällä voidaan saada aikaan tekni-

sesti luonnonmateriaaleja vastaava rakenne alhaisemmilla kustannuksilla samanaikaisesti lei-

katen stabiloinnin merkittäviä hiilidioksidipäästöjä 

 

Tutkimuksessa suurimmiksi esteiksi ilmeni makrotason tuen puute uusiomateriaalien käytölle 

ja yleisesti olematon kysyntä, joka estää esimerkiksi pilaristabiloinnissa uusiomateriaalien 

hyödyntämisen nykyisen hankintamallin takia lähes täysin. Lisäksi on havaittavissa, että uu-

siomateriaalien kuten betonimurskeen tai tuhkien hyödyntämisen on tapahduttava lähellä jät-

teen syntypistettä, koska jätteiden kauemmaksi kuljettaminen laskee jätteiden kilpailukykyä 

suhteessa neitseellisiin materiaaleihin. Uusiomateriaaleihin liittyvien käyttökokemusten vä-

häisyyden ja lyhyen hyödyntämishistorian takia hyödyntämispäätökseen sisältyy toistaiseksi 

paljon riskejä ja epävarmasti saavutettavissa olevia hyötyjä. Laajempi uusiomateriaalien käyt-

töönotto edellyttäisikin uusia julkisen sektorin tukemia standardisoituja toimintamalleja ris-

kien ja voittojen jakamiseksi, jotta toimitusketjussa toimivat yritykset haluaisivat kasvattaa 

projektien riskitasoaan ja maksaa kehityskustannuksista. 

 

Jatkotutkimustarpeita työn aiheeseen liittyen ilmeni muutamia. Ensimmäisenä tulisi selvittää 

konkreettisia keinoja jakaa kehitystyöhön ja liiketoimintaan liittyviä riskejä tasapuolisemmin 

osapuolten välille, jotta uusiomateriaaleja voitaisiin hyödyntää suomalaisessa pohjarakenta-

misessa enemmän. Toiseksi tulisi selvittää laajemmassa mittakaavassa useamman projektin 

läpi uusiomateriaalien käyttöä pilaristabiloinnissa taloudellisesta näkökulmasta ja todentaa 

uusiomateriaalien hyödyntämisestä esitetty arvolupaus. Lisäksi lentotuhkan osalta tulisi selvit-

tää, miten lentotuhkaa voidaan hankkia ja hyödyntää kustannustehokkaasti, sekä selvittää on-

ko havaittavissa läpi projektien saavutettavissa olevia taloudellisia hyötyjä, joiden avulla kas-

vanutta riskitasoa voitaisiin perustella ja sietää. 
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LIITTEET 
Liite 1/2: Päästölaskentaesimerkin mukaisen esimerkkirakenteen lähtötiedot 

  Yksikkö Määrät 

Pintamaan poisto     

Pintamaan poiston ala m2 17300 

Määrä m3rtr 3460 

Pilaristabilointi     

k/k-väli m 1.05 

Pilarin ala m2 0.385 

Pilareita kpl 15692 

Pilaritiheys kpl/m2 0.91 

Pilaripituus m 10 

Stab. Juoksumetrit m 156920 

Pinta-ala m2 6038 

Pilarin halkaisija m 0.70 

Sideainetta tarvitaan kg/m3 100 

Sideainemäärä tn 6039 

Penger     

Ala m2 29.52 

Tilavuus m3 29520 

Suodatinkangas     

Piiri m 20 

Ala m2 20000 

Päällyste (AB)     

Pinta-ala m2 10000 

Paksuus mm 190 

Nimellispaksuus kg/m2 475 

Kantava kerros     

Määrä  m3 1659 

Ala m2 10000 

Jakava Kerros     

Määrä m3 4349 

Ala m2 10000 

(Teittinen, 2019) 



 

    (jatkuu)   

 

Liite 2/2: MARA-asetuksen mukaisesti hyödynnettävät jätteet (VNa 843/2017) 

Jäte Jätenimikkeet Hyödyntämiskohde 

Betonimurske, kevytbetoni- 

ja kevytsorajätteet 

(10 13 14), (17 01 01), (17 

01 07) ja (19 12 12) 

 

Väylä- ja kenttärakenteet, 

teollisuus- ja varastora-

kennusten pohjarakenteet 

Kivihiilen, turpeen tai puupe-

räisen aineksen polton lento-

tuhkat, pohjatuhkat ja lei-

jupetihiekka 

(10 01 02), (10 01 03), (10 

01 17) ja (19 01 14), (10 01 

01), (10 01 15) ja (19 01 12), 

sekä (10 01 24) ja (19 01 19) 

Väylä- ja kenttärakenteet, 

tuhkamursketiet, teolli-

suus- ja varastorakennus-

ten pohjarakenteet, stabi-

loinnin sideaineena 

Tiilimurske (10 12 08) (vain tiilijäte) ja 

(17 01 02)  

 

Väylä- ja kenttärakenteet, 

vallirakenteet, teollisuus- 

ja varastorakennusten 

pohjarakenteissa 

Asfalttimurske- ja rouhe (17 03 02) Väylä- ja kenttärakenteet 

Käsitelty jätteenpolton kuona (19 01 12), (19 12 09) tai (19 

12 12) 

 

Väylä- ja kenttärakenteet, 

teollisuus- ja varastora-

kennusten pohjarakenteet 

Valimohiekat (10 09 08), (10 09 12), (10 

10 08), (10 10 12) 

Väylä- ja kenttärakenteet, 

teollisuus- ja varastora-

kennusten pohjarakenteet 

Kalkit (10 13 04), (10 13 01), (10 

13 13), (03 03 09) 

 

Väylä- ja kenttärakenteet, 

teollisuus- ja varastora-

kennusten pohjarakenteet  

Kokonaiset renkaat ja ren-

gasrouhe 

(16 01 03) Väylä- ja kenttärakenteet, 

teollisuus- ja varastora-

kennusten pohjarakenteet, 

vallirakenteet 

 


