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1 JOHDANTO 

Hämeenlinnassa on pitkään nostettu esille kiertotalouden kehittämistä 
kaupungin maa-aineshuollon osalta. Aikaisempina vuosina Hämeenlin-
nassa on tehty ylijäämämaiden hyödyntämiseen liittyviä selvityksiä. Selvi-
tyksien lopputuloksena on useimmiten ollut ostopalveluna tuotettu ra-
portti aiheeseen liittyen ja varsinainen toimintakulttuurin muutos sekä 
tahtotila muutokseen on ollut puutteellista. Kuitenkin maan vastaanotto-
paikkojen vähentyminen ja jo olemassa olevien vastaanottopaikkojen 
täyttyminen on ajanut tilanteeseen, jossa ratkaisuja maa-ainesten kierto-
talouteen on pakko kehittää. Nykyinen maa-ainesten hyötykäytön suun-
nittelemattomuus aiheuttaa kulupainetta sekä ympäristöä kuormittavia 
haittoja. 
 
Hämeenlinnan kaupunki on saanut Euroopan aluekehitysrahastosta han-
kerahaa ”Kiertotaloutta maa-ainesten käyttöön Hämeenlinnassa” –hank-
keelle. Kiertotalous on nostettu myös isoksi osaksi kaupunkistrategiaa. 
Tämä opinnäytetyö on yksi osa kehitystyötä yhdessä 2017 – 2018 Sitowi-
sen Oy:n teettämän maa-ainesten hyötykäyttöön liittyvän toimintamallin 
laadintaa ja määrittelytyötä. 
 
Hämeenlinnan kaupungin alueella maanrakentamisessa käytettävien 
maa-ainesten saatavuus on edelleenkin vähintäänkin hyvä. Lähialueiden 
soranottopaikat tuottavat kustannustehokkaasti hyviä materiaaleja. Li-
säksi soranottopaikkoja on kohtuullisten ajomatkojen päässä ja maantie-
teellisesti vielä eri puolella Kanta-Hämettä. Rakentamisesta johtuva yli-
jäämaa kuljetaan pääasiallisesti yhdelle ainoalle luvitetulle maan vastaan-
ottopaikalle. Joidenkin työmaiden välillä on suoritettu myös maa-aines-
ten siirtoa työmaalta toiselle. Uusiutumattomien luonnonvarojen käy-
tössä tulee tulevaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota rakentamisen 
elinkaaren aikana. 
 
Maa-ainesten kierrätykseen tulee teettää selkeä toimintamalli. Ongel-
miksi tulevien vuosien aikana koituu uusien läjitysaluiden ja maanvas-
taanottopaikkojen luvitusprosessit. Prosessit tiukentuvat rakennetun ym-
päristön lähettyville. Lisäksi kiviaineksien hinnat tulevat myös tulevina 
vuosina nousemaan, ajomatkojen pidentyessä. Tämä tulee aiheuttamaan 
lieveilmiönä kiviaineksien saatavuuden vaikeutumisen ja laadun heikenty-
misen.  
 
Kiviainesten korvaajaksi on nykylainsäädännön mukaisesti saatu erilaiset 
teollisuudesta syntyvät sivutuotteet, niin sanotut uusiomateriaalit. Suo-
messa syntyy uusiomateriaaleja kymmeniä miljoonia tonneja, joita uusien 
ympäristölupien ja lainsäädännön mukaisesti voitaisiin hyödyntää maan-
rakentamisessa. Suurimpana haasteena kuitenkin uusiomateriaalien käy-
töstä tekee sen käytön tuoma byrokratia sekä luonnonkiviaineksen halpa 
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hinta Hämeen markkina-alueella että myös ennakkoluulot materiaalien 
käyttämistä kohtaan.  
 
Työssä on tarkasteltu myös kustannusnäkökulmasta maa-ainesten hallin-
nan tuomia etuja ja haittoja. On otettu kantaa aluerakentamiseen. Lisäksi 
työssä on tehty karkeaa kustannusvertailua esimerkkihankkeen uusioma-
teriaalien käytön tuomasta kustannushyödystä. Työssä tuodaan myös 
paljon nykyisen toimintamallin epäkohtia esiin, jotka vaikeuttavat uusien 
toimintamallien jalkauttamista käytäntöön. 
 
Opinnäytetyön yhtenä tärkeimpänä tiedonlähteenä on ollut kirjoittajan 
oma 5 vuoden työkokemus työskentelystä kaupungin oman rakennustuo-
tannon ja rakennuttamisen yksiköissä, joiden aikana on kertynyt merkit-
tävä määrä tietoa tähän aiheeseen liittyen. Lisäksi useat haastattelut asi-
anomaisilta sekä kaupungin kiertotaloushankkeen ohjausryhmän muis-
tiinpanot toimivat tämän työn lähderunkona. 
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2 HÄMEENLINNAN KIERTOTALOUSTOIMINNAN NYKYTILA 

Hämeenlinnan maa-aineshuollossa ei ole tällä hetkellä selkeitä roolikoh-
taisia tehtäviä ja vastuita. Kaavoituksen yhteydessä, maankäytön suunnit-
telussa ei oteta tällä hetkellä kantaa rakennettavien alueiden ja kaupun-
gin omistamien tonttien massatasapainoon. Lisäksi suunnitteluvaiheessa 
ei toteuteta tarkempaa massataloustarkastelua, joka vaikeuttaa tuotan-
tovaiheen kiertotalouden edistämistä, vaikka tahtotila löytyisikin. 
 
Maankaatopaikkojen vähäisyys ja huonot maantieteelliset sijainnit raken-
nettavista alueista aiheuttavat liian suuren kustannuspaineen rakennus-
tuotantoon. Vaikkakin maankaatopaikoille loppusijoitettavia massoja py-
ritään tulevaisuudessa minimoimaan, niin usein pintamaista kuoritut elo-
peräiset maa-ainekset tulee sijoittaa luvitetulle maankaatopaikalle. Ku-
vassa 1 kuvataan Hämeenlinnan kaupungin nykyinen toimintamalli. 
 
 

 
 

Kuva 1. Hämeenlinnan kaupungin nykyinen toimintamalli oman raken-
tamisen tuotannossa (Vahtera & Takala, 2018, s. 12) 

2.1 Maankaatopaikat 

 
Hämeenlinnan kaupungilla on käytössä yksi virallinen maankaatopaikka – 
Kuuslahden maankaatopaikka. (Liite 1.) Maankaato alueella on aloitettu 
vuonna 2001 ja lupa on uusittu vuonna 2012. Alueelle on ympäristöluvan 
mukaan mahdollista sijoittaa 140 000 m3 maa-aineksia. Lupa on voimassa 
toistaiseksi. Kuuslahteen otetaan vastaan ainoastaan puhtaita maa-ainek-
sia.  
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Valvonnan vähäisyys on tuottanut hieman ongelmia vuosien varrella. 
Kuuslahden alueella on ainoastaan sähköinen seurantajärjestelmä (säh-
köpuomi), joka lähettää tiedot kaupunkirakenteen tekniselle avustan käy-
tössä olevaan tietojärjestelmään. Tekninen avustaja laskuttaa yksityisiä 
urakoitsijoita maakuormamäärien mukaisesti (kuormahinta 40€ + alv.). 
Kuuslahden maankaatopaikka täyttyy vuoden 2018 aikana ja vuoden 
2017 loppupuolella tullaan tekemään alustavia maisemointitöitä jo täyte-
tyn osan osuudelta. (Lahtinen, haastattelu 31.10.2017.) 
 
Omasta tuotannosta syntyviä ylijäämä kivennäismaita voidaan sijoittaa 
myös Tyryn vanhalle maankaatopaikalle. (Liite 1.) Varsinainen maankaato 
on lopetettu jo vuonna 2003. Alueella on kuitenkin selkeä massavaje 
suunniteltua maisemointityötä varten. Rajoituksena toiminnalle on selke-
ästi se, että ajetut massat eivät saa sisältää eloperäisiä maa-aineksia. 
Maisemointityö tulee valmistumaan viimeistään vuoden 2018 aikana. 
 
Maankaatopaikkojen toimintaa pitää yllä Kaupunkirakenteen kunnossapi-
toyksikkö. Maankaatopaikkojen vastaanottomaksut tuloutetaan kunnos-
sapitoyksikön käyttötalouteen, josta hoidetaan ylläpitokulut. Joka vuosi 
varataan tietty budjetti maankaatopaikkojen hoitoon. (Lahtinen, haastat-
telu 31.10.2017.) 

2.2 Läjitysalueet 

 
Hämeenlinnan kaupungilla ei ole tällä hetkellä ympäristöluvallista läjitys-
aluetta, joka sallisi maa-ainesaseman pyörittämistä. Oman maanraken-
nustuotannon ja kunnossapidon käytössä on muutamia kaupungin omis-
tamia pieniä alueita, joita käytetään väliaikaisina varastoalueina kierrätet-
täville puhtaille massoille. Osaa massoista saatetaan kuitenkin varastoida 
jopa 2 vuotta ennen käyttöönottoa. Väliaikaiset varastoalueet ovat raken-
tamisen ja kunnossapitoyksikön käytössä. Näillä alueilla varastoidaan 
pääasiallisesti pieniä määriä puhtaita ylijäämämassoja, joita voidaan hyö-
dyntää kaivantojen lopputäytöissä. Lisäksi alueilla voi olla kaivettujen 
multien välivarastoja. Alueella pienellä seulonnalla, yleensä seulakauhalla 
tuotetaan kohteisiin viheralueiden kasvualustoja. 
 
Kaupunkirakenteen rakennustuotanto sekä kunnossapitotöiden pyörittä-
mät vuosittaiset massamäärät ovat kuitenkin huomattavan suuria, että 
olisi perusteltua suunnitella omaa läjitysterminaalia maantieteellisesti 
toimivaan paikkaan. Aihetta voitaisiin lähestyä maankäytön suunnittelun 
kautta, jossa tulisi huomioida alueen suurin hyöty. 
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2.3 Kaavoitus kiertotalouden ohjaajana 

Hämeenlinnan kaupungin maankäytön suunnitteluyksikkö kuuluu yhtenä 
osana kaupunkirakennetoimialaan. Yksikkö vastaa kaupungin yleis- ja ase-
makaavoituksesta sekä poikkeamislupa- ja suunnittelutarvehankkeiden 
valmistelusta. Hämeenlinnan kaupungin alueella on voimassa noin 2200 
asemakaavaa. Asemakaavoilla määritetään alueen maankäyttö, raken-
nusoikeudet ja kiinteistöjärjestelmä. Asemakaavoilla määritetään maan-
kaato- ja väliaikaiset maanläjitysalueet. (Hämeenlinnan Kaupungin kaa-
voituskatsaus, 2018a.) 
 
 

 
 

Kuva 2. Ensimmäinen taulukko kuvaa vaikutuksiltaan merkittävän kaa-
vahankkeen etenemisen ja toinen taulukko muiden kaavahank-
keiden etenemisen. (Hämeenlinna kaupunki, 2018b)  

 
 
Maankaatopaikkojen kaavoitustilanne Hämeenlinnassa on haastava. Tällä 
hetkellä on ainoastaan yksi kaavoitettu maankaatopaikka – Äikäälän 
maankaatopaikka. Äikäälän alueelle on kaavoitettu 11 hehtaarin maan-
kaato- sekä läjitysalue. Kaava on kuitenkin tällä hetkellä valituskierteessä, 
jotenka kyseisen maankaatopaikan luvan saaminen voi viedä useamman 
vuoden. (Lähteenmäki, haastattelu 6.11.2017) 
 
Nykyisten kaupungin omistamien maankaatopaikkojen luvat ovat loppu-
massa ja maankaadon massamäärien tulossa täyteen vuoden 2018 ai-
kana. On kaupungilla hyvin kiire aikataulu löytää ja luvittaa kaupungista 
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uusi maankaatopaikka. Aihe on huomioitu ja mahdollisen uuden maan-
kaatopaikan paikkaa ollaan etsimässä Moreenin alueelta. On mahdollista 
myös, että juuri moreenin alueelta voitaisiin löytää kohteita ylijäämämas-
soille, kuten teollisuustonttien esirakentamisessa ja meluvallien rakenta-
misessa. Pelkästään väliaikaiseen maanläjitykseen suunniteltuja alueita ei 
ole tällä hetkellä suunnitteilla. (Lähteenmäki, haastattelu 6.11.2017) 
 
Kaavoitetut EI-alueet aiheuttavat haasteita kaavoitusvaiheen massatasa-
painon hallinnassa – massataloustarkastelussa. EI-alueet voivat olla luon-
toarvoltaan tärkeitä paikkoja, jossa esiintyy esim. rauhoitettuja kasveja, 
eläimiä tai esihistoriallisia aiheita. Jos rakennettavalla alueella sijaitsee 
paljon EI-alueita, voi massojen järkevä kierrättäminen ja työmaan logistii-
kan hallinta vaikeutua. Hämeenlinnan ongelmana ovatkin tällä hetkellä, 
että rakentamisen painopistealueet kohdistuvat juurikin tämän tyyppisille 
alueille kuten Siirin kaava-alue. (Lähteenmäki, haastattelu 6.11.2017) 
 
Lisäksi massataloustarkastelu ja alueen käytön suunnitteluun tullaan tar-
vitsemaan ulkopuolista konsulttityötä omien resurssien riittämättömyy-
den vuoksi. Tällöin tulee miettiä tarkkaan tilattavan työn rajapinnat. Kri-
teerit voivat erota suuresti tilaajan ja tuottajan välillä.  (Ränkman, haas-
tattelu 6.11.2017) 

2.4 Rakennuttaminen ja rakentaminen 

LinnanInfra-liikelaitos purettiin vuoden 2017 toukokuun loppuun. Lin-
nanInfra purettiin osaksi kaupunkirakenne toimialaa, rakentamisen ja 
kunnossapidon tulosalueelle. Samalla luovuttiin myös LinnanInfra – ni-
mestä ja se korvattiin Kaupunkirakenne – nimellä ja kaupungin omalla lo-
golla. Muutoksen myötä rakennuttaminen ja rakentaminen kuuluvat sa-
malle tulosalueelle, jolla on sama yhdyskuntajohtaja. Rakentamiseen ja 
rakennuttamiseen varataan investointiohjelman mukainen vuositason 
budjetti, joka jakautuu oman tuotannon ja rakennuttamiskohteiden kes-
ken. Jako on ollut lähivuosina seuraava: oma tuotanto 70 % ja rakennut-
tamiskohteet 30 %. (Ränkman, haastattelu 6.11.2017) 

2.4.1 Rakennuttaminen 

Nykyisin Hämeenlinnan kaupungin rakennuttamissa hankkeissa pyritään 
mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään omia resursseja työmaiden ra-
kennuttamisen ja valvontatöiden osalta. Kuitenkin riittämättömät resurs-
sit johtavat usein työn hankkimista markkinoilta - konsulttityö. Nykyinen 
kaupunkirakennetoimiala mahdollistaisi helpommin oman rakentamisen 
ja rakennuttamiskohteiden synkronoinnin – ylijäämämaiden hyödyntämi-
nen eri työmailla. Hyödyntäminen on kuitenkin silloin vaikeaa, kun kau-
pungin omaa henkilöstä ei ole kiinnitetty hankkeeseen. 
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Ongelmana nykyisissä rakennuttamishankkeissa on, että rakennuttamis-
asiakirjoissa eikä myöskään suunnitelmissa määritellä riittävällä tarkkuu-
della poiskaivettavien ja ylijäämämaiden sijoittelusta. Lisäksi tarjouspyyn-
töasiakirjoissa esitettävät määrät perustuvat karkeisiin arvioihin. Tämä 
voi johtaa tarjouksien poikkeavuuksiin tarjousvertailuissa. Lisäksi haittana 
on myös kaupungin tarjoamien maankaatopaikkojen vähäisyys (kalliit kul-
jetuskustannukset). Maanvastaanottopaikkojen maantieteellinen järkevä 
sijoittelu toisi säästöjä rakennuttamishankkeisiin, varsinkin kun urakka kä-
sittää merkittäviä massamääriä. 
 
Tällaisia merkittäviä massamääriä sisältäviä hankkeita ovat olleet lähivuo-
sien aikana kaikki pilaantuneen maan kunnostuskohteet kuten: Keinu-
saari 2 kaava-alue, Vanajanranta 2-alueen tontit, Asemanrannan kaava-
alue sekä Engelinrannan kaava-alue. Näiden hankkeiden keskeisenä ta-
voitteena on ollut suorittaa pilaantuneen maan kunnostusta kokonaista-
loudellisesti – eli urakkakustannuksien minimointi laadusta tinkimättä. 
Näissä hankkeissa on ollut mukana kaupungin omaa henkilöstöä, ja näin 
ollen työn aikaisesti on saatu merkittäviä kustannussäästöjä työmenetel-
mien muutoksilla (seulonnat, suunnitelmamuutokset sekä omien raken-
nushankkeiden hyödyntäminen samanaikaisesti). Kyseenomaisissa hank-
keissa on samanaikaisesti tullut myös huomattavia määriä urakan ulko-
puolisia lisä- ja muutostöitä, jotka ovat johtuneet vaillinaisista tarjous-
pyyntöasiakirjoista. Tähän tulisi tulevaisuudessa saada riittävät resurssi-
tarpeet. Kun tarjouspyyntöasiakirjat ovat mietitty urakan mukaisiksi, työn 
kustannusarvio saadaan aikaisemmassa vaiheessa ajantasaiseksi. 

2.4.2 Rakentaminen 

Kaupunkirakenteen rakentamispalvelut toimivat ensisijaisesti päätoteut-
tajan kaupungin omissa maanrakennushankkeissa. Yksikkö rakentaa ka-
tuja, kunnallisteknisiä verkostoja, viheralueita, ulkoliikunta-alueita ja leik-
kipaikkoja. Rakentamispalveluiden työohjelmaa ohjaa työohjelma, joka 
muodostuu käytettävästä määrärahasta, muiden verkostoyhtiöiden sa-
neeraustarpeista sekä katuverkon kunnosta ja liikennemäärien muutok-
sista.  
 
Rakentamispalvelujen rakennuskohteista ajetaan vuositasolla arviolta 
noin 20 000 m3 maankaatopaikoille. Maankaatopaikkojen vähäisyys ja 
maantieteellisesti kaukana oleva Kuuslahden maankaatopaikka nostaa ra-
kentamisen kustannuksia merkittävästi. Työmaat onkin pakotettu mietti-
mään kaivumaiden järkevää kierrätystä, työkalut ovat vain tällä hetkellä 
vähissä, sillä ratkaisut tulee tehdä pitkälti jo ennen rakennushankkeen al-
kamista. Lisäksi oman rakentamisen tarpeisiin tarvittaisiin kiireellisesti li-
sää maankaatopaikkoja.  
 
Massataloustarkastelun ja maankäytön alueellisten suunnitelmien puut-
tuminen, tuo huomattavan määrän rajoittavia tekijöitä rakennushank-
keen maa-ainesten hyödyntämiselle ja kierrättämiselle. Lisäksi usein 
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hankkeiden aloitusvaiheessa rakentamispalveluyksiköllä on käytössään 
suunnitelmaluonnokset, jotka tarkentuvat myöhemmin urakan edetessä. 
Tämä vaikeuttaa erityisesti työnsuunnittelua ja vaikuttaa näin työn loppu-
kustannuksiin. Jos suunnitelmat olisivat heti aloitusvaiheessa ajantasai-
set, päästäisiin helpommin pureutumaan alueelta kaivettaviin massoihin 
ja laskemaan rakennettavan alueen massavajausta. 
 
Oman tuotannon rakentamisen kohteissa pyritään automaattisesti jo täl-
läkin hetkellä hyödyntämään mahdollisimman paljon kaivumaita itse ra-
kennuskohteessa tai lähistöllä olevassa toisessa kohteessa. Ongelmana 
kuitenkin pidetään sitä, että kaikki ratkaisut jäävät pelkästään tällä het-
kellä työmaan ratkaistaviksi. Rakentamispalveluilla on käytössä muutamia 
niin sanottuja korvamerkittyjä alueita, väliaikaiseen kaivumaiden läjityk-
seen, joita hyödynnetään joko syntykohteessa tai toisessa oman tuotan-
non kohteessa. Kaavoituksen ja suunnittelun sitouttaminen kiertotalou-
teen helpottaisi resurssitehokkaamman rakentamisen tuottamista jat-
kossa. 
 
Viherrakentamisen suhteen tilanne on sama. Materiaalien kierrätyksessä 
on jatkuvasti ollut puutteita, hyviä materiaaleja on viety maankaatopai-
koille, kun että olisi pyritty käyttämään uudestaan. Omaa varikkoa 
Suosaarentiellä on aikaisemmin hyödynnetty varastoalueena, johon ke-
rättiin pienelle alueelle työmailta kaivetut multaiset maat ja joita seulot-
tiin käyttökohteisiin tarpeiden mukaisesti. Tämä käytäntö on kuitenkin 
lopetettu, kun varikon pihaa aikoinaan haluttiin siistiä ja nykyisin pääasi-
allisesti kaikki tämä ylimääräinen ajetaan Kuuslahden maankaatopaikalle. 
Käytettävyyden ja tuotannon tehostamisen kannalta olisi tärkeää, että 
juurikin tällaiset varastokasat olisivat siellä missä olisi koneita aina lähet-
tyvillä. Myös haravointijätteiden hyödyntäminen on ollut pitkään olema-
tonta. Ongelmaksi on nähty tiukentuneet haittakasvimääräykset, jotka 
kieltävät haitallisten kasvien levittämisen. (Luotonen, sähköpostihaastat-
telu 6.11.2017)  

2.4.3 Maanrakennuksen kustannukset 

Maanrakennushankkeissa kustannukset syntyvät pääsääntöisesti käy-
tössä olevista resursseista. Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakenteella 
on kilpailutetut puitesopimustoimittajat sekä kaivu- että kuljetustyöhön. 
Pääasiallisesti urakoissa laskutus toimii tuntiperustaisena. Poikkeuksena 
urakat, joissa liikutellaan suuria määriä massoja, kuten esimerkiksi mas-
sanvaihtokohteet; urakat pääasiallisesti kilpailutetaan erikseen. 
 
Maanrakennuksen suurin kustannuserä syntyy ylijäämämassojen tai kai-
vettujen massojen käsittelystä ja kuljetustyöstä. Kaivettavalle materiaa-
lille tulisi heti osoittaa tuleva käyttöpaikka. Jos materiaalia läjitetään väli-
aikaisesti tietämättä sen käyttötarkoituksesta, kasvaa materiaalin lopulli-
nen hinta liian kalliiksi. Tällöin ei ole muuta järkevää vaihtoehtoa kuin si-
joittaa se maankaatopaikalle. Rakentamisessa tärkein mittari on tulevan 
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rakenteen hinta. Jos kaivettavan massan jatkojalostus hyödynnettäväksi 
tulee kalliimmaksi kuin ostomateriaali, on ratkaisuna käyttää ostettavia 
materiaaleja. Vaikeimmaksi materiaalien kierrättämisen tekee ostomate-
riaalien halpa markkinahinta (varsinkin kiviainekset). Tärkeää olisi kuiten-
kin tulevaisuudessa huomioida näitäkin asioita ekoloogisuuden näkökul-
masta.  
 
Hyviä esimerkkejä kiertotalouden toimivuudesta sekä alueellisen rakenta-
misen hyödyistä Hämeenlinnan kaupungin omissa urakoissa on saatu Va-
najanrannan ja Keinusaari 2 kaava-alueiden rakentamisen aikana. Näistä 
kahdesta urakasta on selkeästi esitettävissä kustannussäästöjä maa-ai-
nesten hallinnassa. Molemmissa kohteissa suoritettiin pilaantuneiden 
maiden kunnostusta, massanvaihtoja sekä kadun- ja kunnallistekniikan 
rakentamista. Esimerkiksi urakoissa suoritetuista massanvaihtotöistä syn-
tyneistä turvemaista jatkojalostettiin kasvumultaa. Työn kustannusvaiku-
tus oli merkittävä verrattuna siihen, että kaikki turvemaat olisi ajettu suo-
raan maankaatopaikalle, joka oli alkuperäinen suunnitelma. 

2.4.4 Rakennusteollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen  

Aikaisemmin kaupungin omissa hankkeissa on käytetty joitakin teollisuu-
den sivutuotteita, kuten esimerkiksi kadunrakentamisen rakennekerrok-
sissa koksikuonaa. Koksikuonaa eli hiilenpolttojätettä kuljetettiin työ-
maille 80-luvulla Imatran Voiman tehtaalta Hämeenlinnasta sekä Terva-
kosken paperitehtaalta. Koksikuonaa käytettiin ainakin kadun eristeker-
roksissa ja kevennysrakenteina. Koksin käyttö kuitenkin jouduttiin lopet-
tamaan, sillä kuonan sisältämä rikkipitoisuus aiheutti vesihuoltolinjojen 
teräsosiin korroosiota. (Helenius, haastattelu 16.4.2018) 
 
Betonimurskeen käyttö on ollut hyvin pienimuotoista. Betonimursketta 
on kuitenkin hyödynnetty alueilla, johon ei ole tullut kadun alapuolista 
tekniikkaa, esimerkiksi LP-alueet jne. Omasta rakentamisesta syntyy jon-
kin verran purkubetonia (vanhat betonikaivot, runkohulevesilinjat yms.), 
näiden jatkojalostusta omaan käyttöön ei tapahdu tällä hetkellä. Haas-
teena on läjitysalueiden luvittaminen sekä resurssien riittämättömyys. 
(Ränkman, haastattelu 6.11.2017) 
 
Kaupungin tilapalveluiden rakennuttamien purkukohteiden hyödyntämi-
nen tulisi huomioida tulevaisuudessa. Tilapalveluiden kohteista syntyi 
vuonna 2016 arviolta 4000 t purettua betoni- ja tiiliainesta. Hankkeet on 
rakennutettu niin että purku-urakoitsija etsii betonille jälleen sijoituspai-
kan. Mahdollista olisi kuitenkin, että tulevaisuudessa purkutarjouspyyn-
nössä esitetään oma vaihtoehto, jossa esitetään purkubetonin sijoitetta-
van teiden pohjiin, maankaatopaikkojen penkkojen vahvistamiseen tms. 
Sekä lisäksi purku-urakoitsijalta tulee sisällyttää tarjoukseen betonin pul-
verointi. Tämä vaatii kuitenkin sen, että tilapalveluiden työohjelmat on 
suunniteltu järkevästi yhdessä kadunrakentamisen investointiohjelman 
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kanssa. Tämä on kuitenkin teoriassa mahdollista, sillä tilapalvelut ja kau-
pungin oma maanrakennusyksikkö on nykyisin samaa Kaupunkirakenne-
toimialaa. (Rajala, sähköpostihaastattelu 24.11.2017)  
 
Hämeenlinnassa sijaitsevan voimalaitoksen toiminnasta syntyy sivutuot-
teita, lento- ja pohjatuhkaa. Kyseisiä jakeita voi hyödyntää maanrakenta-
misessa ja on myös hyödynnetty viimevuosina. Viimeisimmän käyttökoh-
teet ovat olleet Karanojan kaatopaikan rakenteet sekä Forssan kaatopai-
kan sulkeminen. Sivutuotteita syntyy lentotuhkaa noin 6000 t/a ja pohja-
tuhkaa noin 2000 t/a. Elenian lehtotuhkaa on jatkojalostettu esimerkiksi 
metsälannoitteeksi. Voimalaitospäällikkö Muranen haluaisi selvitellä vaih-
toehtoja kaupungin ja voimalaitoksen yhteistyöllä. Hämeenlinnassa sijait-
sevan voimalaitoksen tuottamien sivutuotteiden hyödyntäminen kaupun-
gin omissa hankkeissa loisi positiivista mainosta sekä kaupungille että voi-
malaitokselle. Lisäksi tämän tyyppinen yhteistyö kasvattaisi imagoa kier-
totaloudesta (Muranen, sähköpostihaastattelu 26.1.2018) 

2.5 Aiemmat selvitystyöt Hämeenlinnassa 

Maankaatopaikkojen ja maarakennuksesta syntyvien materiaalien kierrä-
tyksestä on tehty selvitysraportteja aiempien vuosien aikana. Hämeenlin-
nassa on jo -90-luvulta lähtien puhuttu säännöllisesti, että kaupungin 
omien rakennuttamien, että rakentamien hankkeiden massatasapainoa 
tulisi kehittää. Kehitysehdotukset ovat nousseet lähinnä yksittäisiltä tuo-
tannon toteuttajilta. (Vahtera & Takala, 2018, s. 5) 
 
Aiemmista selvitystöistä on jo selkeästi selvinnyt, että maankaatopaikko-
jen lupaprosessit tulee aloittaa riittävän ajoissa. Esimerkiksi Hämeenlin-
nan kaupunki on tilannut laajan selvitystyön maa-ainesten tehokkaasta 
hyödyntämisestä Hämeenlinnan alueella vuosina 2013 - 2014, jossa on 
vahvasti käyty esimerkiksi maankaatopaikkojen ja maa-ainesten hyöty-
käytön nykytilaa läpi. 
 
Aikaisempien selvitystöiden ongelmana on ollut selkeästi se, että niistä ei 
ole ollut osoittaa selkeää ratkaisumallia ja konkreettisia työkaluja. Aihetta 
on käsitelty karkeasti teoriapohjaisesti. Työt ovat laajasti käsitelleet maa-
ainesten kierrätykseen liittyviä toimintamalleja sekä esitelty tunnuslukuja 
Hämeenlinnan alueelta. Aikaisempien selvitystöiden siirtymisen ongelmat 
käytännön toteutukseen on esimerkiksi ollut:  
 

− Resurssien kohdentaminen 

− resurssien puuttuminen 

− selkeiden työkalujen puuttuminen 

− selvitystöiden rajaaminen (liian laaja-alainen) 

− pilottikohteiden puuttuminen 

− toteutusaikataulun puuttuminen 
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3 KIERTOTALOUSKÄYTÄNTÖJÄ MAANRAKENNUSALALLA 

3.1 Lainsäädäntö 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on alueiden käytön, suunnittelun sekä 
rakentamisen käyttöä ohjaava erityislaki. MRL:n rinnalla sovelletaan yleis-
laeista esimerkiksi hallintolakia, kuntalakia ja hallintolainkäyttölakia. Lain 
tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen, niin että siinä 
luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologi-
sesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. 
Laissa määritellään, että kunnan on huolehdittava alueiden käytön suun-
nittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan sekä maa-
politiikan harjoittamista. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132) 
 
Jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely on ympäristöluvanva-
raista YSL 28.2. § 4 kohdan nojalla. Näitä luvanvaraisia toimistoja ovat esi-
merkiksi: 
 

− maa-aineksen pitkäaikainen varastointi ennen sen hyödyntämistä tai 
loppukäsittelyä 

o pitkäaikaiseksi varastoinniksi lasketaan yleensä yli vuoden 
varastointi 

o poikkeuksena, jos on esittää maa-aineksen hyödyntämis-
suunnitelma 

− maa-aineksen käsittely fysikaalisin, kemiallisin tai biologisin muunta-
mistoimin 

− pilaantuneen maa-aineksen käsittely 

− maa-ainespankki 

− maankaatopaikka 

− kaatopaikka. 
 
(Ympäristöministeriö, 2015) 
 
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia ohjaa Valtio-
neuvoston asetus 214/2007 (PIMA-asetus). Asetuksessa määritellään, 
että maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin on pe-
rustuttava riskinarvioon. PIMA-asetuksen lisäksi pilaantuneen maan kun-
nostuksen riskinarviointia ohjaa ympäristöministeriön julkaisema ohje, 
”Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta”. (Ym-
päristöhallinnon ohjeita, 2017) 
 
Alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitetulle maankaatopai-
kalle ympäristölupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristösuojeluvi-
ranomainen, joka koskee maa-ainesjätteen käsittelytoimintaa. Maa-ai-
nesten pitkäaikainen varastointi ilman välitöntä tiedossa olevaa käsittelyä 
rinnastetaan maankaatopaikan toimintaan, johon on saatava ympäristö-
lupa. Vastaavalla tavalla ilman hyödyntämistarkoitusta tapahtuva maa-
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ainesten läjittäminen katsotaan jätteen loppusijoittamiseksi ja siten toi-
minta rinnastetaan ympäristöluvanvaraiseen maankaatopaikkaan. Maan-
kaatopaikalle voidaan loppusijoittaa vain sen ympäristöluvassa määritel-
tyjä maa-aineksia. Jos maankaatopaikan ympäristöluvassa ei ole tarkem-
min määritetty, tällöin voidaan soveltaa seuraavia periaatteita koskien 
maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksia: 
 
- Maankaatopaikalle sijoitettavan maa-ainesjätteen haitta-ainepitoi-

suuksien tulee alittaa PIMA-asetuksessa säädetyt alemmat ohjearvot 
- Jos maankaatopaikka sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, sinne ei saa 

ottaa vastaan maa-aineksia, joidenka haitta-ainepitoisuudet ylittävät 
kynnysarvot tai alueen luontaiset taustapitoisuudet.  
(Ympäristöministeriö, 2015.) 

 
Maa-ainespankin toiminta edellyttää pääsääntöisesti ympäristölupaa YSL 
28.2 § 4 kohdan (uYSL 27.1 §) nojalla, koska yleensä toiminnassa on kyse 
maa-aineksen pitkään jatkuvasta varastoinnista, jossa kaikkien vastaan-
otettavien maa-ainesten hyödyntäminen ei ole varmaa tai suunniteltua. 
(Ympäristöministeriö, 2015.) 
 
Maanrakentamisessa pyritään edistämään jätteiden hyödyntämistä lain-
säädännön avulla – ”Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntä-
misestä maanrakentamisessa eli ns. MARA-asetus 843/2017”. Näihin eräi-
den jätteiden käyttöön ei tarvita ympäristönsuojalain (527/2014) mu-
kaista ympäristölupaa, kun määritetyt edellytykset täyttyvät. Asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvat betonimurske sekä kivihiilen, turpeen ja puupe-
räisen aineksen lentotuhkat, pohjatuhkat ja leijupetihiekka. MARA-
asetuksen mukaisia hyödyntämiskohteita maanrakentamisessa ovat 
muun muassa yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä pysäköin-
tialueet, kenttärakenteet ja teollisuuskentät. (Valtioneuvoston asetus 
eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa 843/2017.) 
 

3.2 Ympäristölupamenettelyt ja -prosessit 

Hakuprosessi on hakijalleen monivaiheinen maksullinen prosessi. Luvan 
käsittelee kunnan oma ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovi-
raston ympäristönsuojeluviranomainen. Käsittelevä viranomainen määri-
tellään ympäristönsuojeluasetuksessa (YSA 713/2014). Käsittelijän valin-
taan vaikuttaa hankkeen kokoluokka ja erityispiirteet. (Rinne ym., 2017 s. 
31.) 
 
Ympäristölupahakemukseen on liitettävä tarvittaessa myös YVA-selostus 
(ympäristövaikutusten arviointimenettely) sekä yhteysviranomaisen lau-
sunto että Natura-arviointi. Lupahakemuksen sisältö määritellään ympä-
ristösuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen luvussa 2. Hakemuk-
sen tulee aluksi sisältää perustiedot ja tämän jälkeen tarkemmat toimiala-
kohtaiset tiedot. (Rinne ym., 2017 s. 31.) 
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Kuva 3. Ympäristölupahakemuksen peruselementit. (Rinne ym., 2017 s. 
31) 

3.3 Kierrätettävät materiaalit ja käyttökohteet 

Suomessa syntyy vuositasolla kymmeniä miljoonia tonneja uusiomateri-
aaleja, joilla voitaisiin korvata luonnon kiviainesten käyttöä. Näiden uu-
siomateriaalien käyttö maanrakentamisessa on paitsi tehokas keino edis-
tää materiaalitehokkuutta, että myös vähentää rakennushankkeen ympä-
ristövaikutuksia. Materiaalien tuotteistamisella ja kaupallistamisella pys-
tytään lisäämään uusiomateriaalien käyttöä. (Liikennevirasto, 2014.) 
 
Suurimpana ongelmana uusiomateriaalien käytön vähäisyys vielä tänä 
päivänä johtuu luonnon kiviaineksen halvasta hankintahinnasta verrat-
tuna tuotteistettuun uusiomateriaaliin. Tästä syystä olisikin syytä tulevai-
suudessa entistä enemmän painottaa hankkeiden ekoloogisuutta, esimer-
kiksi laskemalla hankkeiden hiilijalanjäljet. Uusiomateriaalien käytön edis-
tämisellä voidaan vähentää merkittävästi luonnonvarojen käyttöä sekä 
näiden kuljetusten tarvitsemaa energian kulutusta. (Liikennevirasto, 
2014.) 
 
Uusiomateriaalit eli UUMA-materiaaleilla on paljon hyödyntämiskohteita 
infrarakentamisessa, kuten: 
 
- tie-, katu-, raitti- ja kenttärakenteet 
- satamat ja meriväylät 
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- syvästabiloinnin side- ja täyteainekäyttö 
- meluvallit ja tulvavallit 
- kaatopaikkojen suojarakenteet. 
 
(Liikennevirasto, 2014.) 
 
UUMA-materiaalien käyttöä pyritään helpottamaan tulevaisuudessa ke-
hittämällä rakentamistekniikkaa, suunnittelua ja hankintamenettelyjä. 
 

 

Kuva 4. Esimerkkejä uusiomateriaaleista (Liikennevirasto, 2014.) 

 
Käytettävien uusiomateriaalien on täytettävä ympäristökelpoisuusehdot, 
jotka on asetettu lainsäädännössä tai ympäristöluvassa. Poikkeuksena tie-
tyt terästeollisuudesta syntyvät kuonat eivät KHO:n (Korkein hallinto-oi-
keus) päätöksen mukaan tarvitse ympäristölupaa tai valtioneuvoston ase-
tuksen mukaista ilmoitusmenettelyä. (Liikennevirasto, 2014) 
 
Tulevien rakenteiden kanssa tulee huomioida, että käytettävä uusiomate-
riaali ei aiheuta korroosio- tai muita vaurioita. Tämä tulee ottaa huomi-
oon rakenteiden suunnittelussa. Uusiomateriaalirakentamista koskee tar-
kemmat ja laajemmat dokumentointivelvollisuudet, sillä materiaali luoki-
tellaan jätteeksi. Rakennuttajalle tulee toimittaa dokumentit rakenteista, 
joissa on käytetty uusiomateriaaleja. Dokumenteista tulee käydä käytet-
tävät materiaalit, mihin rakenteen osaan materiaalia on käytetty ja 
kuinka paljon. Rakenteen sijainti tulee myös tarkkaan mitata. (Liikennevi-
rasto, 2014.) 
 

3.3.1 Uusiomateriaalien jalostaminen 

Materiaalien tärkeimmät jalostusmenetelmät ovat lajittelu, murskaus ja 
seulonta. Jalostusmenetelmillä vaikutetaan materiaalien puhtauteen ja 
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rakeisuuksiin. Tarvittavat menetelmät määräytyvät käyttökohteen mu-
kaan. Tuotteiden laatua seurataan jatkuvalla laadunvalvonnalla, laadun-
varmistusjärjestelmän mukaisesti. 
 
Jalostus- ja hyödyntämisprosessin vaiheet ovat seuraavat: 
 
1. Materiaalin talteenotto ja laadunvarmistus 
2. välivarastointi 
3. jalostaminen ja laadunvarmistus 
4. kuljetus käyttäjille 
5. vastaanotto ja laadunvarmistus 
6. välivarastointi 
7. rakentaminen ja laadunvalvonta 
8. toiminnan dokumentointi. 
 
(Liikennevirasto, 2014.) 
 
Jalostusmenetelmiin vaikuttavat materiaali sekä käyttökohde. Esimerkiksi 
betonimursketta voidaan joutua jalostamaan kolmella eri tavalla ennen 
materiaalin hyödyntämistä tulevassa rakenteessa. Purettu betoni joudu-
taan aluksi joko paloittelemaan tai murskaamaan. Pääasiallisesti suuret 
määrät työstetään murskaamalla joko leukamurskaimella tai murska-
kauhoilla. Tämän työvaiheen jälkeen murskatusta betonista lajitellaan te-
räkset ja muut ylimääräiset jätteet. Tämän jälkeen tarkastellaan murska-
tun betonimurskeen raekokoa ja tarvittaessa suoritetaan seulonta salli-
tun raekoon mukaisen seulaverkon läpi. (Liikennevirasto, 2014.) 

3.3.2 Betonimurskeen hyödyt 

Betonimursketta voidaan yleensä käyttää samalla tavalla kuin luonnon 
maa- ja kiviaineksia. Pääasialliset käyttökohteet ovat katu-, tie- ja kenttä-
rakenteiden jakavat ja kantavat kerrokset. Lisäksi betonimursketta voi-
daan verkoston isännöijän luvalla erilaisten putkijohtokaivantojen loppu-
täytöissä. (Rudus, 2017.) 
 
Infrarakentamisessa kierrätettävän betonin hyötyä ovat esimerkiksi kaa-
topaikoille sijoitettavan määrän pieneminen. Lisäksi luonnonkiviaineksen 
louhinta- ja logistiikan tarve vähenee. Rakennuskohteessa hyödynnetty ja 
murskattu betoni vähentää materiaalien kuljetusmatkoja ja kuljetus-
työstä syntyviä päästöjä. Lisäksi betoni sitoo elinkaarensa aikana hiilidiok-
sidia (CO2) ja betonin murskauksen jälkeen reaktio vain kiihtyy, perus-
tuen vapaaseen pinta-alaan. (Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunki, 
2015.) 
 
Osin betonimurske on myös tutkimusten mukaan teknisiltä ominaisuuk-
siltaan luonnonkiveä parempi, sillä betoni jatkaa lujittumasta murskauk-
sen jälkeen. Betonimurskeen lujittuminen on suurinta 2-5 vuoden jälkeen 
rakentamisesta. Tämän ansiosta sillä voidaan saavuttaa jopa parempia 
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kantavuuksia kuin luonnonkiviaineksilla. Tiiveyden saavuttamiseksi on 
huolehdittava riittävästä tiivistämistyöstä, jälkihoidosta sekä oikean ma-
teriaalin valinnasta rakenteeseen. Esimerkiksi kuivalle alusrakenteelle ra-
kennettaessa tulee huolehtia riittävästä kastelusta, sillä päällystyksen jäl-
keen betonimurske ei saa kapillaarisesti vettä pohjamaasta. (Rudus, 
2017.) 

3.4 Espoon kaupungin tilanne (vertailupohja) 

Espoon alueella kaikki maankaatopaikkatoiminnat sijoittuvat Ämmässuon 
alueelle. Pääasiallisesti Ämmässuon alueella ottavat vastaan alle alem-
man ohjearvon maita = puhtaita maita. Stabiloituja massoja voidaan alu-
eella sijoittaa meluvalliin. Ämmässuon suunnitelmat ja YVA-luvat on ha-
ettu 50 vuodelle. Ämmässuon alueen toiminnan pääpaino on loppusijoi-
tustoiminnassa, ei siis väliaikaisia varastointipaikkoja sijaitse alueella. Es-
poon Ämmässuon maankaatopaikalle ajetaan vuosittain yli miljoona kuu-
tiota, joista yli 80 % tulee yksityisiltä. Ämmässuon kaatopaikan valvonta 
työllistää 2 henkilöä, lähivuosien aikana toimintaa on tehostettu 6 henki-
lötyövuodella. Alueelta raportoidaan sähköisellä ”Labkotecin” – vastaan-
ottojärjestelmällä. (Espoon kaupunki, sähköpostihaastattelu 16.1.2018.) 
 
Rakennustuotannon puhtaiden ylijäämä massojen hyödyntämiselle ei ole 
osoittaa tällä hetkellä selkeää ja toimivaa toimintamallia. Kehitteillä on 
”massastrategia”, jossa pohditaan ratkaisuja toimintamallin kehittämi-
selle. Espoon kaupungilla ei myöskään ole tällä hetkellä maapankkijärjes-
telmää käytössä. (Espoon kaupunki, sähköpostihaastattelu 16.1.2018.) 
 
Espoon kaupungissa tahtotilaa maa-ainesten hyödyntämiselle löytyy vah-
vasti. Alueella on pilotoitu UUMA-kohteita, kaatopaikkakohteissa on hyö-
dynnetty teollisuuden tuhkia. Espoossa painotettiin vahvasti kaavoittajien 
ja suunnittelijoiden sitouttamista maa-ainestoiminnan kehittämiseen. 
Tällä hetkellä ei vielä oteta kantaa riittävällä tasolla. Espoon kaupungin 
oman tuotannon rakennusvolyymi on noin 20 milj. € ja yksityisen sektorin 
80 milj. €. Maa-aineshuollon nykytilan vertailu Hämeenlinnan ja Espoon 
kaupungin välillä on selkeä. Espoolla on huomattavasti suurempi volyymi 
maa-ainesten määrässä sekä heillä on yksi maankaatopaikka, jota on luvi-
tettu useiksi vuosiksi eteenpäin. Kun taas Hämeenlinnan kaupungin alu-
eelle on mietitty muutamia vastaanottopaikkoja, pienemmillä vastaanot-
tomäärillä mutta järkevillä maantieteellisillä sijainneilla. Ongelmina voi-
daan kuitenkin pitää myös samoja aiheita, kuten maa-aineshuollon kehit-
tämisen resurssipula ja nykyisen toimintakulttuurin muuttaminen. (Es-
poon kaupunki, sähköpostihaastattelu 16.1.2018.) 
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3.5 Selvitys käynnissä olevista hankkeista 

3.5.1 Hämeenlinnan kaupunkitasoiset kehityshankkeet 

Hämeenlinnan kaupunki on saanut Euroopan aluekehitysrahastosta han-
kerahaa ”Kiertotaloutta maa-ainesten käyttöön Hämeenlinnassa” –hank-
keelle.  Kaupunki (kaupungin valtuusto, kaupungin johtaja) on sitoutunut 
viemään kehityshanketta rahoituksen saamisen jälkeen määrätietoisesti 
eteenpäin. Kiertotalous on nostettu myös osaksi kaupunkistrategiaa.  
 
Yhtenä osana tätä hanketta Linnan Kehitys Oy on kilpailuttanut vuoden 
2017 lopussa maa-ainesten hyötykäyttöön liittyvän toimintamallin laadin-
nan ja määrittelytyön. Työn toteuttajaksi valikoitui tarjouskilpailun jäl-
keen Sitowise Oy. Työn tavoitteena on esittää ratkaisumalleja ja työkaluja 
ylijäämaiden minimoimiselle Hämeenlinnan kaupungin alueella. Lisäksi 
työssä käsitellään yksittäisen työmaan näkökulmasta massojen hallintaa 
ja operointia. Kyseisestä selvitystyöstä on rajattu kokonaan pois pilaantu-
neet maat ja teollisuuden sivutuotteet. Selvitystyön on tarkoitus valmis-
tua huhtikuun 2018 aikana. Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakenteen 
rakentamispalveluiden on tarkoitus pilotoida kehitystyön tuottamia työ-
kaluja ja ratkaisumalleja vuosien 2018 ja 2019 aikana. (Willner, haastat-
telu 29.11.2017.)  

3.5.2 Valtakunnalliset kiertotalouden kehitysasetukset 

Hallituksen yhtenä kärkihankkeena on edistää jätteiden kierrätystä maan-
rakennuksessa. Ympäristöministeriö uudisti vuonna 2017 valtioneuvoston 
asetuksen joka koski eräiden jätteiden hyödyntämistä maanrakentami-
sessa eli niin sanotun MARA-asetuksen. Uusi MARA-asetus (VNA 
843/2017) tuli voimaan 2018 alussa. (Ympäristöministeriö, 2018.) 
 
Myös toisen maa-aineksia hyödyntämistä koskevan asetuksen valmistelu 
on käynnissä. Tämän asetuksen nimi tulee olemaan MASA-asetus. MASA-
asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 2019 aikana. MASA-asetuksessa kä-
sitellään MARAsta poiketen pilaantuneita maa-aineksia, haitta-ainepitoi-
suuksia sisältäviä massoja ja stabiloituja rakenteiden kierrätystä. Molem-
pien asetuksien on tarkoitus edistää jätteiden hyödyntämistä maanraken-
tamisessa kestävän kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. (Ympäristö-
ministeriö, 2018.) 
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4 KIERTOTALOUDEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET  

4.1 Tavoitetila 

Hämeenlinnan kaupungin maa-aineshuollon lyhyen aikavälin tavoitteina 
(1-2 vuotta) ja pakkopisteinä voidaan pitää kaatopaikkojen lupaproses-
sien ja kaavoituksen edistämistä. Tärkeimpänä ovat Kuuslahden maan-
kaatopaikan ympäristöluvan tarkastaminen ja mahdollisen käyttöresurs-
sin kasvattaminen sekä uuden maankaatopaikan kaavoittaminen joko Äi-
käälään (kaakkoinen suuralue), jossa prosessi on valituskierteessä tai 
vaihtoehtoisesti tulisi ratkaisua hakea Moreenin teollisuusalueen läheltä, 
joka tulee tulevina vuosina rakentumaan merkittävästi. Yhtenä tärkeänä 
tavoitteena toimintamallin kehittämiselle on jakaa keskeisille tekijöille 
selkeät roolit, vastuut ja tehtävät. Resurssien ohjausta varten tulisi miet-
tiä Kaupunkirakenteen sisäistä ohjausryhmää, joka kokoontuisi esimer-
kiksi kuukausittain, ja jossa käytäisiin läpi käynnissä olevia ja tulevia hank-
keita. Ohjausryhmässä tulisi olla henkilöitä kaavoituksesta, suunnitte-
lusta, infran rakentamisen ja kunnossapidon yksiköstä sekä myös Tilapal-
veluiden yksiköstä.  
 
Pidemmän aikavälin tavoitteena voidaan pitää maankaatopaikoille sijoi-
tettavan massan ja kuljetustyön minimointia. Tulevaisuudessa maankaa-
topaikoille ohjattaisiin vain ne massat, joita ei voida hyödyntää millään 
muulla tavalla. Kaavoitusvaiheen massataloustarkastelun hyödyntäminen 
ja aluekohteisen massatasapainon huomioiminen on yksi tärkeimmistä 
tulevaisuuden tavoitteista kaupunkirakenteen toiminnassa. Rakentami-
sen suunnittelu tulee olla selkeästi rakentamista edellä, tavoitetilana voi-
taisiin pitää kolmen vuoden rakentamissuunnitelmaa, jota tarkennettai-
siin aina vuosittain. Selkeälinjainen rakentamissuunnitelma helpottaisi 
oman tuotannon hankevalmisteluita sekä alueen muita verkostokumppa-
neita. Maa-aineshuollon tavoitetila on kuvattu liitteessä 3. (Vahtera & Ta-
kala, 2018, s. 19). 
 
Maankäytön suunnitteluun tulisi myös rakentaa pidemmän aikavälin 
suunnitelma. Kaavoitetuilla isoilla teollisuusalueilla, joissa tonttien myynti 
vaatii huomattavaa esirakentamista, pitäisi harkita alueen elinkaarta. Esi-
merkiksi, joidenkin teollisuustonttien osalta, tonttien ensimmäisenä käyt-
tötarkoituksena voisi olla niin sanottu ”maan vastaanottoterminaali”.  
Alueelle voitaisiin ottaa vastaan puhtaita ylijäämämassoja omasta sekä 
ulkoisesta toiminnasta. Ja kun tontti saatu täytettyä tiettyyn täyttö ta-
soon asti, voitaisiin alueen käyttötarkoitusta muuttaa. (Raimovaara, 
6.11.2017.) 
 
Moreenin alueen tonttien esirakentamiseen tulisikin tarttua. Alueelle tu-
lisi suunnitella mahdollisimman pian tasaussuunnitelma kaavoitettujen 
tonttien osalta. Tämän jälkeen saadaan tärkeää tietoa siitä, että mikä on 
alueen massatasapaino kaavoitettujen tonttien ja katuverkoston osalta. 
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Tiedetään, että alueella on useita kaupungin omistamia tontteja esimer-
kiksi Tonttien esirakentamisen toiminnan sivutuotteena kaupunki saisi 
paremman myyntihinnan tonteista, jotka olivat jo esirakennettu. Sillä se 
houkuttelee enemmän yritystä, joka alueella sijoittuu. Esirakennettu teol-
lisuustontti on sijoittuvalla yritykselle voitettua aikaa, näin ollen ostaja 
maksaa enemmän tontista, kuin siihen esirakentamiseen on kulunut ra-
haa. (Raimovaara, 6.11.2017.) 
 
Tärkeää olisi nyt selvittää massatasapainoltaan järkevimmät alueet ylijää-
mämassojen vastaanotolle sekä tonttien esirakentamiselle. Järkevintä 
olisi hahmotella kartta-alueita sekä laskea konkreettisia massamääriä ja 
tehdä selvitystyötä siitä mitä muuta työtä toiminnan aloittaminen vaatii - 
luvitukset, maankäytön suunnittelu, yhdystiet ja muut. Työn lähtökoh-
tana tulisi seuraavaksi olla jonkinlainen kaavaluonnos alueesta. Selvitys-
työn haasteena ovat hyvin rajalliset resurssit Hämeenlinnan Kaupungin 
suunnitteluyksikössä. (Ränkman, haastattelu 6.11.2017). Tulee kuitenkin 
huomioida se, että resurssipuoli voi mennä vieläkin heikommaksi siinä 
vaiheessa, kun tarve on jo käsillä. Tällöin resurssit joudutaan irrottamaan 
toisista tehtävistä. (Raimovaara, 6.11.2017). 
 
Tonttien esirakennustyö vaatii tonttien tasaussuunnitelman sekä maise-
matyöluvan Hämeenlinnan Kaupungin oman rakennusvalvonnan kautta, 
jotta täyttötyöt voidaan aloittaa. Esirakentamisen mahdollistaminen hel-
pottaisi myös maankaatopaikkojen lisäämisen painetta. 
 

4.2 Kiertotalouden rakentaminen ja kunnossapito 

Maankäytön suunnittelulla ja kaavoitusvaiheen massataloustarkastelulla 
voidaan parhaiten vaikuttaa rakentamisen ja kunnossapidon elinkaareen. 
Kestävää rakentamista ja sen ekologisuusarvoja tulisi tulevaisuudessa ar-
vioida tarkemmin juurikin koko elinkaaren näkökulmasta. Toivottavaa oli-
sikin, että Hämeenlinnassa kuten myös muissakin kunnissa siirryttäisiin 
korostamaan rakennushankkeiden kokonaistaloudellisuutta. Tämä tieten-
kin edellyttää toimintakulttuurien muutoksia, sillä hyvin usein vieläkin jul-
kishankintojen valintaperusteena on halvin hinta. 

4.2.1 Kaavoitus ja suunnittelu 

Jotta voidaan vaikuttaa toimintamallin kehittymiseen, tulee jo kaavoituk-
sen yhteydessä huomioida tuotannossa käytettävät alueet; massojen läji-
tykselle sekä massojen aluekohtaiselle hyödyntämiselle. Kokonaisuuden 
hallinnan toimivuuden takaamiseksi tulisi yhteistyön olla tiivistä kaavoi-
tuksen, suunnittelun ja tuotannon välillä. Kaavoittajan ja katusuunnitteli-
jan rooli, tehtävä ja vastuu maa-aineshuollon kehittämisessä on kuvattu 
liitteessä 4. (Vahtera & Takala, 2018, s. 26 - 27). 
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Yhtenä toimivana työkaluna tulevaisuudessa voitaisiin ajatella paikkatie-
toon perustuvaa järjestelmää, jossa maa-ainekset huomioitaisiin jo kaa-
voitusvaiheessa kaavamerkinnöin ja -varauksin. Kaavoitusvaiheessa to-
teutettaisiin jo karkean tason alueellisia maaperätietolaskelmia. Mikäli 
massalaskelmat ylittävät raja-arvot, tulee kaavoitukseen automaattisesti 
sisällyttää kaavamerkintöjä- tai varauksia esimerkiksi välivarastointialu-
eille tai alueella olevien tonttien- tai puistojen maisemoinneille. Tulevien 
vuosien kohteista nousee muutamia mahdollisia pilottikohteita, joihin 
voitaisiin vielä vaikuttaa jo kaavoitusvaiheesta lähtien.  
 
Moreenin alueen rakentamisessa on kaavoitusvaiheessa aloitettu mietti-
mään alueen massatasapainoa. Yhtenä mahdollisena kehityksenä voitai-
siin suunnitella aluekohtaisia vaihtoehtoratkaisuja, joidenka laskelmien 
analysoinnin perusteella valittaisiin järkevin kaavoitus- ja suunnitteluvaih-
toehto. Vähennettäisiin suoralinjaista suunnittelua ja enemmän pohdin-
taa kustannusta säästäviin ratkaisuihin. (Lähteenmäki, haastattelu 
6.11.2017.) 
 
Yhtenä selkeänä oman tuotannon kohteena, johon vielä kaavoitusasteella 
vaikuttaa on Sammontorpan kaava-alue. Sammontorpan alueelle kaavoi-
tetaan uusia omakotitalotontteja sekä viheralueita. Alue rakentuu toden-
näköisimmin aikaisintaan kahden vuoden päästä, joten kyseinen alue oli-
sikin hyvä pilotointikohde koko toimintamallin osalta. Sammontorpan 
alueen kaavoituksen, suunnittelun ja tuotannon kustannusvaikutuksia 
olisi myös hyvä seurata ja näin todentaa toimintamallin toimivuutta. Kus-
tannuksien kirjaaminen tulisi aloittaa siitä, kun kaavoittaja aloittaa massa-
taloustarkastelun ja selvitystyön, kuinka aluekohtaisesti voitaisiin massoja 
hyödyntää. Tämän kustannusvertailuna tulisi olla vanha toimintamalli. Ar-
vioidaan kertyneitä työtunteja ja resursseja. Tämä tarkastelu käytäisiin 
myös suunnittelijan ja tuotannon osalta. Lopputuotteena voidaan ver-
tailla kustannussäästöjä. Kuinka paljon euroja säästyi vähentyneistä kulje-
tuskustannuksista, materiaalihankinnoista, vähentyneistä maankaatopai-
kan kunnossapitotöistä, nopeammasta rakennustuotannosta. 
 
Kaupunkirakenteen toimintamallin yhtenä tavoitteena on vuoropuhelun 
kehittäminen suunnittelun ja tuotannon välillä. Kaupunkirakenteen orga-
nisaatiorakenne on verrattaen ketterä moniin kunnallisiin organisaatioi-
hin verrattuna. Tarkoituksena on että hankkeen infrasuunnittelija ja 
hankkeeseen nimetty vastaava mestari vierailevat kohteessa jo suunnit-
teluvaiheessa, jolloin voidaan vaikuttaa moneen kustannustekijään. Infor-
mointia ja työmaakäyntejä tulee tehdä myös tuotantovaiheessa. Vastaa-
van mestarin tulee informoida tarkasti maankäytön suunnittelua ja suun-
nittelijoita mahdollista epäkohdista massatasapainon suunnittelun ja tuo-
tannon välillä. Hyvällä vuorovaikutuksella voidaan saada aikaan toimiva ja 
jalkautettu toimintamalli. 
 



21 
 

 
 

4.2.2 Katurekisterin käyttöönotto ja hyödyntäminen 

Katurekisterillä tarkoitetaan kaupungin omistuksessa olevien teiden säh-
köistä tietokantaa. Hämeenlinnan kaupungilla on käytössä Trimble Locus 
– paikkatietojärjestelmä, jossa tiedot ovat kaikkien saatavilla. 
 
Tietokannassa ovat katujen ominaisuuksia kuten pituus, leveys, korkeus-
asema, rakentamisvuosi, saneerausvuosi, kunto (luokitus), kadun alainen 
tekniikka, kadun päällinen tekniikka, liikennemerkit, viheralueet sekä 
muita ominaisuuksia, kuten penkit, roska-astiat, leikkivälineet ja taidete-
okset (patsaat, muistomerkit ym.). Jotta katurekisteristä olisi hyötyä 
suunniteltaessa uusia katuja tai vanhojen saneerausta, tietojen tulee olla 
ajan tasalla ja riittävän yksityiskohtaista. 
 
Suunniteltaessa uusien alueiden rakentamista tai vanhojen alueiden pe-
ruskorjaamista, kiertotalouden kannalta massatalouden hallinta tarvitsee 
tarkat tiedot alueen olemassa olevasta tekniikasta. Näin voidaan suunni-
tella massojen uudelleen käyttö ja vähentää turhia kuljetuskustannuksia. 
Tällä hetkellä suurin yksittäinen kustannuserä rakentamisessa muodostu-
kin siitä, että maa-aineksia kuljetetaan kaukana sijaitseville maankaato- ja 
läjitysalueille ja tilalle tuodaan kaukana sijaitsevilta sora- asemilta uusia 
maa-aineita. 
 
Katurekisterin hyödyntämisellä rakentamisen ja kunnossapidon tuotan-
nossa on hyvinkin merkittävä rooli. Ajantasainen katurekisteri, jonka yh-
tenä työkaluna toimii karttapohja, jossa voidaan visuaalisesti esittää ny-
kytila. Katurekisteriä kehitetään tällä hetkellä, sillä tiedot mitä rekisterissä 
on, ovat pääsääntöisesti vanhennettua tietoa sekä kadunalainen tek-
niikka ei ole tiedossa. Tämän vuoksi katurekisterin hyödyntäminen vaatii 
ensiksi sen, että järjestelmä saadaan ajan tasalle. Tämän jälkeen sitä voi-
daan hyödyntää myös työkaluna kiertotalousmallin kehittämiselle. 
 
Katutilarekisterin kehittäminen kuuluu kunnossapitoyksikölle. Yksi tärkein 
syy rekisterin hyödyntämiseksi on korjausvelan hallinnan määrittäminen, 
joka on myös yksi Hämeenlinnan kaupungin hankkeista. Määrittelytyön 
tarkoituksena on selvittää, millä euromääräisillä vuosi-investoinneilla kor-
jausvelan määrä saadaan pysähtymään ja kuinka paljon vaaditaan inves-
tointeja, jotta se saadaan vuositasolla laskemaan.  
 
Kattavalla ja ajankohtaisilla tiedoilla varustettu katurekisteri helpottaisi 
kiertotalouden suunnittelua, kun mietitään alueiden rakentamista ja sa-
neerausta. Kustannussäästöt voisivat olla merkittäviä. 

4.2.3 Aluekohtainen rakentaminen 

Aluekohtaisella rakentamisella tarkoitetaan katujen muodostamien koko-
naisuuksien, kuten kaupunginosan tai asuinkorttelin rakentamista tai sa-
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neeraamista yhtenä yksittäisenä hankkeena. Tällä hetkellä Hämeenlin-
nassa alueita rakennetaan katu kerrallaan, ja esimerkiksi uudiskohteissa 
kadun rakentamisen ja viimeistelyn välissä saattaa kulua useita vuosia. 
Tämä lisää kadunrakentamisen kustannuksia, sillä sorapintaisen kadun 
kunnossapito on asfaltoitua huomattavasti kalliimpaa. Lisäksi alueen viih-
tyisyys ja ”haluttavuus” kärsii, kun viimeistelytöitä kuten asfaltointia ja vi-
hertöitä ei saateta loppuun. 
 
Aluekohtaisen rakentamisen edut tulee työmaan perustamis- ja purka-
miskustannuksista, massojen ja tarvikkeiden tilausvolyymin kasvamisesta 
sekä töiden yhteensovittamisesta muiden toimijoiden kanssa. Verkosto-
operaattoreille on edullisempaa rakentaa isoja alueita valmiiksi kerralla, 
sillä he saavat rakentamiseen käytetyt investoinnit takaisin liittymismak-
suista. Pääurakoitsijan kannalta aikataulujen ja töiden yhteensovittami-
nen helpottuu, kun rakennetaan isoja kokonaisuuksia. 
 
Kaupungin toimiessa itse pääurakoitsijana, säästöjä syntyy työmaan pe-
rustamis- ja purkamiskustannuksista. Työmaiden yleiskustannukset nou-
sevat, kun rakennetaan pieniä alueita kerrallaan. Säästöjä syntyy myös 
kilpailutusvaiheessa. Tarjouskilpailu sitoo henkilöresursseja ja vaatii pal-
jon aikaa, johtuen julkisille hankinnoille asetetuista laeista ja määräyk-
sistä sekä liian alhaisista hankintarajoista materiaalihankintoihin sekä työ-
resursseihin liittyen. 
 
Aluekohtaisen rakentamisen kustannushyötyjä tulisi tulevaisuudessa to-
dentaa toteutuneiden hankkeiden puolesta. Aluekohtaisen hyödyt ovat: 
 

− kuljetuskustannusten minimointi – taloudellinen hyöty volyymissa 

− massataloustarkastelun toimivuus isommassa kuvassa (ei ainoastaan 
yksittäin katu) 

− kustannusten minimointi viimeistelytöissä 

− helpompi ja halvempi suunnitteluprosessi 

− yhteistyön kehittyminen verkostokumppaneiden kanssa 

− aikataulujen laadinta helpottuu 

− rakentamisen tuotannon nopeuttaminen 

− oman rakennustuotannon hyödyntäminen verrattuna yksityiseen sek-
torin toimijoihin. 

 
Kiertotalouden näkökulmasta aluekohtainen rakentaminen tarkoittaa 
massojen kierrätystä. Voidaan rakentamisvaiheessa valmistella jo seuraa-
vaa kohdetta. Lisäksi alueellisella väliaikaisella läjityspaikalla voidaan 
tuottaa ja välivarastoida alueella tarvittavia materiaaleja esimerkiksi kas-
vualustaja, täyttösoria ja multaa. Aluekohtaisessa suunnittelussa voidaan 
helpommin huomioida alueen tarpeet, laskea massatasapaino ja tehdä 
tarvittavia aluevarauksia maisemoinneille ja esirakennettaville tonteille.  
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4.2.4 Materiaalipankki 

Materiaalipankin järkevä sijoituspaikka olisi Hämeenlinnan alueella Mo-
reenin kaava-alueella. Varsinkin siinä tilanteessa, jos Moreeniin saadaan 
kaavoitettua ja luvitettua uusi maankaatopaikka. Maa-ainespankin sijoit-
taminen ympäristölupaa edellyttävän maankaatopaikan yhteyteen on 
luontevaa ja tarkoituksenmukaista. Maapörssin hyödyntämistä ei ta-
pahdu vielä tällä hetkellä Hämeenlinnassa. Olisi kuitenkin järkevää yrittää 
hyödyntää jo olemassa olevaa järjestelmää. Puhtaiden ylijäämämaiden 
kierrättämistä kaupungin ja yksityisten operoitsijoiden välillä on hyvin vä-
häistä.  
 
Haaste läjitysterminaalin ja materiaalipankkien toiminnan suunnittelussa 
ovat kaupungin oman henkilöstön rajalliset resurssit. Vajaiden resurssien 
vuoksi Hämeenlinnan kaupungin tulisikin tehdä tiivistä yhteistyötä Hä-
meenlinnan alueen yksityisten toimijoiden kanssa. Yhtenä ratkaisuna ma-
teriaalipankin toimintamallina voitaisiin pitää sitä, että kaupunki hoitaisi 
tarvittavat alueluvitukset sekä alueen käytön suunnittelun. Kun taas yksi-
tyinen toimija operoisi varsinaista toimintaa. Toimintaa voisivat hyödyn-
tää kaikki alueen yksityiset urakoitsijat sekä kaupungin omat yksiköt. (Rai-
movaara, 6.11.2017.) 
 
 

 
 

Kuva 5. Operaattorin mahdollinen tehtävälista (Vahtera & Takala, 
2018.) 

4.2.5 Kiviaineksen murskaus 

Hämeenlinnan rakennettavilla alueella esiintyy paljon louhittavaa kal-
liota. Irtilouhittava louhe tulee jalostaa ja hyödyntää alueellisesti. Esimer-
kiksi Siirin kaava-alueelle on rakennettu alueet Siiri 1 ja Siiri 2, joissa on 
ollut tuhansia kuutioita irtilouhittavaa kalliota. Aikaisempien toteutuksien 
ongelmina on pidetty hankkeiden toteutuksen aikataulua. Rakentaminen 
ja louhintatyöt on jouduttu suorittamaan samanaikaisesti ja kaupungin 
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tahtotila louhittavan materiaalin hyödyntämisen tuomaa kustannusvaiku-
tusta ei ole aikaisemmin huomioitu. Suunnitteilla lähivuosina on toteut-
taa Siiri 3 asuinalue. Lähtötietojen perusteella alueelta tullaan louhimaan 
huomattava määrä kalliota.  
 
Kun aikanaan Siiri 3 alueen rakentaminen alkaa, tulee hankevalmistelu 
aloittaa hyvissä ajoin, sillä alueelle pitää saada murskauslupa, jotta louhit-
tavasta kalliosta saadaan kiviainesmateriaaleja suoraan kohteelle. Tämä 
vaatii sen, että lupaprosessi päästään aloittamaan aikaisessa vaiheessa. 
Lisäksi työ tulee suunnitella niin, että louhintatyöt tehdään pääsääntöi-
sesti koko rakennettavalla alueella, ennen kuin varsinaiset kadunraken-
nustyöt ja kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan. (Helenius, haastat-
telu 16.4.2018.) 

4.3 Kiertotalouden kumppanuustoiminnan kehittäminen 

Kiertotalouden toimintamallin kehittämisen kannalta kumppanuustoi-
minta kaupungin ja eri organisaatioiden välillä on suuressa roolissa. Hä-
meenlinnan alueella sijaitsee monta merkittävää yritystä, joiden kanssa 
yhteistyön kehittäminen toisi merkittäviä toiminnallisia hyötyjä sekä kau-
pungin omaan tuotantoon että paikallisille toimijoille. 
 
Yhteistyö lähiseudun yksityisten maan vastaanottopaikkojen kanssa toisi 
helpotusta omien maankaatopaikkojen lisäämiseen. Hämeenlinnan alu-
eelta kaivetaan esimerkiksi vuosittain tuhansia tonneja turvetta. Turvetta 
on jalostettu omaan toimintaan, mutta suurin osa ajetaan omalle maan-
kaatopaikalle enempää asiaa selvittämättä. Turvetta tulisikin tarjota alu-
eella oleville toimijoille, sillä esim. kaatopaikoilla siitä voidaan tarvittaessa 
jalostaa penkkojen maisemointiin materiaaleja. Lisäksi alueella sijaitse-
vien maan vastaanottopaikkojen ympäristöluvissa on lupa maapankki toi-
minnalle, joiden hyödyntämistä kaupungin toiminnassa tulisi selvittää, jo 
pelkästään sen vuoksi, että Kiertokapulan maankaatopaikan suurin omis-
taja on Hämeenlinnan kaupunki.  
 
Hämeenlinnassa sijaitsee isoja teollisuuslaitoksia. Näissä syntyy vuosittain 
sellaisia sivutuotteita, joita voidaan nykylainsäädännön mukaisesti hyö-
dyntää rakennusmateriaaleina maanrakennustuotannossa. Hyödyntämi-
nen toisi kustannussäästöjä jätteen tuottajalle, että vastaanottajalle. Si-
vutuotteena kyseisessä toiminnassa voidaan pitää positiivista näkyvyyttä 
veronmaksajien silmissä. 

4.3.1 Alueen verkostokumppanit 

Kaupungin rakennuttamien ja oman tuotannon hankkeiden rakentamis-
vaiheen ”murheena” on ollut alueelle muiden verkostojen yhteensovitta-
minen ja rakentamisen aikatauluttaminen. Suunnitteluyksikössä olevan 
resurssipulan takia suunnitelmat saatetaan tietoon verkostokumppaneille 
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liian myöhään, tai vastaavasti kaupungin organisaation tietoon ei ole saa-
tettu mihin tai kehen yhteyshenkilöön kuuluisi olla yhteydessä, että ai-
heeseen reagoidaan. Yhtenä suurimmista ongelmista on se, että esimer-
kiksi operaattoreiden tai sähköverkon omistajat eivät ole edes hakeneet 
omalle tekniikallensa sijoituslupia, kun pitäisi jo tekniikkaa asentaa. Tä-
män vuoksi aikataulut venyvät ja rakentaminen maksaa enemmän jokai-
selle osapuolelle sekä rakennetun ympäristön elinkaari kapenee.  

4.3.2 Kaupungin ja Kiertokapulan yhteistyö 

Yhteistyö Hämeenlinnan kaupungin ja Kiertokapula Oy:n kanssa on tällä 
hetkellä hyvin vähäistä. Kiertokapula Oy on 13 kunnan omistama jäte-
huoltoyhtiö. Kiertokapulan toimialue kattaa Keravan, Tuusulan, Järven-
pään, Hyvinkään, Mäntsälän, Lopen, Riihimäen, Hausjärven, Janakkalan, 
Hämeenlinnan, Hattulan, Valkeakosken ja Nurmijärven alueet. Hämeen-
linnan alueella toimii Karanojan jätteenkäsittelyalue.  
 

Halua yhteistyön aloittamiseen on molemmilla osapuolilla ja ensimmäi-
senä tulisikin määrittää molempien osapuolten tavoitteet yhteistyöstä. 
Yhteistyön avaamisen edistämiseksi olisi hyvä suorittaa Kaupungin ja 
Kiertokapulan roolien tarkempi määrittely. Kumpi organisaatio vai kumpi-
kin vastaanottaa, välivarastoi, jatkojalostaa ja myy mitäkin materiaalilajia 
ja minkälainen hinnoittelupolitiikka organisaatioilla on suhteessa toisiin. 
Kiertokapulan pitkän aikavälin tavoitteena on luvittaa isompi alue ja maa-
ainespankki, johon voidaan ottaa vastaan muutakin kuin pelkästään maa-
aineksia kuten maanrakentamiseen soveltuvia materiaaleja (MARA- ja 
MASA-materiaaleja). (Harmoinen, haastattelu 30.10.2017.) 
 
Kiertokapulan Hämeenlinnan toimipisteellä on tarve saada runsaasti pois-
tettavia pintamaita kaatopaikkojen penkkojen sulkemiseen tulevina vuo-
sina. Maantieteellisesti huonosti sijoittuva Kuuslahden maankaatopaikan 
vuoksi tulisikin selvittää, että minkälaisella sopimuksella Kiertokapula ot-
taisi vastaan kaupungin omilta kohteilta puhtaita pintamaita. Yhteistyön 
kehittämiseksi kaupungin tulisi toimittaa vuositasoisesti rakennettavista 
kohteista liikkuvat massamäärät sekä laatuarviot, ja näiden vastaanotto-
tarpeista. Arviot tehtäisiin vuositasoisesti, jolloin se vaikuttaisi materiaali-
hintoihin edullisemmin kuin se, että aina hankekohtaisesti sovitellaan 
hintoja. (Harmoinen, haastattelu 30.10.2017.) 

4.4 Uusiomateriaalien käyttö 

Rakentamisen materiaalilogistiikka tulee suunnitella jätteen tuotantopai-
kalta rakentamispaikalle asti siten, että rakentaminen ei keskeydy riittä-
vän materiaalimäärän saatavuuden vuoksi. Rakentamiseen tarvittavat 
materiaalimäärät voivat vaihdella kohteen suuruudesta, rakennettavan 
kerroksen paksuudesta ja käytettävästä materiaalista riippuen. Logistii-
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kan suunnittelussa tulee hyödyntää rakentajan laatimaa rakentamisaika-
taulua sekä arvioitua päiväkohtaista työsaavutusta. (UUMA-käsikirja, 
2018.) 
 
Uusimmassa InfraRYL:n Päällys- ja pintarakenteet osassa on esitetty peri-
aatteita uusiomateriaalien käytöstä päällysrakenteissa. InfraRYL:n ohjeis-
tuksessa on määritetty katurakenteiden suodatinkerrokselle, jakavalle 
kerrokselle ja sitomattoman kantavan kerroksen rakentamiselle ohjeistus 
uusiomateriaalien käytöstä. Ohjeistuksessa viitataan vahvasti Tiehallin-
non ohjeistukseen ”Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa”. Tiehallinnon 
ohjeistus on toteutettu vuonna 2007. Suunnittelun ohjaukseen on tämän 
työn liitteissä 5 ja 6 teknisiä laatuvaatimuksia uusiomateriaalien käyttöön 
katurakenteissa. Huomioitavaa on että, kyseisiä määritelmiä voidaan 
käyttää tulevissa kohteissa aina vaihtoehtoisena toteutustapana hankkei-
den työselostuksissa.  Liitteissä 5 ja 6 on esitetty ainoastaan kadun suoda-
tinkerroksen ja jakavan kerroksen laatuvaatimukset. (Tiehallinto, 2007.) 
 
Yhtenä mahdollisena vaihtoehtona uusiomateriaalien hyödyntämiseen 
voisi olla yksittäinen pilottikohde, jossa käytettävät materiaalit olisivat 
pääsääntöisesti uusiomateriaaleja. Lisäksi Hämeenlinnan kaupungin olisi 
hyvä lähteä mukaan UUMA 3 -ohjelmaan, jossa haetaan kuntaryhmiä ke-
hittämään suunnittelu- ja hankintaprosesseja, kuntarakentamisen käsikir-
jaa sekä UUMA-materiaalitoimintaa aluerakentamisessa. (UUMA-
käsikirja, 2018.) 

4.4.1 Betonimurske 

Suurimmat kustannukset syntyvät tie- ja katurakentamisessa kantavan ja 
jakavan kerroksen materiaalikuluista. Betonimurskeen kantavuusominai-
suutensa ansiosta betonimursketta tarvitaan luonnonkiviainesta vähem-
män, jonka vuoksi rakennekerroksia voidaan ohentaa.  Materiaalimäärän 
pieneminen on kustannusetu. Etuna voidaan nähdä kuljetuskustannuk-
sien pieneminen ja ekologisuus arvot. Betonimurskeen työn hinnan sääs-
töt verrattuna kiviainesmateriaaliin on noin 20 - 30 %. 
 
Betonimurskeen käyttöä katurakenteissa tulisi kasvattaa jatkossa Hä-

meenlinnan kadunrakennuskohteissa. Betonimurskeen käyttö tulee tie-

tenkin huomioida aina tapauskohtaisesti riippuen, että onko rakennettava 

katualue pohjavesialueella vai ei. 

 
Yhden haasteen betonimurskeen käyttöön tuo kaavoituspakotteet. Usein 

asuin korttelin rakennukset on osaksi kaavoitettu rakennettavan suoraan 

katualueeseen kiinni. Näissä tapauksissa tulee huomioida 3-5 metrin varo-

alue. Näillä alueilla voitaisiin katurakenne suunnitella niin, että kevyenlii-

kenteenväylät rakennetaan soramurskeella tai kalliomurskeella ja varsinai-

sessa ajoradassa voitaisiin käyttää betonimursketta. 
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Kuva 6. Kaavamääritys tulevista rakennuksista 

 

Tilapalvelujen rakennuttamien purkukohteiden mahdollinen hyödyntämi-
nen maanrakennustuotannossa pitäisi myös tarkoin pohtia. Yhteistoimin-
nalla olisi mahdollista saavuttaa kaupunkitasolla merkittäviä säästöjä. Ti-
lapalvelut voisivat esimerkiksi omissa purkukohteiden tarjouspyyntöky-
selyissään kohdentaa puretun betonin suoraan joko rakennutettavalle tai 
kaupungin oman tuotannon kadunrakennuskohteelle. (Rajala, sähköpos-
tihaastattelu 24.11.2017) 
 

Tarjouspyyntökysely voitaisiin esimerkiksi määritellä seuraavasti: 
 
”Mikäli urakoitsija katsoo edukseen, Hämeenlinnan kaupungilla on tarjota 
urakoitsijalle purkutyöstä syntyvälle murskatulle betonille loppusijoitus-
paikkoja. Tässä tapauksessa urakoitsijan tulee pulveroida betoni purku-
työmaalla tavanomaiseen infrahankkeeseen soveltuvaan kokoon, jotta se 
voidaan suoraan hyödyntää jatkokäyttöön. Kaikki aineksen jalostuksesta 
ja kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset tulee laskea urakkahintaan mu-
kaan. Tilaajan velvollisuuksiin kuuluu ainoastaan materiaalin vastaanotto 
annetuilla infratyömailla. Tilaajan velvollisuuksiin kuuluu lisäksi hakea 
materiaalin hyötykäyttöön tarvittavat luvat ELY-keskukselta. 
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Hämeenlinnan kaupungin infratyöhankkeita ovat: 
 
- Hanke x, Osoite, määrä (m3), valmius materiaalin vastaanottoon 
xx.xx.2017 alkaen 
- Hanke y, Osoite ja määrä (m3), valmius materiaalin vastaanottoon 
xx.xx.2017 alkaen 
Tarkemmat toimitusajankohdat sovitaan urakkaneuvottelussa.”  
 
(Rajala, sähköpostihaastattelu 24.11.2017) 
 
Hämeenlinnan kaupungin suunnittelun ja toteutuksen ohjauksen aputyö-
kaluina voitaisiin käyttää soveltuvin osin jo valmiita käyttöohjeita Infra-
RYL:n lisäksi. Näitä ovat esimerkiksi:  
 
- ”Betoroc -murskeohje 1/2017” (Rudus) 
- ”Betonimurskeen hyödyntäminen infrarakentamisessa pääkaupunki-

seudulla 17.3.2015” (Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunki) 
- ”Betonimurske, käyttöohje suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpi-

toon 7.10.2014” (HSY:n vesihuolto) 

4.4.2 Asfalttijäte 

Purettuja asfalttineliöitä syntyy oman rakennustuotannon ja kunnossapi-
don kohteista vuositasolla arviolta 25 000 – 30 000 m2. Syntyvä asfaltti-
jäte ajetaan pääasiallisesti YIT Infran (ent. Lemminkäinen) hallinnoimille 
Hämeenlinnan vastaanottopaikoille. Pieniä määriä ajetaan omalle maan-
kaatopaikalle Kuuslahteen, jossa asfalttijätteestä tuotetaan kiviaineksia 
siihen sekoittamalla materiaalia työmaateihin ja maankaatopaikan luis-
kien vahvistamiseksi. (Lahtinen, haastattelu 31.10.2017.) 
 
Asfalttitöiden vuosisopimukset kilpailutetaan joka toinen vuosi, sillä sopi-
muskausi on yleensä 1+1 vuotinen. Asfalttitöiden vuosityökilpailutuksessa 
tulisi huomioida asfalttijätteen kierrätyksen tuoma hyöty, sillä vuonna 
2013 voimaan tullut Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristön-
suojeluvaatimuksista (846/2012) mahdollistaa asfalttijätteen käytön uu-
den asfaltin raaka-aineena rekisteri ilmoituksella. Vuosisopimuksessa tu-
lisi huomioida asfalttijätteen toimituksen tuoma kustannushyöty, kun 
materiaalia kierrätetään uudelleen myyntimassana kohteille. Taustalla 
voisi olla tässä tapauksessa vuosittainen kohdelista ja arviot asfaltin pois-
tomääristä. (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä 
maanrakentamisessa 843/2017.) 
 
Asfalttijätettä voidaan hyödyntää päällysteen raaka-aineena hyvä laatui-
sen kiviaineksen ja bitumin vuoksi. Asfalttirouhe taas soveltuu hyvin myös 
kantavan kerroksen raaka-aineena ja stabiloinnissa. Asfalttijätettä tulisi 
jatkossa hyödyntää isommassa kuvassa enemmän, vaikka asfaltilla on sen 
poistamisen yhteydessä jätestatus, on se silti ympäristölle ja terveydelle 
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melko riskitön materiaali. Sillä asfalttijätteessä esiintyy haitta-aineita vain 
poikkeustapauksissa. Asfalttijätteen hyödyntäminen uusioasfaltin raaka-
aineena vähentää merkittävästi kiviaineksen käyttöä asfalttimassan val-
mistuksessa. Kiviaineksen ja osin myös bitumin korvaaminen asfalttimurs-
keella ei myöskään lisää asfaltin valmistuksen päästöjä. (Valtioneuvoston 
asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa 
843/2017.) 

4.5 Kiertotalousmallin kustannusrakenne 

Massojen siirroista, käsittelystä ja varastoinneista muodostuu paljon huk-
kakustannuksia. Hukan minimoiminen alkaa hankevalmisteluvaiheesta. 
Järkevällä, pitkän aikavälin suunnittelulla voidaan vähentää paljon hank-
keiden välillisiä kustannuksia. Maankäytön suunnittelulla voidaan eniten 
vaikuttaa hankkeiden lopullisen hintalapun suuruuteen. Rakennettavien 
alueiden huomioiminen on tärkeää juurikin siitä näkökulmasta, mitä tar-
peita ja työsuoritteita voidaan ennakoivasti suorittaa. 
 
Kiertotalousmallin hyödyt tulevat parhaiten esiin logistiikan resurssikäy-
tön hukan sekä ostomateriaalien minimoimisessa. Lisäksi maankaatopai-
koille ajattavan määrän vähentyminen vähentää automaattisesti kaato-
paikan kunnossapidon kustannuksia. 
 

 
 
Kaavio 1.  Hankekohtaiset maa-aineskierrätyksen toteutumatiedot Hä-
meenlinnassa. (Vahtera & Takala, 2018.) 
 
Kaupungin omien sisäisten hyötykäyttökohteiden ja maisemointia vaati-
vien paikkojen työn hinnoittelu tulee tukea myös jatkossa kiertotalous-
mallia. Lähinnä tarkoittaen niin että, on kannattavampaa ajaa ja työstää 
massoja hyötykäyttökohteisiin, eikä ajaa tietyllä ajo- ja kuormahinnalla 
maankaatopaikalle. Ongelmana hieman onkin tuotannon ajattelumalli 

23 %

23 %
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39 %

Hankkeesta kaivettujen maiden loppusijoituspaikka

Hyödynnetty työmaalla

Hyödynnetty muilla työmailla
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siitä, että omista maankaatopaikalle ajetuista massoista ei peritä hank-
keelle kuluerää vaan hankkeelle kohdistuu pelkästään logistiikasta syn-
tyvä kustannuserä.   

4.5.1 Alueellinen läjitysalue 

Alueellisen läjitysalueen kannattavuutta tulee mitata jo kaavoitus- ja 
suunnitteluvaiheessa. Massataloustarkastelun tuloksena pystytään tar-
kastamaan alueella syntyvien massojen määrä, ja nähdään, onko alue 
massanegatiivinen vai -positiivinen. 
 
Läjitysalueen suunnittelun lähtökohtana tulee olla ajatus siitä, että mah-
dollisimman suuri osa massoista tulee käyttää hyväksi alueen rakentami-
sessa. Ympäristön kestävän kehityksen kannalta on tärkeää hyödyntää 
käyttökelpoiset materiaalit uudelleen. Puutteelliset massojen käytön 
suunnitelmat aiheuttavat työn organisoinnissa haittoja sekä tuovat nega-
tiivisia vaikutuksia kokonaiskustannukseen. Alla olevassa kuvassa on esi-
tetty läjitysprosessin liittyviä ongelmia ja mahdollisuuksia. 
 

  
 

Kuva 7. Ohjeistus läjitysalueiden suunnitteluun. (Tielaitos, 1999). läjitys-
alueen suunnittelu. 

 
Alueellisen läjitysalueen kannattavuuden mittaamisen aputyökaluksi tulisi 
kehittää yksinkertainen Excel-työkalu, jonka pääkäyttäjinä toimii aina 
kohdekohtaisesti kaavoittaja, infra-suunnittelija, vastaava mestari sekä 



31 
 

 
 

massojenhallinnan vastuuhenkilö. Työkalussa tulisi esittää hankekohtai-
set massamäärät laatuineen ja määrineen. Työkalu tulisi toimimaan tuo-
tannon työnsuunnittelun apuna. Työmaan toteutuksen aikatauluttami-
nen ja massojen hyödyntäminen kulkevat käsi kädessä koko hankkeen to-
teutuksen ajan. 
 
Alueelliseen läjitysalueen suunnittelu ja toteutus tulee silloin kysymyk-
seen, kun puhutaan suurista alueellisista hankkeista. Pienille, muutaman 
kuukauden kestäville hankkeille ei ole tarkoituksenmukaista lähteä suun-
nittelemaan omaa läjitysaluetta, vaan tällöin tulee ylijäämämaita hyödyn-
tää oman tuotannon muissa kohteissa tai alueen viherrakentamisessa, 
että maisemoinneissa. Pienetkin kohteet voivat silloin tulla kysymykseen, 
kun päästään rakentamaan kohteita aluekohtaisesti, tällöin olisikin hyvin 
tärkeää miettiä väliaikaisen läjitysalueen suunnittelua, sillä aluekohtaiset 
hankkeet voivat kestää helposti useita vuosia. 
 
Suunnittelutyö on mahdollista toteuttaa kaupungin puitesopimustoimit-
tajien puolesta tai suunnittelutyö on mahdollista toteuttaa omalla suun-
nitteluyksiköllä. On kuitenkin selvää, että muutamien tuhansien eurojen 
suunnittelutyö tulee säästämään huomattavasti enemmän euroja. 

4.5.2 Maankaatopaikka 

Maankaatopaikalle ohjataan vain sellainen maa-aines, jota ei voida hyö-
dyntää missään muualla. Suurin osa massoista, jota maankaatopaikolle 
joudutaan toimittamaan koostuvat eloperäisistä pintamaista sekä huo-
noista savimaista. Turpeen kierrätys tulee tarkastella aina tapauskohtai-
sesti, turpeen käytettävyyteen vaikuttaa se kuinka hapettomasta tilasta 
se on kaivettu. Joitakin määriä vuositasolla voidaan joutua loppusijoitta-
maan maankaatopaikalle.  
 
Maankaatopaikan vastaanottohinnoittelu tulee miettiä jatkossa niin että, 
hinnoittelupolitiikan tulee tukea maa-ainesten kiertotaloutta. Maankaa-
topaikan tiukempi hinnoittelu kasvattaa kynnystä toimittaa kaivettuja 
maamassoja suoraan maankaatopaikalle. Tällöin muut ratkaisut eli kierto-
talousmallin tulevat houkuttelevammaksi.  
 
Kustannusseurantaa tulee tehdä yhtä työmaata laajemmin, vaikkakin yh-
den työmaan kustannukset kasvaisivat materiaalien kierrättämisen 
vuoksi. Toimintamallia tulee kuitenkin hyödyntää, mikäli kokonaiskustan-
nukset laskevat. Kokonaiskustannuksia tulee seurata isommalla skaalalla. 
Maankaatopaikalle ajamisen vähentyminen, vähentää kaatopaikan kun-
nossapitokustannuksia sekä lisäksi se säästää jo rajallisen resurssin sääs-
tämistä pakon omaisiin tarpeisiin. 
 
Kaupungin tulee saada luvitettua kaakkoispuolella kaavoitettu maankaa-
topaikka palvelemaan tulevaisuudessa Äikäälän kaava-alueiden sekä Siirin 
kaava-alueiden rakentamista. Lisäksi Moreenin alueelle on suunnitteilla 
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uusi maankaato- ja läjitysalue, jonka on tarkoitus palvella Moreeniin teol-
lisuusalueen rakentumista ja laajentumista. Molemmille alueille tulisi 
saada luvitettua niin, että alueilla olisi mahdollista välivarastoida puhtaita 
maa-aineksia, mahdollisesti myös betonia sekä asfalttia. Alueille tulisi 
myös saada murskausluvat kiviaineslajikkeiden murskaamista varten, sillä 
moreenin alueella sekä Siirin että Äikäälän kaava-alueilla esiintyy kallio-
alueita. 

4.5.3 Rakennushanke 

Vertailukohteeksi valittiin yksi kaupungin oman rakennustuotannon erilli-
nen iso rakennushanke, jossa ylijäämämassoja syntyi paljon. Kohde oli 
Hämeenlinnan kantakaupunki alueella. Urakassa sekä saneerattiin van-
haa katuverkostoa että rakennettiin myös uutta. Vertailutaulukossa (liite 
7. ja 8.) arvioidaan nykyisen toimintamallin ja mahdollisen kiertotalous-
mallin mukaisia lukuja massojen läjitykseen, pois kuljettamiseen ja hyö-
dyntämiseen yksittäisessä katurakennushankkeessa.  
 
Esimerkkikohteeseen ei suoritettu ennen töiden aloitusta tarkempaa 
massataloustarkastelua eikä rakennettavalle alueelle ollut tehty erillistä 
maankäytön suunnittelua. 
 
Vertailuarvoiksi tässä esimerkkitapauksessa on otettu alkuperäisen mää-
rämittauksen suurimmat litterat, jotka kohdistuvat nimenomaan ylijää-
mämassoihin. Hinta taksoina on käytetty puitesopimustoimittajien keski-
määräisiä hintoja kaivu- ja kuljetuskalustoon. Maa-aines kuljetuksien ver-
tailuhinnat on laskettu tuntiperusteisena. Työnimikkeiden yksikköhinnat 
perustuvat aikaisempiin jälkilaskentoihin sekä arvioihin työsuoritteiden 
kestosta sekä resurssien hinnoista. 
 
Vertailutaulukossa huomioidaan maa-ainesten tehokkaampi kierrättämi-
nen. Esimerkkilaskelma on suoritettu vastaamaan mahdollisimman lä-
hellä realistista tavoitetilaa. Huomioitavaa on se, että rakennushankkeen 
maa-aineshuollon tunnuslukujen vääristävänä tekijänä on maanvastaan-
ottokulut. Sillä kaupungin omien kohteiden maan vastaanotosta ei koidu 
rakennushankkeille kuluja, vaan kaikki maankaatopaikkoihin liittyvät ku-
lut kuuluvat kunnossapitoyksikön kulurakenteeseen. 
 
Laskelmassa on huomioitu myös maankäytön suunnittelun ja lisäänty-
neen suunnittelutyön tuomat lisäkustannukset hankkeelle. Hankkeelle on 
arvioitu tulevan lisäkustannuksia lisääntyneestä suunnittelusta 10 000,00 
€.  (Ränkman, haastattelu 6.11.2017) 
 
Vertailun pohjana toimii tässäkin työssä esitetyt vaihtoehdot ylijäämä-
maiden hyödyntämiselle eri kohteissa. Suurimpana hyötynä on arvioitu 
olevan maankaatopaikkaa lähempänä oleva moreenin teollisuusalueen 
tontin esirakentaminen kohteen ylijäämämassoilla (soveltuvat kitka-
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maat). Lisäksi taulukossa esitetään maankäytön suunnittelun hyöty alu-
eellisesti hyödynnettäville massoille (maisemointikumpare, pulkkamäki 
yms.). Taulukossa ei ole tarkoituksellisesti huomioitu kaikkia mahdollisia 
maa-ainesten kierrättämisvaihtoehtoja, vaan sen tarkoituksena on ha-
vainnollistaa mahdollisimman yksinkertaisesti maa-aineshuollon tuomat 
edut muutamien työlitteroiden tasolla sekä arvioida realistinen tavoite-
tila. 
 
Esimerkkihankkeen vertailuarvoiksi otettiin neljä tunnuslukua, jotka on 
esitetty kuvassa 9. Tunnusluvuista voidaan havainnoida kiertotalouden 
hyödyt sekä myös tietyt haitat yksittäisen rakennushankkeen tarkaste-
lussa. Tärkeimpänä kustannustekijänä vertailussa on tonttien esirakenta-
misen kustannusjakauma verrattuna kadunrakennushankkeeseen, sillä 
kaikki maa-ainesten kuljettamisesta ja niiden käsittelystä johtuvat kustan-
nukset eivät voi kirjautua kadunrakennushankkeelle pelkästään, vaan 
niitä pitää jakaa. Sen vuoksi, että tonttien esirakentaminen nostaa myös 
tontin markkina-arvoa. Taulukon lopputuloksena vertailuhinta, jossa on 
huomioitu maankäytön suunnittelu, tonttien esirakentamisen kustannuk-
set (hankkeelle 50 %), ylijäämämassojen sijoittelu, ajokilometrien vähen-
tyminen jne. Ylijäämämassojen suunnitelmallisempi kierrättäminen tässä 
esimerkkihankkeessa liitteen 9 mukaisilla nimikkeillä on noin 3000 € kal-
liimpaa. On kuitenkin selvää, että tulevaisuudessa toimintatapojen muu-
tos ja hankkeiden keskinäinen hyödyntäminen kääntäisi kustannuspuolen 
myös negatiiviseksi. Tämän vuoksi toimintamallin muutosta ei voida tyr-
mätä yksittäisen hankkeen tarkastelulla. 
 
 

 
 

Kuva 8. Vertailutaulukon yhteenvetoluvut 

 
Esimerkkihankkeeseen on tehty myös pieni kustannusvertailu liittyen 
mahdollisten uusioaineksien käyttämiseen suunnitellussa katuraken-
teessa (liite 9.). Suunniteltuun ja toteutettuun katurakenteen asennettiin 
jakavaa kerrosta 12100 m3rtr sekä suodatinkerrosta 3950 m3rtr. Jakava 
kerros rakennettiin kalliomurskeesta 0/90 ja suodatinkerros rakennettiin 
seulotusta hiekasta. Rakennettu alue ei sijainnut pohjavesialueella. Esi-
merkkilaskelmassa on huomioitu uusiomateriaalien käyttö niin, että beto-
nimursketta olisi hyödynnetty korvaamaan osaksi kalliomursketta 0/90 ja 
seulotun hiekan tilalle olisi asennettu pohjatuhkaa. Molempia korvaavia 
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materiaaleja on saatavilla Hämeenlinnan alueelta. Materiaalit ovat tut-
kittu ja ne täyttävät Valtioneuvoston määräämien asetuksien vaatimuk-
set.  
 
Liitteestä 10 voidaan havainnoida, että luonnonkiviaineksien korvaavien 
materiaalien käyttö säästää luonnonvaroja sekä tuo merkittäviä kustan-
nussäästöjä. Vertailuhinnat perustuvat saatuihin materiaalien hintatar-
jouksiin (materiaali + toimitus). Työsaavutuksiin ei katsottu tässä tapauk-
sessa tulevan muutoksia.  

4.6 Toimintamallin kehittämisen haasteet 

Uusi toimintamalli vaatii tiiviistä yhteistyötä kaikkien osapuolten välillä, 
jonka takia yhteisen tahtotilan muodostaminen koko suunnittelu- ja tuo-
tantoketjussa on erityisen tärkeää. Toimintamallin toimivuus perustuu 
periaatteeseen, jossa maa-ainesten suunnittelu tarkentuu jokaisella 
suunnittelun asteella aina tuotantoon ja kunnossapitoon elinkaariajatte-
lutavalla. Prosessin kaikki vaiheet tarvitsevat lähtötietoja prosessin edelli-
sistä vaiheista, jonka takia yhdessäkin prosessin vaiheessa jätetyt toimen-
piteet kertaantuvat prosessin seuraavissa vaiheissa. Lisäksi dataa pitää 
verrata verrokkikohteisiin tulevien vuosien aikana toteutuneiden hankkei-
den kohdalta. Toimintamallin jalkauttaminen vaatii riittävien tiedotus ja 
koulutusresursseja varaamista sekä henkilöresurssien oikeaa mitoitta-
mista. 
 
Merkittävin haaste on se, että prosessin muutos- ja uudet toimintatavat 
lisäävät asianomaisten työmäärää, mutta eivät johda välttämättä niin-
kään konkreettiseen muutokseen tai maa-ainesten hallinnan kehittymi-
seen. Pelkkä massataloustarkastelu ei vielä kehitä toimintaa, jos muuta 
toimintamallin kehittymistä ei tapahdu. Tällöin ei voida tulkita tapahtu-
neen ainakaan positiivista kehittymistä. Prosessin kehittymiseen pitää jo-
kaisen ketjun osapuolen olla sitoutunut ja siitä tulisi yleinen linjaus koko 
kaupungin toiminnan asteella. Kankea prosessi voidaan kokea helposti 
liian raskaaksi, suunnittelu → ilmoitus/lupa → rakentaminen.  
 
Suunnitteluvaiheen kustannukset nousevat uuden toimintamallin mu-
kaan. Sillä suunnitteluvaiheessa tulee pyrkiä tarkentamaan rakentami-
sessa syntyvien maa-ainesten laatua ja määrätietoja. Tämä lisää myös 
kustannuspainetta tarvittaville maaperätutkimuksille. Kulurakennetta tar-
kastellessa tulee kuitenkin huomioida hankkeiden kustannusvaikutuksen 
koko elinkaaren aikana. Tällöin ei voida liikaa tarkastella yhtä ketjun suo-
rittajaa. Mittarointia tulee tehdä isoimmille kokonaisuuksille. Lopputulok-
sena todennäköisimmin suunnittelukustannukset nousevat mutta elin-
kaarikustannukset pienenevät. Lisäksi yhtenä haasteena on ajatella kehit-
tämistyötä koko kaupungin näkökulmasta eikä vain pelkästään oman tu-
losyksikön.  
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Yhtenä haasteena kustannuksien muutoksissa tulee huomioida, että jat-
kossa maankaatopaikoille ajettavan massamäärän pieneneminen nostaa 
maan vastaanoton hintaa. Sillä tietyt kunnossapidolliset ja hallinnolliset 
kuluerät kohdistuvat jatkossakin maankaatopaikkojen hoitamiseen. Li-
säksi kaikkien kierrätettävien massojen jälkeen jäävä loppusijoitettava 
massa on sitä kaikkein heikkolaatuisinta rakentamiseen. Tämä tulee huo-
mioida tarkkaan maankaatopaikkojen pengerrystöissä ja maanläjityk-
sessä. Tilanne voi ajaa siihen, että maan vastaanottopaikoista ei jatkossa 
saada enää samaa tuottoa kuin aikaisemmin.  
 
Haasteita voi toimintamallin kehittämisessä olla myös kierrättämiseen 
liittyvä laadunvalvonta ja kiertotalouden mukaisen rakentamisen ammat-
titaito. Suunnittelijan pöydältä tulee tulla mahdollisimman tarkkoja työ-
selostuksia hyvät toteuttamisvaiheen suunnitelmat, muutoin rakentami-
sen lopputuloksena voi olla jotain muuta kuin toivottua kiertotalouden 
näkökulmasta tarkastellen. Juurikin koulutuksella ja uusien toimintamal-
lien läpikäymisellä on suuri merkitys prosessin jalkauttamisessa.  
 
Yhtenä haasteena on myös saada rakentamistuotannon kustannuksien 
tarkastelu tuomaan etuja kiertotalousmallin mukaisessa rakentamisessa. 
Vahvassa markkinataloustilanteessa tarvitaan muutakin konkretiaa kier-
totalouden kehittämiselle kuin pelkästään luonnonvarojen säästäminen 
ja kuljetusmatkojen minimoiminen. Sillä tosiseikka on se, että luonnonki-
viaineksen käyttäminen maanrakentamisessa on halpaa ja helppoa ver-
rattuna kiertotalousmateriaalien käyttöön. Haasteena onkin kääntää aja-
tus päälaelleen. 

5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET KIERTOTALOUDEN KEHITTÄMISEKSI 

Tärkeää olisi nyt selvittää massatasapainoltaan järkevimmät alueet ylijää-
mämassojen vastaanotolle sekä tonttien esirakentamiselle. Järkevintä 
olisi hahmotella järkeviä kartta-alueita sekä laskea konkreettisia mas-
samääriä ja tehdä selvitystyötä siitä mitä muuta työtä toiminnan aloitta-
minen vaatii (luvitukset, maankäytön suunnittelu, yhdystiet jne.) Työn 
lähtökohtana tulisi seuraavaksi olla jonkinlainen kaavaluonnos alueesta. 
On tärkeää, että massatasapainoltaan negatiivisia alueita saataisiin mah-
dollisimman nopeasti kaavoitettua joko väliaikaiskäyttöihin, jotta alueille 
voitaisiin ajaa täyttöön kelpaavia täyttömaita. Lisäksi meluvallien tarpeel-
lisuutta tulisi tutkia ja niitä tulisi suunnitella enemmän sekä lisäksi niiden 
tuomaa maisemointihyötyä ja niihin soveltuvia uusiomateriaaleja tulisi 
hyödyntää tulevaisuudessa enemmän. 
 
Rakennutettavaan hankkeiden massojen käsittelyyn ja maiden sijoitus-
paikkoihin tulisi myös hankinta-asiakirjoissa ottaa jatkossa enemmän kan-
taa. Esimerkiksi hankkeiseen voisi olla järkevää sitoa ylijäämämassojen 
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sijoittamisesta kaupungin tarvitsemille alueille. Tulevaisuudessa sanee-
raustarpeet kasvavat, jolloin useimmissa tapauksissa kaivetaan olemassa 
olevia murskekerroksia ja vaihdetaan uuteen. Kaivetuille kantaville täyt-
tömaille kaupunki voisi määrittää vastaanottopaikan. Asiakirjoihin kan-
nattaisi määritellä vielä, että soveltuvien maiden levitys tulee sisällyttää 
urakkaan ja täyttötasojen seuranta. Tällöin urakoitsijan ei tarvitse laskea 
urakkaan kalliita vastaanottomaksuja kaikille kaivetuille massoille. Jopa 
hyödyn tuoma etu tulisi miettiä tarkkaan, että voiko jopa täyttömaiden 
käsittelystä maksaa voittaneelle urakoitsijalle? 
 
Uusiomateriaalien käyttöön olisi hyvä perehtyä laajemmin ja rohkeasti 
ennen kaikkea. Lisäksi innovatiivista ajattelua olisi hyvä lisätä. Ilman suun-
nitelmia tehtävä rakentaminen ja myös samoilla suunnitelmilla rakenta-
minen olisi saatava loppumaan ja rakentamisen henkilökuntaa tulisi kou-
luttaa haittojen ehkäisemiseksi. Konekaluston uusiminen voi olla myös 
merkittävässä roolissa, jos tulevat rakenneratkaisut sisältävät esimerkiksi 
maa-ainesten stabilointeja. Näihin ratkaisuihin ja uusiin ideoihin kannat-
taa siksi ryhtyä yhdessä koko maa-ainesten hallinnan prosessiin osallistu-
vien osapuolten kesken. Näin pystytään hallitsemaan koko elinkaaren ris-
kit ennalta. Pehmeikköpaikkojen rakentaminen stabiloinneilla tulisi tar-
kemmin tutkia, ja esimerkiksi stabiloinnin yhtenä raaka-aineena käyttää 
paikallisen lämpövoimalaitoksen ylijäämätuhkia.  
 
Uusiomateriaalien hyödyntämisen helppouteen tulee kiinnittää huomiota 
ja määritellä uusiomateriaalien käyttöä esimerkiksi kadun rakennekerrok-
sissa. Rakennettaviin kohteisiin tulee antaa määritykselle vapaus käyttää 
mahdollisia uusiomateriaaleja esimerkiksi betonimursketta. Esimerkiksi 
yksinkertaisesti kuten InfraRyl:ssä määritetään ”Jakava kerros rakenne-
taan kalliomurskeesta tai betonimurskeesta BeM II. Raekoko ja muuta 
laatuvaatimukset InfraRyl 2017 -mukaisesti”. 
 
Hämeenlinnan kaupungin tulevien vuosien strategiaa uusiomaarakenta-
misesta tulee tukea esimerkiksi uusiomaarakentamisen vuosisuunnitte-
lulla. Vuosisuunnittelussa tulee huomioida infrakohteiden suunnittelu, ra-
kennuttaminen ja rakentaminen. Suunnitelmassa voitaisiin määritellä tu-
levan vuoden tai tulevien vuosien infrakohteiden määrityksiä uusiomate-
riaalien käytöstä verrattuna uusiutumattomien kiviainesten käyttömää-
riin. Käyttömäärää voitaisiin määritellä esimerkiksi prosentuaalisesti 
hankkeen kokonaismassamäärästä. Yhtenä tärkeänä tavoitteena tulee 
olla ympäristölle ja ihmisille turvallisia ratkaisuja hyödyntämällä tuoda 
säästöä rakentamiseen kustannuksiin sekä samalla vähentää hiilijalanjäl-
keä.  
 
Kiertotalouden toimintamallin kehittämiseen tulee rakenteen pilotointi-
malleja ja kerryttää käyttäjäkokemuksia kiertotalouden mukaisesta ra-
kentamisesta. Konsultointi alan ammattilaisiin, joilla jo konkreettisia esi-
merkkejä onnistuneista hankkeista voi tuoda myös uutta ajattelumallia ja 
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helpottaa toimintamallin jalkauttamista. Kehittämistyötä tulee ohjata sii-
hen erikseen määritetyt henkilöt tai vastaavasti nimetty ohjausryhmä. Tu-
loksia tulee mitata säännöllisesti ja toimintamallin kehittämiselle tulee 
antaa myös riittävä tuki kaupunkitasolla. Toimintamallin kehittämiseen ei 
ole yhtä oikeaa ratkaisua, vaan pääasia että kiertotalouden mukaista toi-
mintaa kokeillaan josta ennen kaikkea opitaan.  
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