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Keskeiset käsitteet 

 

GTK Geologian tutkimuskeskus 

 

HAKKU-järjestelmä Geologian tutkimuskeskuksen geologisen tietoaineiston hakupalvelu 

 

Infrastruktuuri Yhteiskunnan tekninen perusrakenne, johon kuuluvat muun muassa 

liikenneverkot, energiahuollon verkostot, jätehuolto, vesihuolto ja tie-

toliikenneverkot. 

 

MARA-asetus Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maaraken-

tamisessa 

 

MASA-asetus  Valtionneuvoston asetus maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maaraken-

tamisessa 

 

NOTTO-järjestelmä  Maa-aineslupa tietojärjestelmä 
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1 JOHDANTO 

1.1 Toimeksiantaja / Jyväskylän kaupunki, Altek aluetekniikka liikelaitos 

 

Opinnäytetyön tilaajana toimii Jyväskylän kaupungin liikenne- ja viheralueiden palvelualue (LiiVi). 

LiiVi vastaa kaupungin yleisten alueiden infran hallinnasta ja metsien hoidosta, pysäköinninvalvon-

nasta, viljelyspalstatoiminnan järjestämisestä, yksityistieavustusten hoitamisesta, seudullisesta jouk-

koliikenteestä, jätehuollon viranomaistehtävistä sekä kunnallistekniikan investointien rakennuttami-

sesta. 

 

Vuoden 2019 loppuun Jyväskylän kaupungin liikelaitoksena toiminut Altek Aluetekniikka tuotti kun-

nossapidon, sekä infrarakentamisen palveluita omana tuotantona. Tammikuussa 2020 Altekin toi-

minta henkilöstöineen liitettiin osaksi kaupunkirakenteen toimialaa, Liikenne- ja viheralueet palvelu-

alueeseen. Liikenne- ja viheralueiden tavoitteena on tuottaa palvelut laadukkaasti, kilpailukykyisesti 

ja ympäristöystävällisesti. Toimintaperiaatteena on laatua luotettavasti ja oikealla asenteella. 

 

1.2 Tausta ja tavoitteet 

 

Jyväskylän kaupunki rakennuttaa vuosittain keskimäärin 30 katu- ja puistorakennuskohdetta. Lisäksi 

kaupungilla on n. 20 katusaneeraushanketta vuosittain. Hankkeista noin puolet toteutetaan kaupun-

gin omana työnä ja loput toteutetaan ulkoisten urakoitsijoiden toimesta. Hankkeilta syntyy suuri 

määrä ylijäämämaita, joiden hyödyntämistä kiertotalouden näkökulmasta halutaan tehostaa.  

 

Tässä opinnäytetyössä perehdytään ylijäämämaa-ainesten terminologiaan, niiden hyödyntämistä 

koskeviin lakeihin ja asetuksiin, sekä tutkitaan mahdollisia vaihtoehtoja kaupungin oman toiminnan 

tehostamiseen maa-ainesten hyödyntämisessä. Työn keskeisenä teemana on resurssiviisas rakenta-

minen, mikä ohjaa niin taloudellisesti kuin ympäristöllisesti kestävään toimintamalliin. Työ sisältää 

myös Kuopion ja Vaasan kaupunkien yhteyshenkilöiden haastattelut, joissa tutkitaan kyseisten kau-

punkien toimintamalleja sekä vaikutuskeinoja ylijäämämaa-ainesten hallinnassa. Haastattelut toteu-

tettiin sähköpostin välityksellä, toimittamalla ennalta laaditut kysymykset kaupunkien organisaa-

tioissa maa-ainesten hallinnan parissa työskenteleville henkilöille. Haastattelujen tulokset toimivat 

alan kirjallisuuden, sekä työmailla hyväksi havaittujen vaikutuskeinojen ohessa apuna ylijäämämaa-

ainesten loppusijoituskohteiden suunnittelussa. Haastatteluiden avulla pyrittiin myös kartoittamaan 

odotettavissa olevia ongelmia ylijäämämaiden tehokasta hyötykäyttöä suunniteltaessa.  
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2 KESTÄVÄ INFRA 

 

Termi kestävä kehitys nousi jo 1970-luvulta yleiseen keskusteluun, koska huoli maapallon tulevai-

suudesta, sekä luonnonvarojen riittävyydestä nosti jo tuolloin päätään. Nykyaikana ihmiset saavat 

ympäröivästä maailmasta kuitenkin runsaasti informaatiota lukuisten mediakanavien kautta, mikä on 

lisännyt tietoisuutta maailmamme tilanteesta. Saatavilla olevasta tiedosta huolimatta, ihmiset kulut-

tavat luonnonvaroja enemmän kuin koskaan aikaisemmin ihmisten historiassa. Maapallo ei kestä 

ihmiskunnan nykyisiä kulutustottumuksia, eikä väestönkasvusta aiheutuvaa resurssien ylikäyttöä. 

Kantavana perustana kestävään kehitykseen voidaan pitää sanontaa: ”Vähennä, käytä uudelleen ja 

kierrätä.” (Kamppi 2012.) 

 

Kestävä kehitys on myös infrarakentamisessa yksi kantavista ajatusmalleista, jossa luonnonvarojen 

järkevä käyttö, ilmastonmuutoksen hillintä ja energian säästäminen ovat keskeisiä teemoja. Infran 

kestävyys ymmärretään nykyisin yhä laajemmin ja siihen kohdistuu aiempaa monipuoleisimpia vaati-

muksia. Infrastruktuuri on palveluiden ja rakenteiden kokonaisuus, johon kaupunkiympäristössä 

kuuluvat liikenneverkot, tietoliikenneverkot, satamat, lentokentät, energia-, jäte- ja vesihuollon ver-

kostot. Kestävän infran luomiseksi on huomioitava koko infran elinkaari sekä ekologinen, sosiaalinen 

ja taloudellinen kestävyys.  Infran kestävyys voidaan täten jakaa seuraaviin pääkriteereihin (GBC 

Suomi ry 2019, 3–7): 

 

Ekologiset 

 

A. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen 

A.1. Infran koko elinkaaren aikaisten päästöjen vähentäminen 

A.2. Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä suosiva infrastruktuuri 

A.3. Uusiutuva (päästötön) energiantuotanto 

A.4. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen 

 

B. Resurssiviisaus sekä kiertotalouden edistäminen 

B.1. Olemassa olevan infran ja verkostojen hyödyntäminen, muuntojoustavuus 

B.2. Luonnonvarakulutuksen pienentäminen ja materiaalitehokkuus 

B.3. Materiaalivalinnat 

B.4. Materiaalin uudelleenkäyttö ja kierrätys 
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C. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ympäristöhaittojen vähentäminen 

C.1. Luontoalueiden tarkoituksenmukainen säästäminen ja lajien elinolosuhteiden tur-

vaaminen 

C.2. Ekosysteemipalveluiden turvaaminen ja lisääminen 

C.3. Maaperä- ja vesistövaikutuksen sekä luonnon kemikalisoitumisen vähentäminen 

C.4. Melu-, pöly-, valo- ja tärinävaikutusten sekä hengitysilman päästöjen vähentämi-

nen 

  

Sosiaaliset 

 

D. Käyttäjien tarpeiden huomioiminen 

D.1. Mahdollisuus osallistua infran suunnitteluun, vaikutusten arviointiin ja eri osa-

puolia koskevaan päätöksentekoon 

D.2. Erilaisten ihmisryhmien tarpeiden ja kulttuurien huomioiminen ja yhteensovitta-

minen 

D.3. Tasavertainen kohtelu/tasa-arvo 

 

E. Ympäristön laatutekijöiden toteutuminen 

E.1. Saatavuus 

E.2. Esteettömyys 

E.3. Turvallisuus 

E.4. Terveellisyys 

E.5. Viihtyvyys 

E.6. Esteettisyys 

 

F. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 

F.1. Suorat ja välittömät vaikutukset (hyötyjät ja haitankärsijät) 

F.2. Välilliset ja epäsuorat vaikutukset, vaikutusketjut (mm. raaka-aineiden ja materi-

aalien hankintaketjut ja tuotanto-olosuhteet) 

F.3. Pitkän aikavälin vaikutukset (ml. tulevien sukupolvien mahdollisuudet) 
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Taloudelliset 

 

G. Tekninen toimivuus 

G.1. Infran käyttöikä  

G.2. Infrarakenteiden huollettavuus, korjattavuus ja muuntojoustavuus 

G.3. Huolto- ja toimintavarmuus 

 

H. Elinkaarivaikutukset 

H.1. Investointien kokonaistaloudellisuus 

H.2. Rakenteiden huollettavuuden, korjattavuuden ja muuntojoustavuuden vaikutuk-

set ylläpitokustannuksiin ja omaisuuden hallintaan 

 

I. Vaikutukset liikennejärjestelmään ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen 

I.1. Vaikutukset liikennejärjestelmään kokonaisuutena 

I.2. Vaikutukset yhdyskuntarakenteen kehittämiseen. 

(GBC Suomi ry 2019, 3–7.) 

 

Kestävyys infran elinkaaressa 

 

Tuotteiden ja palveluiden osalta on kestävän kehityksen kannalta merkittävässä roolissa koko elin-

kaaren aikaisten ympäristövaikutusten huomioiminen. Infrarakentamisessa kestävä kehitys käsittää 

paljon muutakin kuin neitseellisten luonnonvarojen vähentämisen ja ympäristöpäästöt, sillä ekologi-

sesti kestävällä toiminnalla on huomattavasti laajemmat vaikutukset elinympäristöömme. Kattava 

elinkaariarviointi ohjaa jo suunnitteluprosessin aikana ottamaan huomioon palvelun tai tuotteen 

koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset, raaka-aineen hankinnasta tuotteen tai palvelun hyl-

käämiseen ja mahdolliseen uusiokäyttöön. Kokonaisvaltaisessa ympäristötarkastelussa pyritään mah-

dollisuuksien mukaan huomioimaan kaikki tuotantoketjuun vaikuttavat tekijät. (Antikainen 2010, 

11.) 
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Merkittävin vaikutuskeino infran ympäristövaikutuksiin on huolellinen ja koko elinkaaren kattava 

suunnittelu. Yli 90 % infrarakentamisen päästöistä ratkaistaan suunnittelun eri vaiheissa (kuvat 1 ja 

2). Lisäksi toimiva suunnittelu ottaa ympäristöresurssien lisäksi huomioon myös taloudelliset vaiku-

tukset. Suunnittelua tulee ajatella niin toteutuksen ja kunnossapidon kuin käytöstä poistamisen / 

uusiokäytön näkökulmista. Hyvin suunniteltu ja taloudellisesti järkevä suunnittelutyö ohjaa resurssi-

viisaisiin ja ympäristöllisesti kestäviin ratkaisuihin. (GBC Suomi ry 2019, 8.) 

 

 

 

KUVA 1. Kestävien ratkaisujen vaikutusmahdollisuudet hankkeen elinkaaressa (GBC Suomi ry 2019, 

8) 

 

 

KUVA 2. Vaikutuskeinoja hankkeen eri vaiheissa (GBC Suomi ry 2019, 9) 
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3 MAA-AINESTEN KIERRÄTYKSEN TARPEELLISUUS 

 

Rakennusala on yksi merkittävimmistä luonnonvarojen kuluttajista ja jätteiden tuottajista. Kiviaines 

on puolestaan Suomen eniten käytetty rakennusmateriaali: sitä kuluu meillä vuosittain n. 20 tn/asu-

kas. Niinpä myös suurin osa rakentamisen jätteistä koostuu maa- ja kiviaineksista. Infrarakentami-

sessa syntyy ylijäämämaata, jotka usein käsitellään jätemaana ja läjitetään maankaatopaikoille. Kes-

tävän infran kantavia perusajatuksia on kaivumaiden tehokas uusiokäyttö, mikä osaltaan vähentää 

tarvetta käyttää virallisilta maa-ainesten ottoalueilta saatavia luonnonvaroja. (Laurila 2020.) 

 

Tavoitteeksi tulee asettaa kattava ja ennakoiva maankäytön suunnittelu, joka huomioi rakentamis-

paikkojen maa-ainesvirrat ajoissa, sekä huomioi myös lähialueiden rakentamisen aikaiset ja tulevat 

tarpeet. Tämä mahdollistaa ylijäämämaiden mahdollisimman tehokkaan ja paikallisen jatkohyödyn-

tämisen. Hyvä maankäytön suunnittelu säästää neitseellisiä luonnonvaroja ja vähentää jätteen mää-

rää sadoilla tonneilla. Hyvästä maankäytön suunnittelusta huolimatta, osa maamassoista joudutaan 

jatkossakin loppusijoittamaan maanläjitysalueille. Maanläjityksen ympäristövaikutuksissa nousee 

esille läjitysalueiden keskeinen sijainti, mikä osaltaan vähentää merkittävästi kuljetusmatkoja. Mah-

dollisia läjitysalueita suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon myös neitseellisten maa-ainesten otto-

paikkojen sijainti. Mikäli nämä alueet saadaan sijoitettua lähelle toisiaan, mahdollistaa se niin sanot-

tujen meno-paluu kuormien hyödyntämisen. (Laurila 2020.) 

 

Työmaiden kiviainestarpeisiin kokonaisuutena ei pystytä vastaamaan ainoastaan kierrätysmateriaa-

leilla. Kestävän maankäytön suunnittelun näkökulmasta myös kiviainesten ottokohteet tulisi mahdol-

lisuuksien mukaan pyrkiä sijoittamaan mahdollisimman lähelle vilkkaita rakennusalueita. (Laurila 

2020.) 

 

Opinnäytetyöni osatavoite on tehostaa Jyväskylän kaupungin omilta hankkeilta syntyvien ylijäämä-

maiden hyötykäyttöä, mikä tehostaisi toimintaa niin talouden kuin kestävyyden mittareilla mitattuna. 

Kun hankkeiden massatasapainon lisäksi optimoidaan myös ajomatkoja mahdollisimman lyhyeksi, 

saadaan toimintaa ohjattua resurssiviisaaseen suuntaan. Hyvän suunnittelun lisäksi keskeiseen roo-

liin nousee myös työmaiden välinen vuorovaikutus. 
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4 LUONNON MAA- JA KIVIAINEKSET 

4.1 Kiviainesten käytön nykytila Suomessa 

 

Suomi on kiviainesten käytössä Euroopan kärkimaita asukaslukuun nähden. Runsas kiviaineiden 

käyttö johtuu osittain siitä, että Suomi on harvaan asuttua ja pinta-alaltaan suuri. Tästä huolimatta 

Suomen infrastruktuuri on rakennettu kattaamaan koko maan – haja-asutusaleita myöten. 

Suomessa on monipuolinen infrastruktuuri, joka sisältää maantie-, rautatie-, meri-, ja sisävesi- sekä 

lentoliikenteen. Lisäksi kylmien talvien takia on rakentamisessa huomioitava routa, joka johtaa 

huomattavasti paksumpien rakennekerroksien käyttöön kuin muualla Euroopassa. Myös myöhäisestä 

kaupungistumisesta ja sisäisestä muuttoliikkeestä johtuen on asunto- ja muu talonrakentaminen 

ollut kansainvälisesti vertaillen vilkasta. Kiviainesten runsaaseen käyttöön vaikuttaa myös se, että 

Suomessa on kiviaineksia runsaasti ja melko edullisesti saatavilla. (Valtiovarainministeriö 2012, 6.) 

 

Suomessa maa-aineksia käytetään vuosittain noin 100 miljoonaa tonnia, joista 90 miljoonaa tonnia 

on maa-aineslain mukaisilta ottoalueila. Lisäksi merkittäviä määriä maa-aineksia otetaan suurten 

rakennushankkeiden yhteydessä, jolloin ottaminen kohdistuu erityisesti kalliokiviaineksiin. 

Kokonaiskäytöstä noin 60–70 miljoonaa tonnia on jalostettuja kiviaineksia. (Valtiovarainministeriö 

2012, 6.) 

 

KUVA 3. Kiviainesten kokonaiskäyttö Suomessa 1990–2018. Karkeasti jaoteltuna vuosittain käytettä-

västä kiviaineksesta n. 60 % käytetään liikenneverkkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.  

n. 40 % käytetään asunto- ja teollisuusrakentamisessa. (Laurila 2020. 
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Soravarannoista on monin paikoin pulaa, mikä on johtanut sora-alueilla pohjaveden suojelun tehos-

tamiseen esim. säätelemällä ottomääriä sekä kehittämällä laadukkaampia kalliokiviaineksen louhinta- 

ja murskaustekniikoita. Tämän seurauksena kalliokiviaineksien käytön arvioidaan lisääntyvän merkit-

tävästi lähivuosien aikana. Kiviaineksia on viime vuosina alettu yhä enemmän kierrättämään, mutta 

kierrätyskivimateriaaleilla ei pystytä korvaamaan suuressa määrin luonnonkiviaineksia. Rakentami-

sessa syntyy vuosittain noin viisi miljoonaa tonnia kierrätettävää kivimateriaalia, joka vastaa noin 

viittä prosenttia kiviaineksen käytön kokonaismäärästä. Hyötykäyttöön päätyy tästä vain yhden pro-

sentin verran kokonaismäärään nähden eli noin miljoona tonnia vuodessa. (Valtiovarainministeriö 

2012, 7–9.) 

 

Korvaavia uusiokiviaineksia syntyy myös teollisuuden jätteistä, kuten tuhkasta ja metalliteollisuuden 

sivutuotteena syntyvistä kuonista. Näitä tuotteita voidaan käyttää sellaisenaan tai jatkojalostamalla 

luonnonkiviaineksen korvaavana materiaalina. Kaatopaikalle toimitettaviin hyödyntämiskelpoisiin jät-

teisiin, kuten tuhkaan ja kuonaan kohdistuu nykyisin jätevero. Tällä pyritään ohjaamaan niiden mah-

dollista uusiokäyttöä muussa rakentamisessa. Vaikka uusio-, ja kierrätyskiviainekset ovat merkittävä 

määrä materiaalivirroista, ei niillä pystytä tällä hetkellä suuressa mittakaavassa korvaamaan luon-

nonkiviaineksia, johtuen niiden vaihtelevasta laadusta sekä ympäristölupavaatimuksista. (Valtiova-

rainministeriö 2012, 7–9.) 

 

4.2 Ylijäämäkiviaineksen määritelmä 

 

Ylijäämäkiviainekset ovat maaperän tai kallioperän kiviaineksia, jotka on poistettu niiden alkuperäi-

seltä paikalta, vaikka niille ei poistamisen yhteydessä ole välttämättä ollut osoittaa käyttötarkoitusta 

tai lopullista sijoituspaikkaa. Joissain tapauksissa käyttötarkoitus tai loppusijoituskohde on jo tie-

dossa ylijäämämassojen muodostuessa, esimerkiksi kun lähistöllä on rakennuskohde, jossa tarvitaan 

kiviaineksia. Ylijäämäkiviaineksia syntyy esirakentamisen yhteydessä, kun maa-aineksia poistetaan 

rakennusten tai rakenteiden vuoksi, sekä esimerkiksi tonttien ja teiden rakentamiseen liittyvän lou-

hinnan yhteydessä. Myös suuria määriä sivukiveä syntyy luonnonkivilouhinnan yhteydessä. (Pokki, 

Rekola, Härmä, Kuula-Väisänen, Räisänen & Tiainen 2009, 7.)  

 

4.3 Ylijäämämaa-aineksen määritelmä 

 

Ylijäämämaiksi käsitetään maarakentamisen yhteydessä niiden alkuperäiseltä paikalta poistettuja 

kallio- ja maaperän lajikkeita, joita ei ole mahdollista jalostaa laadukkaammaksi rakennusmateriaa-

liksi, tai maa-aineksia, joille ei ole osoittaa uutta käyttötarkoitusta tai loppusijoituspaikkaa. Yleensä 

ylijäämämassat ovat maarakennusteknisiltä ominaisuuksiltaan heikkolaatuisia luonnonmateriaaleja, 
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kuten savea, silttiä, moreenimaata tai isokokoisia kiviä ja lohkareita, joiden hyödyntäminen on käy-

tännössä mahdotonta, niiden epätasaisen laadun takia. Ylijäämämaiden soveltuvuuden jatkokäyt-

töön määräävät laadulliset tekijät ja mikäli nämä kriteerit eivät täyty, sijoitetaan maa-aines tyypilli-

sesti kaupungin tai kunnan ympäristöluvan varaiselle maankaatopaikalle. (Koivuniemi 2013, 15.) 

 

4.4 Jalostus- ja käsittelymenetelmät 

 

Ylijäämämaiden hyötykäyttöä vaikeuttaa usein maa-ainesten heikko laatu. Laadulliset tekijät ovat 

keskeisessä roolissa, maa-ainesten mahdollista jatkokäyttöä suunniteltaessa. Hyvälaatuisen ylijää-

mämaan, kuten hiekan ja soran osalta jatkohyödyntäminen on helppoa, sillä ne kelpaavat rakentei-

siin usein jalostamattomanakin. Koheesiomaiden kohdalla hyödyntäminen on vaikeampaa. Laadul-

taan heikompien ylijäämämaiden jatkojalostaminen lisää niiden hyötykäyttöpotentiaalia. Laatua voi-

daan kohentaa käsittelemällä maa-aines laadukkaammaksi materiaaliksi, joko muodostumispaikalla 

tai erillisellä jatkojalostusalueella. Ylijäämämaiden hyödyntämistä vaikeuttaa heikompilaatuisten yli-

jäämämaiden jalostamisen kannattamattomuus, koska neitseellistä kiviainesta on vielä suhteellisen 

helposti ja edullisesti saatavilla. (Koivuniemi 2013, 27.) 

 

Maa-ainesten tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan merkittävissä määrin vähentää läjitysalueille sijoi-

tettavien maamassojen määrää, mikä materiaalisäästöjen lisäksi pienentää myös kuljetuksista aiheu-

tuneita ympäristöhaittoja. Ylijäämämaiden käsittely- ja jalostustoimenpiteet jaetaan mekaanisiin, 

kemiallisiin sekä edeltäviä yhdistäviin menetelmiin. Mekaanisissa menetelmissä materiaalin ominai-

suuksia parannetaan muuttamalla rakeisuutta seulomalla, kuivaamalla, murskaamalla, karkean ki-

viaineksen lisäyksellä tai poistamalla kiviainesta pesemällä. Kemiallisten menetelmien eli stabilointien 

tavoitteena on lisätä massan lujuutta ja jäykkyyttä, sekä poistaa roudan ja kosteuden aiheuttamaa 

olosuhdeherkkyyttä ja näin muodostaa pehmeistä maalajeista kantavia rakenteita. Mekaanisia ja ke-

miallisia menetelmiä yhdistävä toimintatapa on pelletointi. (Korkiala-Tanttu, Juvankoski, Kivikoski, 

Eskola ja Kiviniemi 2008, 15.) 
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5 MAA-AINEKSEN JÄTELUONTEEN ARVIOINTI 

 

Siinä milloin kaivettu maa-aines luokitellaan jätteeksi, on paljon alueellista vaihtelua. Jätelainsäädän-

nössä ei itsessään oteta kantaa, milloin puhdas maa-aines luokitellaan jätteeksi. Jätelain 5§ mukaan 

jätteen määritelmä on, että sillä tarkoitetaan ”ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai 

aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä”. Jätelakia on tarkennettu asetuk-

sella sivutuotteista, jolloin ainetta tai esinettä ei enää luokitella jätteeksi. Sivutuotteen määrittelyssä 

tarkoitetaan aineita tai esineitä, jotka syntyvät varsinaisen tuotantoprosessin sivutuotteina eikä nii-

den valmistus ole ensisijainen tarkoitus. Sivutuotteella on oltava jatkokäytöstä varmuus ja sen on 

täytettävä sekä ympäristön, että terveydensuojelun ja käyttötarkoitukseensa liittyvät vaatimukset. 

(Jätelaki 646/2011 5 §.)  

 

Toiminnan harjoittajan on arvioitava, onko maa-aines jätettä ja toimittava sen mukaisesti. Mikäli 

maa-aineksen hyötykäyttöön soveltuvuudessa on epäselvyyttä, tulee olla yhteydessä paikalliseen 

ympäristöviranomaiseen, joka viimekädessä tekee tulkinnan maa-aineksen laadusta ja sen soveltu-

vuudesta mahdolliseen jatkokäyttöön. Jätelain soveltamisalan rajausta koskeva harkinta tulee tehdä 

kokonaisarvioinnilla. Mikäli arviointikriteerit täyttyvät, ei maa-ainesta pidetä jätelain tarkoittamana 

jätteenä. (Infra Ry.) 

 

5.1 Jäteluonteen arviointiperusteina käytettäviä seikkoja  

 

Ylijäämämaan tulee täyttää Infra ry:n mukaan seuraavat kriteerit, jotta sitä voidaan jatkokäyttää: 

 

A. Maa-aineksen tulee olla pilaantumatonta 

 

Mikäli poistettu maa-aines on sijainnut alueella, jonka maaperässä on alueen käyttöhistorian 

vuoksi syytä olettaa olevan haitallisia aineita (esim. toiminnassa olevat ja vanhat teollisuus- 

ja varastoalueet, jätteenkäsittelyalueet, satamat, ratapihat, jakeluasemat ja ampumaradat), 

tulee pilaantumattomuus osoittaa tutkimalla poistettava maa-aines.  

 

Pilaantumattomuus tulee arvioida myös, mikäli maa-aineksessa on aistinvaraisesti havaitta-

via tekijöitä, kuten poikkeava haju tai ulkonäkö. Muissa tapauksissa pilaantumattomuutta ei 

yleensä ole tarvetta erikseen osoittaa. (Infra Ry.) 
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B. Jatkokäytön tulee olla varmaa 

 

Poistetulle maa-ainekselle tulee olla osoittaa käyttökohde, johon se toimitetaan suoraan kai-

vupaikalta tai se varastoidaan sille varatulle alueelle lyhyeksi aikaa ennen käyttöä. Jatko-

käyttöä ei katsota varmaksi, mikäli maa-ainesta joudutaan varastoimaan pitkiä aikoja. Va-

rastointiaikaan ei ole viranomainen tehnyt selkeää rajausta, mikä aikaväli katsotaan lyhyeksi, 

mutta käytännössä ainakin vuoden pituinen varastointi on mahdollista. 

 

Suurissa aluerakennuskohteissa tai esimerkiksi mittavissa tie- ja ratahankkeissa on maa-

ainesten hyödyntämiseen liittyvä varastointi mahdollista jatkua pidempiäkin aikoja, mikäli 

hyödyntämisen varmuus on mahdollista osoittaa esimerkiksi hanketta koskevassa rakennus-

suunnitelmassa. Pitkäaikainen varastointi saattaa suurissa hankkeissa vaatia myös ympäris-

töluvan, mutta myös näissä tapauksissa on välivarastoitavalle maa-ainekselle oltava osoittaa 

käyttötarkoitus jo maa-aineksia alueelle tuotaessa. (Infra Ry.) 

 

C. Jatkokäytön tulee olla suunnitelmallista 

 

Hankkeen suunnitelmista tulee olla osoitettavissa, että maa-ainesten tekniset edellytykset 

on määritelty ja niiden jatkokäytölle on olemassa todellinen tarve. Aineistosta tulee käydä 

ilmi myös arvio tarvittavien maa-ainesten määrästä sekä toiminnan arvioidusta kestosta. 

 

Käytännössä tämä tarkoittaa usein sitä, että käyttö perustuu joko maankäyttö- tai rakennus-

lain mukaiseen asemakaavaan, lupaan tai ilmoitukseen, maantielain mukaiseen tiesuunnitel-

maan tai ratalain mukaisesti hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan tai maantie- tai rautatiealu-

eella hanketta koskevaan rakentamis- tai parantamissuunnitelmaan, kuten esimerkiksi toi-

menpide-, purkamis-, tai maisematyölupaan. 

 

Jatkokäytön suunnitelmallisuus voidaan osoittaa myös esimerkiksi ympäristönsuojelulain mu-

kaisella laitoksen toimintaan liittyvällä ympäristöluvalla tai ilmoituksella. Maa-ainesten hyö-

dyntäminen voi olla hyväksytty myös vesilain mukaisessa vesiluvassa, maa-aineslain mukai-

sessa maa-ainesluvassa tai kaivoslakiin ja kaivannaisjätteistä annettuun valtioneuvoston 

asetukseen perustuvassa jätehuoltosuunnitelmassa. (Infra Ry.) 
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D. Maa-aines voitava jatkokäyttää sellaisenaan ilman muuntamistoimia 

 

Muuntamistoimeksi ei katsota mekaanisia esikäsittelytoimia, joiden tarkoituksena on paran-

taa maa-aineksen rakennettavuusominaisuuksia. Mekaanisiksi muuntamistoimiksi katsotaan 

maa-aineksen lajittelu, seulonta, sekoitus ja murskaus. Edellä mainitut toimenpiteet voidaan 

katsoa tavanomaisiksi, neitseelliselle materiaalille tehtäviksi käytännöiksi, jonka jälkeen 

maa-aines on sellaisenaan jatkokäyttöön hyödynnettävissä. 

 

Muuntamistoimeksi voidaan katsoa esimerkiksi sellainen maa-aineksen kemiallinen, muu 

fysikaalinen kuin mekaaninen tai biologinen käsittely, jonka tarkoituksena on muuttaa ainek-

sen kemiallisia ominaisuuksia tai muita jäteominaisuuksia siten, että vähennetään jätteestä 

ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja tai vaaroja. Tällaisia toimenpiteitä voidaan 

pitää tyypillisinä jätteiden käsittelyyn sisältyvinä toimina. (Infra Ry.) 

 

5.2 Kierrätettäviä maa-aineksia koskevat lait ja asetukset 

 

Rakentamistyön yhteydessä syntynyttä kaivettua, pilaantumatonta maa-ainesta, jolle on osoittaa 

selkeä hyödyntämiskohde, eikä maa-aines vaadi merkittäviä muutostoimia, ei lähtökohtaisesti luoki-

tella jätteeksi, eikä sen hyödyntämiseen näin ollen liity ympäristönsuojelulain mukaisia hyväksymis-

menettelyitä. Mikäli hyödynnettävä pilaantumaton maa-aines tulkitaan jätteeksi, vaaditaan aina ym-

päristölupa tai kunnan myöntämä lupa, koskien pienimuotoista jätteen hyödyntämistä. Maarakenta-

miseen teknisiltä ja ympäristöominaisuuksiltaan soveltuvien jätteiden ei-ammattimaiselle hyödyntä-

miselle ei ole annettu lainsäädännössä yksiselitteistä tai sitovaa määrällistä ylärajaa. Käytännön ta-

solla pienimuotoisen hyödyntämisen ylärajana on usein pidetty 100–1 000 tonnia, jätteen laadusta 

riippuen. (Infra Ry.) Seuraavissa kohdissa A – I käydään lyhyesti läpi maa-aineksia koskevat lait ja 

asetukset:  

 

A. Jätelaki 

 

Jätelain tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa ter-

veydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonva-

rojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista. (Jätelaki 

642/2011, 1 §.) 
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B. Maankäyttö- ja rakennuslaki 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki on alueiden käyttöä ja suunnittelua sekä rakentamista ohjaava 

erityislaki, jonka rinnalla yleislaista sovelletaan mm. hallintolakia, kuntalakia ja hallintolain-

käyttölakia. Tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luo-

daan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosi-

aalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132, 1 §.) 

 

 

C. Maantielaki 

 

Maantielaissa säädetään maanteistä, maantienpidosta sekä tienpitäjälle kuuluvista velvolli-

suuksista ja oikeuksista sekä muiden asianomaisten oikeusasemasta. Maantielain tarkoituk-

sena on kehittää ja ylläpitää liikkumistarpeiden vaatimia, toimivia, turvallisia ja kestävää ke-

hitystä edistäviä maantieyhteyksiä osana liikennejärjestelmää sekä mahdollistaa kaikkien 

asianomaisten osallistuminen tieratkaisuja koskevaan suunnitteluun toteuttamalla ja edistä-

mällä hyvää hallintoa ja oikeusturvaa maanteitä koskevissa asioissa. (Maantielaki 2005/503, 

1 §.) 

 

D. Ratalaki 

 

Tämän lain tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää rautateiden henkilö- ja tavaraliikenteen 

vaatimia toimivia, turvallisia ja kestävää kehitystä edistäviä rautatieyhteyksiä osana liikenne-

järjestelmää. Lisäksi lain tarkoituksena on turvata rautateiden ylläpitäminen, kehittäminen ja 

rakentaminen valtakunnan eri osia yhdistävänä liikennemuotona sekä turvata osallistumis-

mahdollisuudet rautatieliikenneratkaisuja koskevaan suunnitteluun toteuttamalla ja edistä-

mällä hyvää hallintoa ja oikeusturvaa rataverkkoa koskevissa asioissa. (Ratalaki 2007/110, 1 

§ ja 2 §.) 

 

E. Vesilaki 

 

Vesilaki (587/2011) on vesiin kohdistuvia oikeuksia ja vesien käyttöä määrittelevä laki. 

Vaikka vesiasioista säädetään myös useissa muissa laeissa, nimenomaan vesilain voi sanoa 

olevan vesiä koskevan oikeudellisen sääntelyn ydin. Vesilain tavoitteena on varmistaa vesien 

käytön kestävyys, ehkäistä ja vähentää vesiin kohdistuvia haittoja sekä parantaa vesien ti-

laa. Vesilaki koostuu sekä yleisistä että hankekohtaisista säännöksistä. Omissa luvuissaan on 

säädetty mm. veden ottamisesta, ojituksesta, vesivoiman hyödyntämisestä ja puutavaran 

uittamisesta. (MTK 2017.) 
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E.1. Ruoppaus 

 

Mikäli liete, matalikko tai niihin verrattava vesistön käyttöön vaikuttava seikka aiheuttaa 

haittaa, haitasta kärsivä saa vesilain mukaan ilman vesialueen omistajan suostumusta suo-

rittaa haitan poistamiseksi tarpeellisen toimenpiteen vesistön tilan ja käyttömahdollisuuksien 

parantamiseksi. Ruoppaus voi olla luvanvaraista joko vaikutustensa tai ruoppausmassan 

määrän perusteella. Vesilaissa säädetään myös siitä, mihin ruoppausmassan voi sijoittaa. 

(MTK 2017.) 

F. Pima-asetus 

 

Ympäristönsuojelulaissa kohdassa 14 § määritellään toiminnanharjoittajan velvollisuudet, 

havaittuaan maaperän tai pohjaveden saastuneen, sekä velvoittaa aloittamaan välittömät 

puhdistustoimet. Kohdan 133 §:n mukaan se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai 

pohjaveden pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan pilaantuneen maaperän ja pohjave-

den siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai 

ympäristölle. Ympäristönsuojelulain perusteella annetussa PIMA-asetuksessa säädetään 

maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista. Asetuksen 2 § 1. momentin 

mukaan maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin on perustuttava arvi-

oon maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle 

ja ympäristölle. (Huhtinen, Palolahti, Räisänen, Torppa 2018, 44–45.) 

 

 

G. Mara-asetus 

 

MARA-asetuksen (843/2017) tarkoituksena on edistää eräiden jätteiden hyödyntämistä 

määrittelemällä edellytykset, joiden täyttyessä tiettyjen jätteiden käyttöön maarakentami-

sessa ei tarvita ympäristölupaa. Uusi MARA-asetus tuli voimaan 1.1.2018. Asetuksen sovel-

tamisalaan kuuluvat muun muassa betonimurske, kevytbetoni- ja kevytsorajätteet, kivihiilen, 

turpeen ja puuperäisen aineksin polton lentotuhkat, pohjatuhkat ja liejupetihiekka, 

tiilimurske, asfalttimurske tai –rouhe, käsitelty jätteenpolton kuona, valimohiekat, kalkit, 

kokonaiset renkaat ja rengasrouhe sekä rakenteesta poistettu jäte. (Huttunen ym. 2018, 

43.) 
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H. Ympäristölupa 

 

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain 

mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, ener-

giantuotanto, suuret eläinsuojat ja kalankasvatus. Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyk-

siä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen 

edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittä-

vää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. (Ympäristö.fi.)  

 

I. Asemakaava 

 

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mi-

hin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötar-

koitus. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen 

tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Asemakaavan laatii kunta. Ranta-alueiden rakentamista 

voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka laatii maanomistaja. Asemakaavaan kuuluvat 

asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. (Ympäristö.fi.)  
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6 MAA- JA KIVIAINESTEN KÄSITTELYALUEET 

 

6.1 Maanvastaanottoalue 

 

Maanvastaanottoalueet ovat tyypillisesti kuntien ja kaupunkien ylläpitämiä alueita, joilla ei maa-ai-

nesten vastaanoton aikana ole osoitettu muita toimintoja. Tyypillisesti vastaanottoalueet ovat täyttö-

mäkiä, joille on vastaanoton jälkeen tehtävän maisemoinnin yhteydessä suunniteltu jatkokäyttöä 

esimerkiksi maa- ja metsätalous tai virkistysalueina. Vastaanottoalueita pyritään sijoittamaan lähelle 

vilkkaita rakentamisalueita, mutta ympäristövaikutusten ja lähialueiden asukkaiden asenteiden 

vuoksi niitä on jouduttu sijoittamaan yhä kauemmas. Maanvastaanottoalueille saa tuoda ainoastaan 

puhtaita maa-aineksia, jolloin niistä ei yleensä aiheudu pinta- tai pohjavesihaittoja. (Pokki ym. 2009, 

16.) 

 

6.2 Kiviainesten jalostusalueet 

 

Kiviaineksen jalostusalueiksi katsotaan alueet, joilla murskataan ja seulotaan kiviaineksia. Lisäksi 

niillä usein myös varastoidaan ylijäämälouhetta, kierrätysasfalttia ja betonimursketta. Suurin osa 

edellä mainituista jalostusalueista on yritysten operoimia. Jalostusalueita suunniteltaessa nousee 

sijainti keskeiseen rooliin, sillä kiviainekset pyritään käyttämään lähellä muodostumiskohdettaan, ja 

siitä syystä alueet usein sijaitsevat lähempänä ylijäämäkiviainesten muodostumiskohteita kuin maan-

vastaanottoalueet. (Pokki ym. 2009, 17.) 

 

6.3 Keskitetty kiviainesalue 

 

Keskitetyt kiviainesalueet ovat neitseellisten kiviainesten otto- ja jalostustoimintaan varattuja alueita. 

Lisäksi alueet usein palvelevat monipuolisesti myös kiviainesten käsittelyä ja niillä voidaan esimer-

kiksi harjoittaa ylijäämäkiviainesten, kierrätysasfaltin ja -betonin vastaanottoa, välivarastointia ja 

jalostusta. Lisäksi alueilla vodaan harjoittaa esimerkiksi eloperäisten ainesten jalostustoimintaa, ku-

ten kantojen haketusta ja humusmaiden jalostusta mullaksi. Usein edellä kuvatut alueet ovat seu-

dullisia ja palvelevat usean lähikunnan tarpeita. (Pokki ym. 2009, 17.) 
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6.4 Yrityspuistot ja ekoteollisuuspuistot 

 

Ekoteollisuus- ja yrityspuistot ovat toimintamalliltaan moderneja alueita, joita on mahdollista hyö-

dyntää myös ylijäämäkiviainesten käsittelyssä. Alueet, joille on keskittynyt tietyn alan yritystoimin-

taa, kutsutaan yrityspuistoiksi. Etuna yrityspuistoissa on toimintojen keskittäminen suotuisalle pai-

kalle sijainnin ja muiden toimintojen suhteen. Kannattavuutta lisää yritystoiminnan luomat synergia 

edut ja alueen erikoistuminen. Myös ympäristövaikutukset kohdistuvat pienemmälle alueelle kuin, 

jos toiminnot olisi sijoitettu hajautetusti. Luonnon ekosysteemin tavoin ekoteollisuuspuistoissa pyri-

tään materiaalien tehokkaaseen kierrätykseen ja materiaalivirtojen sulkemiseen. Kun toiminnot si-

jaitsevat lähekkäin, kuljetustarve vähenee ja materiaaleista pystytään hyödyntämään mahdollisim-

man suuri osa. Alueella toimivien yritysten tiivis yhteistyö parantaa sosiaalista, taloudellista ja ympä-

ristöllistä suorituskykyä. (Pokki ym. 2009, 18.) 

6.5 Maankaatopaikat 

 

Maankaatopaikka on loppusijoitusalue maa-ainesjätteelle, johon jätettä sijoitetaan pysyvästi, eikä 

sijoitetuille maa-aineksille ole esitetty hyödyntämistarkoitusta. Maankaatopaikalle tarvitaan aina ym-

päristölupa (YSL 27 § 4 kohta). Jos maankaatopaikalle sijoitetaan vain pilaantumattomia maa-ainek-

sia, ei silloin tarvitse soveltaa kaatopaikka-asetusta sen 2 §:n mukaisesti. Maakaatopaikan toimin-

nassa ja sijoittamisessa on huomioitava kohdat jätelain 13 §:ssä jätteestä ja jätehuollon vaarojen ja 

haittojen ehkäisemisestä. Mikäli ylijäämämaata varastoidaan yli vuoden, eikä sille ole tiedossa hyö-

dyntämistarkoitusta tai se ei muuten ole heikon laadun vuoksi hyödynnettävissä, tulee maa-aineksen 

läjityspaikalle hakea maakatopaikan ympäristölupa. Ilman suunnitelmallista hyödyntämistä maa-ai-

neksen läjittäminen rinnastetaan maankaatopaikaksi. Ennen toiminnan aloittamista tulee arvioida 

toiminnan luonne ja mahdollinen ympäristöluvan tarve, jolloin kyetään varmistetaan toiminnan edel-

lytykset. Ympäristöluvassa tarkastetaan myös alueen soveltuvuus loppusijoituspaikaksi. Jos maa-

aineksia välivarastoidaan maakaatopaikalla myöhemmin tapahtuvaa hyödyntämistä varten, on hyö-

dynnettävät maa-ainekset välivarastoitava erillään loppusijoitetusta maa-aineksista. Maankaatopai-

kalle saa sijoittaa vain sen toimintaa koskevassa ympäristöluvassa hyväksyttyjä maa-aineksia. Jos 

loppusijoitettavan maa-aineksen sallittuja haitta-ainepitoisuuksia ei ole tarkemmin ympäristöluvassa 

määritelty, voidaan soveltaa seuraavia pääpiirteitä (Ympäristöministeriö 2015, 22.): 

 

A. Maakaatopaikalle sijoitettavan maa-ainesjätteen haitta-ainepitoisuuksien tulee olla alemmat 

kuin PIMA-asetuksessa säädetyt alimmat ohjearvot.  

B. Jos maankaatopaikka sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella tai muulla vedenhankintaan sovel-

tuvalla pohjavesialueella, sinne ei saa vastaanottaa maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuu-

det ylittävät kynnysarvot tai alueen maaperän luontaiset pitoisuudet, mikäli ne ovat kynnys-

arvoja korkeammat. (Ympäristöministeriö 2015, 22.) 
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6.6 Rakentamisen tukialueet 

 

Rakentamisen tukialueet ovat alueita, joilla hoidetaan rakentamisen tukitoimintoja kuten maa-aines-

ten välivarastointia, murskausta ja seulontaa. Varsinkin suurissa aluerakentamiskohteissa tukialuei-

den merkitys on tärkeää, sillä niitä hyödyntämällä on mahdollista vähentää kiviainesten kuljetuksien 

määrää ja lyhentää kuljetusmatkoja, sekä saadaan materiaalit käytettyä tehokkaammin. Myös täy-

dennysrakentamisessa tarvitaan tukialueita, vaikka niiden osoittaminen on hankalampaa kuin suu-

rissa aluerakentamiskohteissa. Suuri osa tukialueista voi toimia väliaikaisesti kehittyvän maankäytön 

alueella. (Huhtinen ym. 2018, 52.)  
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7 KIVIAINESHUOLLON KEHITTÄMISEN TAVOITTEET 

 

Kiviaineshuollolle on kehittämisen tarve myös Jyväskylän kaupungilla. Nykyiset käytännöt ovat kan-

keita, eivätkä aina parhaalla mahdollisella tavalla tue kiertotaloutta. Hyvällä suunnitelulla ja viestin-

nällä eri tahojen välillä on avainasema paremman kiviaineshuollon kehittämisessä. Tulevia hankkeita 

ajatellen olisi hyvä luoda toimintamalli, jossa kiviainesten käyttö ja tuotanto suunnitellaan siten, että 

jätettä ei synny tai syntyy mahdollisimman vähän. Tavoitteena on, että materiaalit pystyttäisiin hyö-

dyntämään parhaalla mahdollisella tavalla, mahdollisimman lähellä niiden sijaintipaikkaa. 

 

Suurin osa kiviaineshuollon ongelmista koskevat nopeasti kasvavia kaupunkiseutuja. Pienemmillä 

kaupunkiseuduilla, sekä maaseututaajamissa kiviaineshuollon volyymi on suuria kaupunkiseutuja 

pienempi, koska pienemmillä kaupunkiseuduilla ja taajamissa on kiviainekselle vähemmän kysyntää 

ja ylijäämämassoja muodostuu vähemmän. Myös kuljetusmatkat ovat yleensä näillä seuduilla lyhy-

empiä, sillä kiviaineksen ottoalueet, käsittelyalueet ja maakaatopaikat sijaitsevat lähempänä käyttö-

kohteita. 

 

Seuraavissa luvuissa on kuvattu kiviaineshuollon kehittämisen tavoitteita. Resurssiviisaasti toimiva 

kiviaineshuolto tarvitsee toimivan massakoordinaation, hyötykäyttöä koskevien esteiden purkamista, 

sekä kiviainesten käsittelyn hyväksyttävyyden parantamista. (Huhtinen ym. 2018, 71.) 

 

7.1 Toimivan massakoordinaation luominen 

 

Hyvin toimivan massakoordinaation edellytyksinä on ennakkotiedot tarvittavan ja rakentamisen ai-

kana syntyvän kiviaineksen määrästä ja laadusta. Lisäksi tarvitaan tieto, milloin kiviaineksia muodos-

tuu ja missä työvaiheessa niitä tarvitaan. Näiden tietojen avulla kiviaines on mahdollista hyödyntää 

vähillä kuljetuksilla ja parhaassa mahdollisessa käyttötarkoituksessaan. Lisäksi tarvitaan järjestelmä, 

jolla pystytään seuraamaan, mistä ja minne massoja on kuljetettu, sekä valvomaan kuljetettujen 

maa-ainesten määrää ja laatua. (Huhtinen ym. 2018, 71.) 

 

7.2 Hyötykäytön esteiden purkaminen 

 

Rakentamisessa muodostuvaa kaivumaata, purkubetonia ja tiilijätettä käsitellään Jätelain 5 §:n mu-

kaan ensisijaisesti jätteenä. Mikäli näitä materiaaleja pidettäisiin lähtökohtaisesti hyödyntämiskelpoi-

sina rakentamismateriaalina eikä jätteenä, saataisiin kyseiset massat hyödynnettyä resurssiviisaasti, 

ilman pitkiä kuljetuksia. (Huhtinen ym. 2018, 71–72.) 
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7.3 Kiviainesten käsittelyn hyväksyttävyyden parantaminen  

 

Lisäämällä kansalaisten ja päättäjien ymmärrystä ja hyväksyntää rakentamisen aikaisten purkumate-

riaalien ja kaivumaiden paikallisesta käsittelystä aiheutuvien esteettisten-, melu-, tärinä- ja pölyhait-

tojen osalta, pystyttäisiin mahdollisuuksien mukaan välttämään pitkien kuljetusmatkojen ympäristö-

haitat ja käyttökelpoisen materiaalin vienti maankaatopaikalle. (Huhtinen ym. 2018, 72.) 
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8 KIVIAINESHUOLLON TOIMINTAMALLIT 

 

Ympäristöministeriön teettämässä kiviaineshuollon kehittämishankkeessa on luotu alustava kestävän 

kiviaineksen toimintamalli, jolla on tarkoituksena vähentää rakentamisesta syntyvää ympäristökuor-

mitusta ja samalla säästää kustannuksia. Toimivan kiviaineshuollon luominen vaatii resurssiviisaan 

massakoordinaation luomista ja hyötykäytön esteiden purkamista, sekä kiviainesten käsittelyn hy-

väksyttävyyden parantamista. Toimintamallia voidaan soveltaa erilaisissa toimintaympäristöissä ja eri 

kokoisissa rakennuskohteissa aina aluerakentamisesta täydennysrakentamiseen. (Huhtinen ym. 

2018, 73; kuva 4.) 

 

 

KUVA 4. Kiviainehuollon alustava toimintamalli. (Huhtinen ym. 2018, 73) 

 

Toimintamallissa kiviaineshuolto perustuu suurelta osin rakennustyömaalta saatavien kierrätyskiviai-

neksien hyötykäyttöön. Kierrätyskiviaineksen täydennykseksi rakentamisessa tarvitaan maa-ainesten 

ottoalueilta saatavaa neitseellistä kiviainesta. Rakentamisen yhteydessä syntyvät kaivumaat pyritään 

käyttämään muilla työmailla tai kuljettamaan rakentamisen tukialueille tai muihin hyötykohteisiin. 

Maa-ainekset, jotka eivät heikon laadun vuoksi sovellu rakentamiseen, voidaan joutua viemään 

maankaatopaikalle, mikäli niille ei löydy hyötykäyttökohteita. Toimintamallissa hyödynnetään kiviai-

nesten koordinoinnissa digitaalisia palveluita, joiden kautta voi saada tai tarjota maa-aineksia raken-

tamiseen. Resurssiviisasta kiviaineshuollon toimintaa tukevat myös lainsäädäntö, luvitus, kaavoitus 

ja aktiivinen vuorovaikutus. (Huhtinen ym. 2018, 74.) 

  



        

28 (60) 

   
 

8.1 Kiviainesten käsittelyn periaatteet 

 

Rakennustyömailla on käsiteltävä kivi- ja maa-aineksia siten, että toiminnasta aiheutuisi mahdolli-

simman vähän haittaa ympäristölle. Työvaiheet kiviaineksen käsittelyssä kuten louhinta, murskaus ja 

seulonta aiheuttavat ympäristöön melu-, pöly- ja tärinähaittoja. Rakennustyömaalla muodostuu 

myös usein ylijäämämaa-aineksia ja purkumateriaaleja, jotka on hyvä jalostaa niiden syntypaikalla ja 

täten voidaan vähentää kuljetuksista syntyviä ympäristöpäästöjä ja kustannuksia. Haittoja eri työvai-

heissa voidaan lieventää valitsemalla oikeat työskentelymenetelmät ja tekniset ratkaisut haittojen 

vähentämiseksi. (Huhtinen ym. 2018, 74.) 

 

8.1.1 Tekniset ratkaisut haittojen lieventämiseksi  

 

Erilaisten teknisten ratkaisuiden avulla on mahdollista lieventää kiviainesten käsittelystä syntyviä 

haittoja ja ne ovatkin jo nykyisin yleisessä käytössä. Meluhaittoja voidaan lieventää valitsemalla kä-

sittelymenetelmät ja koneet, joilla saadaan alennettua lähtömelutasoa tai rakentamalla melua ohjaa-

via tai absorboivia esteitä. Melun leviämistä ympäristöön voidaan estää esimerkiksi rakentamalla me-

luesteitä varastokasoista tai konteista. Lisäksi melua voidaan torjua käyttämällä koteloituja murs-

kaimia tai sijoittamalla murskaimet rakennusten sisään. (Huhtinen ym. 2018, 74–75.) 

 

Pölyn leviämistä on mahdollista estää samoilla toimenpiteillä kuin meluhaittoja. Murskaimet voidaan 

sijoittaa sellaiseen ympäristöön, että pölyhaitat ovat paremmin hallittavissa, kuten esimerkiksi raken-

nusten sisälle tai käyttämällä koteloituja murskaimia. Pölyhaittoja voidaan torjua myös kastelemalla 

kiviainesta murskauksen ja lastauksen yhteydessä. Lisäksi ajoteiden asfaltoinnilla ja pesulla sekä kul-

jetuskaluston pyörien pesulla voidaan estää pölyn leviäminen työmaalta. (Huhtinen ym. 2018, 75.) 

 

8.1.2 Betonin ja tiilensekaisen maa-aineksen hyötykäyttö 

 

Rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntämistä koskeva ns. MASA-asetus (Valtionneuvoston ase-

tus maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa) on parhaillaan valmisteilla. Ympäristö-

ministeriön teettämän taustaselvityksen mukaan MASA-asetus käsittää muun muassa pilaantumatto-

mat maa-ainekset, rakennusjätettä sisältävät maa-ainekset, sedimentit ja sideaineilla stabiloidut 

maa-ainekset sekä käytetyt hiekotushiekat ja raidesepelit (Ympäristöministeriö, 2016, 4). MASA-ase-

tuksen tavoitteena on määritellä ne edellytykset, joiden täyttyessä maa-ainesjätteiden käyttöön riit-

täisi pelkkä ilmoitusmenettely nykyisen ympäristölupamenettelyn sijaan. Rakennusjätettä kuten be-

toni ja tiiltä sisältävät maa-ainekset, tulisi kiertotalouden näkökulmasta voida hyödyntää, jos maa-
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aines on muuten käyttötarkoitukseensa teknillisesti sopivaa, eikä siitä aiheudu haittaa tai vaaraa ym-

päristölle. Mikäli voidaan todeta maa-aineksen täyttävän edellä mainitut kriteerit, rakennusjätteen 

osuus voi olla suurikin käytettävässä kaivumaassa. (Huhtinen ym. 2018, 75.) 

 

8.1.3 Työmailla muodostuvan purkujätteen hyödyntäminen 

 

Luonnon kiviaineksia voidaan korvata purkutyömailta saatavilla materiaaleilla kuten betoni- ja tiilijät-

teillä. Purkumateriaaleja kannattaa hyödyntää maarakentamisessa niiden rakennettavuusominai-

suuksien mukaisesti ja lähellä niiden purkukohdetta. Suurin osa Suomessa syntyvästä betonijät-

teestä saadaan kierrätettyä. Nykyisin korostetaan käsittelyä betonijätteen kierrätyksessä, jossa beto-

nijäte murskataan ja siitä poistetaan raudat. MARA-asetuksen (Valtioneuvoston asetus eräiden jät-

teiden hyödyntämisestä maarakentamisessa) (843/2017) mukaan suurin sallittu raekoko on betoni-

jätteillä 90 mm.  

 

Käsittelemätön betonijäte, joka sisältää raudoitteet soveltuvat joihinkin käyttötarkoituksiin paremmin 

kuin betonimurske ja sillä on mahdollista esimerkiksi korvata louhe tukirakenteissa. Raudat betoni-

jätteessä lisäävät materiaalin lujuusominaisuuksia ja jos tällaisen materiaalin käytöllä voidaan kor-

vata louhetta, on se silloin eduksi myös kiertotaloudelle. Tällöin betoni saadaan hyödynnettyä mah-

dollisimman vähäisellä energiankäytöllä ja säästynyt louhe voidaan käsitellä jalostusasteeltaan kor-

keammaksi murskeeksi. Mikäli purkubetonia hyödynnetään muunlaisena jätteenä kuin MARA-asetuk-

sessa edellytetään, on käyttökohteessa oltava ympäristölupa. Ympäristöluvalla varmistetaan purku-

materiaalin soveltuvuus käyttökohteeseen. (Huhtinen ym. 2018, 75.) 

 

8.2 Kiviainesten koordinointi 

 

Yhtenä tavoitteena kiviaineshuollon toimintamallissa on toimivan massakoordinaation kehittäminen. 

Edellytyksenä toimivalle massakoordinaatiolle on rakentamisessa muodostuvien maa-ainesten en-

nakkotiedot siitä, kuinka paljon ja millaista materiaalia on milloinkin saatavilla. Näiden tietojen pe-

rusteella voidaan maa- ja kiviainekset hyödyntää vähillä kuljetuksilla ja parhaalla mahdollisella ta-

valla. Toimintamallissa materiaalivirtoja pyritään koordinoimaan kolmella toimenpiteellä, joita ovat 

rakennusgeologinen esiselvitys, maa-ainesten käytön julkiset rekisterit ja digitaaliset kauppapaikat. 

Rakennusgeologisen esiselvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa maaperästä, jonka perusteella 

voidaan arvioida maa-ainestarpeet alueittain ja suunnitella kaivumaiden uudelleen sijoittaminen. Di-

gitaalisilla kauppapaikoilla luodaan käyttäjille palveluita, jotka mahdollistavat maa-ainesten tarjonnan 

ja vastaanoton käyttäjien välillä. Maa-ainesten lupiin liittyvien ilmoitusten ja viranomaisvalvonnan 

helpottamiseksi tietoja kerätään maa-ainesten julkisiin rekistereihin ja samalla saadaan, tieota maa-

ainesten käytöstä. (Huhtinen ym. 2018, 79.) 
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KUVA 5. Ehdotus kiviaineshuollon toimintamallia tukevasta sähköisestä kauppapaikasta ja 

tietojärjestelmästä (Huhtinen ym. 2018, 80) 

 

8.2.1 Rakennusgeologinen esiselvitys 

 

Geologinen esiselvitys on yleis- ja osayleiskaavavaiheessa tehtävä perusselvitys, jolla saadaan maa-

pohjatietoja aluerakentamiskohteesta. Esiselvityksellä saadaan kartoitettua alueelta syntyvien maa-

ainesten määrä ja laatu tai niiden tarve. Kun suunniteltavan alueen maa-ainesten määrä ja laatu on 

tiedossa, voi massojen liikettä suunnitteleva henkilö laatia aluerakentamisen massatasapainon, jotta 

maa-ainekset saadaan mahdollisimman tehokkaasti hyötykäytettyä. Yleisemmin kaavoitusvaiheessa 

käytettävät tausta-aineistot kuten maaperäkartat eivät sisällä tarkkaa tietoa maa-ainesten laadusta, 

mikä monesti johtaa hyödyntämiskelpoisten materiaalien päätymisen maakaatopaikoille tai toisarvoi-

siin kohteisiin. Lisäksi esiselvityksessä saadaan tietoa alueen nykytilasta ja rakennettavuusominai-

suuksista. (Huhtinen ym. 2018, 81.) 
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Geologisen esiselvityksen vaiheet (Huhtinen ym. 2018, 81):  

1. Tehdään alustava selvitys siitä, mitä tietoa on tausta-aineistoista valmiiksi saatavilla 

kuten maa- ja kallioperäkartat, pohjatutkimukset, kalliopinnan syvyys, kiviaines-

kartoitukset, haitta-aineiden taustapitoisuudet. 

2. Suoritetaan maastokatselmus, jossa kohteen nykytila, kallio- ja maa-ainesten määrä 

sekä laatu arvioidaan. 

3. Luokitellaan maaperän ainekset seuraavasti: pilantumattomiin ja pilaantuneisiin 

maa-aineksiin sekä rakennusjätettä sisältäviin maa-aineksiin. Pilaantumattomat 

maa-ainekset pyritään arvioimaan käyttökelpoisuuden perusteella vaativaan- ja 

yleiskäyttöön soveltuviin maa-aineksiin. Vaativia kohteita ovat esim. tierakenteet ja 

betonin valmistus, joihin kelpaavat puhtaat sorat ja hiekat. Yleiskäyttöön soveltuvat 

heikommat materiaalit kuten moreenit, siltit ja savet voi hyödyntää esimerkiksi pen-

gertäytöissä.  

4. Tuloksena saadaan taulukko- ja karttapohjainen rakennusgeologinen raportti sekä 

suositukset jatkotoimenpiteistä kuten maakairauksista, kalliopinnan määrittäminen, 

maa-ainesnäytteenotto ja käyttösoveltuvuuden testaaminen, sekä haitta-ainepitoi-

suuksien selvityksen tarve. 

 

Tilaaja/rakentaja saa esiselvityksen avulla tietoa alueelta muodostuvista kaivuumaiden määristä ja 

laadusta, sekä voi tarvittaessa laatia hyödyntämis- tai loppusijoitussuunnitelman aineiston pohjalta. 

Esiselvityksessä muodostuva aineisto on aina tilaajan omaisuutta, mikä voidaan tallentaa julkisiin 

rekistereihin ja tietokantoihin sopimuksen mukaan. Esiselvityksellä tuotetaan myös pohjatietoaineis-

toa kaavoitukselle, jonka pohjalta voidaan kaavaan merkitä lisämerkinnällä esirakentamistoimenpi-

teet. Lisämerkintä mahdollistaa ylijäämäainesten jalostamisen ja hyödyntämisen esim. alueen käytön 

mahdollistamisen rakentamisen tukialueena. Rakennusgeologisen esiselvityksen toteuttaa rakennus-

geologi tai rakennusgeologian asiantuntija. (Huhtinen ym. 2018, 81.) 

 

8.2.2 Digitaaliset kauppapaikat 

 

Digitaalinen kauppapaikka on verkossa toimiva palvelu, jonka tarkoituksena on tarjota ja vastaanot-

taa maa-aineksia. Osalla Suomen seuduista on käytössä toimiva sähköinen kauppapaikka, jossa 

maa-aineksia on mahdollista välittää työmaiden välillä. Verkkopalveluiden toiminta perustuu välitys-

palkkioihin ja toimiakseen alueella se edellyttää, että maa-aineksille on tarpeeksi kyntää ja tarjontaa. 

Nykyisin edellytykset toimivalle verkkopalvelulle toteutuvat lähinnä kasvavilla kaupunkiseuduilla. 

Tunnetuin nykyisistä sähköisistä palveluntarjoajista on maapörssi.fi, jonka kautta voi välittää tai vas-

taanottaa maa- ja purkumateriaaleja. Palvelu perustuu ostettaviin vastaanottolipukkeisiin, jotka oi-

keuttavat puhtaiden maa-ainesten viennin vastaanottopaikalle sovituin ehdoin. Palvelu mahdollistaa 

myös digitaalisten kuljetusraporttien ja siirtoasiakirjojen luomisen. Toinen vastaavanlainen palvelu 

on Ruotsissa 2017 käynnistynyt NCC Loop Rock. Lisäksi Oulun kaupungilla on käynnissä hanke, 
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jonka tarkoituksena uudistaa kiviaineshuolto. Yhtenä osana Oulun hankkeessa on luoda kaivumaiden 

välityspalvelu, josta vastaisi yksityinen toimija. Toimijan tehtäviin kuuluisi kerätä alueen eri raken-

nushankkeiden tarpeet maa-aineksista sekä sijoitustarpeet ylijäämämassoille. Tietojen perusteella 

toimija voi organisoida massojen hyödyntämistä hankkeiden välillä. Tavoitteena Oulun kaupungilla 

on vuoteen 2023 mennessä esittää jätteiden ja sivuvirtojen digitaalisen kauppapaikan perustaminen 

ja sen avulla pyrkiä lisäämään kierrätystä sekä vähentämään jätteen syntyä. (Huhtinen ym. 2018, 

82.) 

 

8.2.3 Julkiset rekisterit 

 

Julkisten rekisterien työkalu, jolla seurataan maa-ainesten ottomääriä ja ottoon liittyvien lupien sekä 

lupamääräysten valvontaa on käytössä uudistettu NOTTO-järjestelmä (Maa-aineslupa tietojärjes-

telmä). Rekisteriin eivät kuitenkaan päädy tiedot rakennustyömailta tapahtuvasta maa-ainesten 

otosta, eikä työmaalta toiselle siirtyvät materiaalit. Julkisiin rekistereihin olisikin kannattavaa kerätä 

digitaaliset ennakkotiedot maa-aineksista jo rakennusluvan yhteydessä. Kun kyseiset tiedot kaivu-

maista saadaan kerättyä yhteen rekisteriin, pystytään arvioimaan tarkemmin lähitulevaisuudessa 

muodostuvat kaivumaat tai niiden tarve. Myös tietojen kerääminen yhteen rekisteriin edistää massa-

koordinointia ja täten mahdollistaa kuljetusmatkojen minimoinnin. (Huhtinen ym. 2018, 82–83.) 

 

Toimintamallissa olisi hyvä saada siirrettyä julkisiin rekistereihin digitaalisen kauppapaikan tuottamat 

tiedot. Niistä saadaan tietoja työmailta muodostuvista kaivumaiden laadun ja määrän lisäksi, myös 

lähtöpisteen ja käyttökohteen sijainnit. Jos tiedot saadaan suoraan verkkopalveluista yleiseen rekis-

teriin, pystytään tietojen pohjalta esimerkiksi helpottamaan ympäristölupiin liittyvien valvontailmoi-

tuksissa vaadittavien tietojen saamista sekä edistämään viranomaisvalvontaa. Rekisterin toiminta 

olisi hyvä rajata siten, että vain valvova viranomainen pääsisi käsiksi kaikkiin tietoihin ja muilla käyt-

täjillä olisi rajatut käyttöoikeudet, joilla näkisi vain oman kohteen tiedot. (Huhtinen ym. 2018, 82–

83.) 
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9 KAAVOITUS YLIJÄÄMÄMAA-AINESTEN OHJAUKSESSA 

 

Maa-ainesten sijoituspaikkojen ja jalostustoiminnan tulee edistää valtakunnallisia alueiden käyttöta-

voitteita ja ne on huomioitava kaavoituksessa. Kaavoituksessa ohjataan mahdollisia käyttöalueita eri 

tasoilla, joita ovat maakunta-, yleis- ja asemakaava (kuva 6). Ylijäämämaa-ainesten käsittelytoimin-

nan ja loppusijoittamisen suurimpia ongelmia ovat kaavoitus ja lupaprosessit. Kaava- ja ympäristö-

päätökset, sekä niitä koskevat valituskierrokset määräävät pitkälti aikataulua uusien sijoituspaikko-

jen ja palveluiden syntymisessä. Uusien alueiden lupaprosessin käynnistämisestä kestää noin viisi 

vuotta, kun alue on avattu, joten suunnittelu ja halukkaiden toimijoiden etsintä on aloitettava 

ajoissa. (Vaara 2011, 15.) 

 

 

KUVA 6. Alueiden käytön suunnittelujärjestys (Ympäristöministeriö 2002, 20) 

 

9.1 Maakuntakaava 

 

Maakuntakaavalla ohjataan pitkän aikavälin tavoitteita maakunnassa, jossa määritetään alueellisen 

kehityksen suunta ja yleispiirteet kaavoitustoiminnalle. Sen tarkoituksena on ohjata yleis- ja asema-

kaavoitusta. (Pokki ym. 2009, 19.) Maakuntakaavalla ratkaistaan usein myös ylijäämämaiden sijoit-

tamista koskevat seudulliset ongelmat, osoittamalla mahdolliset alueet ylijäämämaiden sijoituskäyt-

töön. Lisäksi maakuntakaavassa huomioidaan uudet alueet, joilla on kiviaineshuollon kannalta mer-

kittäviä kiviainesvarantoja. (Koivuniemi 2013, 37.) Maakuntakaavassa voidaan varata alueita puhtai-

den ylijäämämaa-ainesten varastointiin, käsittelyyn ja loppusijoittamisen käyttämällä EJ3 merkintää, 

mutta alueiden tarkempi määrittely tapahtuu vasta asemakaavoitusvaiheessa. Maakuntakaava ei 

sovellu akuuttien ongelmien ratkaisuun ylijäämämaa-ainesten sijoittamisessa, mutta on yksi vaiku-

tuskanava ohjaamaan toimintaa seudullisesti. (Vaara 2011, 8.) 
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9.2 Yleiskaava 

 

Yleiskaavalla pyritään ohjaamaan kunnan tai sen osa-alueen maankäyttöä sekä toimimaan ohjaa-

vana työkaluna toimintojen yhteensovituksessa. Yleiskaavassa esitetään periaatteet kehityksen tule-

vasta suunnasta ja osoitetaan vaadittavat alueet tarkemman kaavoituksen, suunnittelun ja rakenta-

misen sekä muun maankäytön perustaksi. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 35 §.) Yleiskaavassa 

määritellään myös mahdollisten maanvastaanottoalueiden sijainnit ja niiden liikenneyhteyksien vaati-

mat aluevaraukset sekä alueellinen käyttötarkoitus toiminnan loputtua. Maanvastaanottoalueita si-

joittaessa on huomioitava, ettei se ole asemakaavan vastainen tai vaikeuta kaavan toteutumista. 

(Kautto ja Lepola 2005, 79.) 

 

9.3 Asemakaava 

 

Asemakaava on alueiden yksityiskohtainen suunnitelma, joka velvoittaa rakentamista ja maankäyt-

töä toimimaan siinä edellyttämällä tavalla (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 50 §). Asemakaavan 

laadinta maa-ainesten sijoitusalueelle on usein perusteltua varsinkin silloin, kun alueen jälkikäyttö 

vaatii asemakaavoitusta tai alue rajautuu kaavoitettavaan alueeseen. Asemakaavassa määrätään 

myös alueen käyttötarkoitus toiminnan päättymisen jälkeen. (Kautto ja Lepola 2005, 79.) 
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10 KIVIAINESHUOLLON KESKEISET ONGELMAT 

 

Rakentamisessa tai sitä varten tuotettu kiviaines on materiaalia, joka tulisi jalostaa mahdollisimman 

korkealaatuiseksi. Esimerkiksi louhetta ei kannata käyttää sellaisissa kohteissa, joissa kelpaa raken-

nettavuudeltaan heikompikin maa-aines, vaan hyödyllisempää on jalostaa louhe korkealaatuiseksi 

murskeeksi. Tämä edellyttää, että louheen korvaavaa maa-ainesta on lähellä saatavilla. Seuraavissa 

kohdissa on käyty lävitse kiviaineshuollon keskeisimpiä ongelmakohtia, jotka vaikuttavat toimintoihin 

ja lupa-asioihin. (Huhtinen ym. 2018, 55.) 

 

10.1 Ympäristövaikutukset ja -häiriöt 

 

Merkittävimpiä osatekijöitä kiviaineksien kustannuksia ja ympäristökuormitusta tarkasteltaessa muo-

dostuu kiviainesten kuljetuksista. Kiviainesten hintaan vaikuttavista tekijöistä kuljetus on merkittävin 

osa-alue ja se muodostaakin noin puolet kiviaineksen myyntihinnasta. Kiviaineksia kuljetettaessa 

syntyy myös ympäristöllisiä kuormituksia, raskaan liikenteen melu- ja pölyhaitoista sekä ilmansaas-

teita. (Huhtinen ym. 2018, 55.) Resurssitehokkuus laskee merkittävästi, mikäli kiviainesten kuljetus-

matkat kasvavat pitkiksi. Ongelmat korostuvat suurilla, kasvavilla kaupunkiseuduilla, missä kiviainek-

sia ei usein lähialueelta ole saatavilla. Myös kiviainesten louhinnasta ja murskauksesta syntyy ympä-

ristöhaittoja pölyn, melun ja tärinän muodossa, mutta näihin tekijöihin on mahdollista vaikuttaa työ-

teknisillä ratkaisuilla. Mikäli kiviainesta ei ympäristöhaittojen vuoksi pystytä käsittelemään lähellä 

työmaata, on niiden jatkojalostus suoritettava toisaalla. (Huhtinen ym. 2018, 59.) 

 

10.2 Rakentamisen tukialueiden puute ja perustamisen helpottaminen 

 

Rakentamisen tukialueiden puute vaikuttaa suoraan kuljetuskustannuksiin pidempien ajomatkojen 

seurauksena. Tehokkain tapa on, mikäli kaivumaat saadaan kuljetettua suoraan toiselle työmaalle 

hyödynnettäväksi tai jatkojalostettavaksi läheiselle tukialueelle. Koska kuljettaminen suoraan hyö-

dyntämiskohteeseen ei ole aina mahdollista tai maa-aines ei ilman käsittelyä kelpaa sellaisenaan 

käyttökohteeseen, joudutaan maa- ja kiviaineksia käyttämään toisarvoisissa kohteissa kuten täy-

töissä, joissa voitaisiin käyttää rakennusominaisuuksiltaan heikompia materiaaleja. Tukialueiden 

tarve on hyvä tuoda esiin jo kaavoitusvaiheessa, mikä edistäisi vuorovaikutusta ja helpottaisi tule-

vien lupien myöntämistä sekä parantaisi yleistä hyväksyttävyyttä. Osayleis- ja asemakaavassa on 

mahdollisista huomioida tukialueiden käytön tarve alueen rakentamisvaiheessa yleismääräyksillä. Jos 

kaavoitusvaiheessa määritellään mahdolliset käsittelyalueet, tehdään niille myös arvio ympäristön 

haittavaikutuksista ja esitetään mahdolliset toimenpiteet niiden välttämiseksi. (Huhtinen ym. 2018, 

55–56, 76.) 
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10.3 Maa- ja kiviainesten käytön osaoptimointi 

 

Työmailla muodostuvien kiviainesten käyttöä ja sijoittamista optimoidaan valitettavan usein ainoas-

taan urakoitsijan oman toiminnan näkökulmasta. Yksittäisellä toimijalla on harvoin mahdollisuutta 

laajamittaiseen kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen, siten että muodostuneet massat saataisiin 

käytettyä kiviaineshuollon kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Mikäli työmaalla muodostuu esi-

merkiksi suuria määriä louhittua kiviainesta, saatetaan se hyödyntää paikoissa, joissa voitaisiin käyt-

tää myös rakennettavuudeltaan heikompia maa-aineksia ja tällöin louhe jää jalostamatta murs-

keeksi. Tästä seuraa myös se, että rakennettavuudeltaan heikommat maa-ainekset jäävät hyödyntä-

mättä ja ne joudutaan kuljettamaan maankaatopaikoille kysynnän puutteen vuoksi. (Huhtinen ym. 

2018, 56.) 

 

10.4 Varman jatkokäytön osoittaminen 

 

Maa-ainesten jäteluonnetta arvioitaessa (jätelain 5 §, Ympäristöministeriön muistion 3.7.2015 koh-

dassa 3.2) mainitaan neljä tarkastelukriteeriä, joista yhtenä on mainittu jatkokäytön varmuus. Muis-

tion mukaan maa-aines tulisi toimittaa suoraan kaivupaikalta käyttökohteeseen, eikä sitä tulisi varas-

toida pitkäaikaisesti. Tyypillisesti pitkäaikaiseksi on katsottu yli vuoden mittainen varastointi. Hyö-

dyntämisen varmuus tulee erikseen osoittaa esimerkiksi kohdetta koskevassa rakennussuunnitel-

massa, mikäli varastoinnin tarve katsotaan aiheelliseksi jatkaa pidemmälle aikajaksolle. Varastointiai-

kaa koskeva soveltamiskäytäntö voi rajoittaa kaivumaiden hyödyntämistä, mikäli hyötykäyttöön so-

veltuvalle maa-ainekselle ei pystytä konkreettisesti osoittamaan soveltuvaa jatkokäyttökohdetta tai 

kaivumaa on todettu jätteeksi. Varmaksi jatkokäytöksi ei katsota, että maa-ainekselle olisi markki-

noilla kysyntää, vaan tulevan hyötykäyttökohteen tulee olla selvillä jo varastoinnin alussa. (Huhtinen 

ym. 2018, 56.) 

 

10.5 Purkujätettä sisältävän maa-aineksen hyötykäytön vaikeus 

 

Uusiokäyttökohteissa työmaalta kaivettava maa-aines sisältää usein esimerkiksi tiiltä, betonin kappa-

leita ja stabiloitua savea. Kestävän infran perusperiaatteiden mukaisesti tulisi myös edellä mainitut 

kaivumaat hyödyntää rakennusmateriaalina, mikäli niiden käytöstä ei aiheudu ympäristöllisiä hait-

toja. Nykyisin on usein epäselvyyttä purkujätettä sisältävien maa-ainesten soveltuvuudesta hyöty-

käyttöön sellaisenaan ja vaatiiko toiminta esimerkiksi ympäristöluvan. Mikäli kaivettu maa-aines si-

sältää merkittävissä määrin jätteeksi luokiteltuja materiaaleja, siten ettei niitä kyetä erottelemaan, 

luokitellaan koko jäte-erä sekalaiseksi rakennus- ja purkujätteeksi. Merkittävyyden rajaa määritettä-

essä, muun jätteen osuutta ja ominaisuuksia tulee tarkastella. Selvää rajausta ei kuitenkaan ole 
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yleispätevästi määritelty (Ympäristöministeriö, 2015). Mikäli maa-aines luokitellaan sekalaiseksi ra-

kennus- ja purkujätteeksi, sen ammattimaiseen hyödyntämiseen esimerkiksi esirakentamisessa vaa-

ditaan ympäristölupa. Usein lupaprosessi vie enemmän aikaa, kuin rakennushankkeella on aikatau-

lullisesti mahdollista käyttää, minkä vuoksi materiaali usein päätyy hyötykäytön sijaan kaatopaikalle. 

Rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntämisestä laaditaan parhaillaan uutta asetusta (ns. MASA-

asetus). Asetusta koskevan taustaselvityksen (Ympäristöministeriö, 2016) mukaan asetus käsittää 

muun muassa rakennusjätettä sisältävän maa-aineksen. Tavoitteena on, että MASA-asetuksessa 

määritellään ne edellytykset, joiden täyttyessä maa-ainesjätteiden käyttämiseen riittäisi nykyisen 

ympäristölupamenettelyn sijaan ilmoitusmenettely. (Huhtinen ym. 2018, 56–57.) 

 

10.6 Lupamenettelyiden monimuotoisuus ja lupien valitusketjut 

 

Jotta työmailla syntyvät kiviainekset kyetään hyödyntämään resurssitehokkaasti, vaaditaan massojen 

koordinointia hoitavalta henkilöltä varsin monimutkaisten suunnittelu- ja lupamenettelyiden tunte-

musta. Hyödyntämisen keskeinen ongelma on resurssien vähyys sekä aikataululliset ongelmat. Lu-

paprosessit vievät usein enemmän aikaa, kun hankkeen aikataulu antaa myöten. Rakennushankkeet 

ja niihin liittyvä kiviainesten käsittely vaatii usein lupia ja suunnitelmia, joihin liittyvistä päätöksistä 

on mahdollisuus valittaa eri oikeusasteisiin, mikä aiheuttaa osaltaan lisää aikataulullisia haasteita 

resurssiviisauden toteutumisessa. Ympäristöhallinnolla on meneillään kehityshanke, jolla pyritään 

yhden luukun periaatteeseen sekä eri lupapäätösten ja niihin liittyvien valitusten samanaikaiseen 

käsittelyyn. Esitetyllä toimintamallilla lupaprosessien läpivientiä pyrittäisiin nopeuttamaan ja helpot-

tamaan, mikä osaltaan ohjaisi taloudelliseen ja kestävään massojen uusiokäyttöön. (Huhtinen ym. 

2018, 58–59.) 

 

10.7 Tietojärjestelmien ongelmat 

 

Työmailla muodostuvien ja tarvittavien kiviainesten määristä ja laadusta ei nykyisin ole saatavilla 

kattavaa ja yhdenmukaista tietoa. Kiviaineshuollon kehittämisen kannalta olisi tarpeellista rekiste-

röidä rakennuslupien mukaisten kiviainesten määrä ja laatu. Maa-ainesten ottolupien ja -määrien 

seuraamiseen onkin kehitetty NOTTO-järjestelmä, joka sisältää karttakäyttöliittymän, minkä avulla 

maa-aineslain mukaisten lupien alaisia pisteitä voidaan tarkastella. Lupatiedot päivittyvät järjestel-

mään vuorokausittain. HAKKU-järjestelmä puolestaan sisältää GTK:n inventoimien kiviainesesiinty-

mien tietokannan. Ne vaativat kuitenkin päivittämistä, sille ne pohjautuvat vanhentuneisiin laatujär-

jestelmiin sekä vajavaisiin testausmääriin. Lisäksi tietokantaa tulisi laajentaa ja päivittää kasvukes-

kusten yleis- ja asemakaava-alueilla sijaitsevien merkittävien esirakentamiskohteiden osalta. (Huhti-

nen ym. 2018, 59.) 
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11 YLIJÄÄMÄMASSOJEN HYÖDYNTÄMISKOHTEITA JYVÄSSEUDULLA 

 

Rakentamisessa yhteydessä muodostuu ylijäämämateriaaleja, kuten kaivumaita ja purkumateriaa-

leja, joita ei voida hyödyntää niiden muodostumiskohteessa. Tällä hetkellä kyseisiä materiaaleja 

muodostuu enemmän kuin niille on kysyntää. Resurssiviisaan toimintamalin yhtenä osana on siksi 

aktiivinen hyötykäyttökohteiden kehittäminen. Hyötykäyttökohteiden kehittäminen sisältää uusien 

alueiden etsintää, joissa maa-ainesten avulla voidaan parantaa ympäristöä palvelemaan käyttäjiä 

paremmin. Esimerkkejä tällaisista kohteista käydään lävitse luvuissa 11.1–11.7. (Huhtinen ym. 2018, 

76.) 

11.1 Maavallikatsomot 

 

Maavallikatsomon pengerrunkoon soveltuvat kaikki kiviainesmaalajit ja kalliolouheet tai vastaavat 

ominaisuudet omaavat uusiomateriaalit, kuten betoni- ja asfalttijätteet. Eloperäisiä maalajeja, kuten 

turvetta ja multaa voidaan käyttää maavallin viimeistelytöihin. Materiaalivalinta vaikuttaa maavallin 

luiskien jyrkkyyteen. Materiaaleilla, jotka pysyvät hyvin koossa ja omaavat suuren kitkakulman kuten 

louhe, sora, karkeat hiekat ja moreenit voidaan vallin luiskat tehdä jyrkemmiksi. Huonosti koos-

sapysyvillä materiaaleja kuten savi, siltti ja hienot hiekat voidaan hyödyntää vallirakenteen täytössä, 

rakentamalla ensin hyvin koossapysyvistä materiaaleista altaita, jotka täytetään huonommilla materi-

aaleilla. Tällöin on otettava huomioon heikompien materiaalien painuminen ajan saatossa. Maavallin 

rakentamisolosuhteiden tai vaativuuden vuoksi voidaan käytettäville materiaaleille joutua asetta-

maan laatuvaatimuksia. Suotavaa kuitenkin on, että maa-ainesvalinnoissa ja suunnittelussa huomioi-

daan läheltä saatavia muista käyttökohteista poistuneita materiaaleja. (Forsman, Dettenborn, Suik-

kanen, Harju, Järkkä, Kivimäki, Teittinen, Koivulahti ja Lahtinen 2020, 22.) 

 

Jyvässeudulla järjestetään vuosittain Neste Rally Finland, joka on Suomen mittakaavassa erittäin 

suuri tapahtuma ja taloudellisesti merkittävä alueen yrityksille. Rallitapahtuman maalialue on vuo-

sina 2018 ja 2019 (vuonna 2020 tapahtuma peruttiin koronaviruksen vuoksi) sijainnut Laukaan Ruu-

himäessä, mihin on lähialueen ylijäämämaista rakennettu suuri hyppyri (kuva 7). Vastaavanlaisia 

elementtejä olisi mahdollista rakentaa yhteistyössä alueen urheilutapahtumien yhteyteen. Esimerk-

kinä radat, hyppyrit, maavallikatsomot ja meluvallit. Yhteistyö tapahtumajärjestäjien ja kaupungin 

maankäytön välillä nousisi keskeiseen rooliin ja esitetyllä toimintamallilla ylijäämämaiden hyödyntä-

minen palvelisi molempia osapuolia.  

 

Toisena esimerkkinä voisi mainita Laajavuoren laskettelukeskuksen, joka sijaitsee Jyväskylän kes-

kustan välittömässä läheisyydessä (kuva 8). Hiihtokeskuksen kanssa on jo aikaisemmin tehty yhteis-

työtä, missä lähialueen työmailta syntyvillä ylijäämämailla on korotettu rinteitä. Alueen kehityssuun-

nittelussa olisi mahdollista huomioida tulevaisuuden tarpeet ja suunnitella mahdollisia jatkotarpeita. 
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Tämä mahdollistaisi tulevien työmaiden massojen läjittämisen tarvittaviin kohteisiin ja läjityspaikat 

pystyttäisiin valmiiksi rakentamaan toimiviksi, siten että maamassat saadaan sujuvasti toimitettua 

lähelle niiden tulevaa loppusijoituskohdetta. Alueella sijaitsevat myös erinomaiset frisbeegolf-, lenk-

keily-, hiihto- ja pyöräilyreitit, joiden laajentamiseen ja parantamiseen soveltuvia maa-aineksia voi-

taisiin hyödyntää. 

 

KUVA 7. Laukaan Ruuhimäkeen ylijäämämaista rakennettu hyppyri. Alueelle on rakennettu ylijäämä-
maista myös maavallikatsomot viereiselle tractor pulling -radalle (Rallit.fi)  

 

 

KUVA 8. Ilmakuva Jyväskylän Laajavuoresta, missä ylijäämailla on korotettu laskettelukeskuksen 
rinteitä (Heinonen 2020) 
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11.2 Ampumaradan melu-/turvavallien vahvistaminen 

 

Ampumaratojen suunnittelussa noudatetaan ohjekirjaa ”Ampumaratojen ympäristövaikutusten hal-

linta” (Kajander & parri 2014). Teos sisältää ohjeet vallien ympäristönsuojelurakenteille, jossa on 

määritelty vallien mitat siten, että ne täyttävät meluntorjunnan ja turva-alueiden vaatimukset. Oh-

jeessa ei ole muutoin esitetty, miten ja millaisesta materiaalista rakenteet toteutetaan, paitsi pinta-

rakenteille on ohjeistus pohjaveden suojauksen kannalta. Vallien rakentamisessa noudatetaan Infra-

RYL:n vaatimuksia. Lisäksi lajitietoutta ampumaratojen rakentamisesta löytyy Suomen ampujaliiton 

(2005) ohjeesta Ampumarata-opas sekä puolustusvoimien ampumaratoja koskevista määräyksistä. 

(Forsman ym. 2020, 22.) 

 

Jyväskylän pohjoispuolella sijaitsee Leppäveden ampumarata-alue, jota ympäröi maavalleista muo-

dostetut melu-/turvallisuus rakenteet (kuva 9). Asutusrakentamisen ja alueen lähistölle rakennettu-

jen virkistysalueiden levittyessä lähemmäs ampumarataa, on vallien suurentamisen tarve noussut 

esille. Alue sijaitsee kaupungin työmaiden kannalta hyvällä paikalla, sillä lähistöllä sijaitsee paljon 

esirakennettavia teollisuustontteja, joiden yhteydessä rakennetaan myös katu-, sekä kunnallistekni-

set rakenteet. Yhteistyö ampumaradan kanssa olisi askel oikeaan suuntaan ylijäämämaiden hyöty-

käyttöä ajatellen. Lisäksi kaupunkialueen rajoilla yhteistyö lähikuntien kanssa olisi toivottavaa kehi-

tystä, missä massatasapainon optimointia voitaisiin toimivalla vuoropuhelulla kehittää palvelemaan 

kaikkia osapuolia. 

 

KUVA 9. Leppäväeden ampumaradan suojavalli (YLE.fi) 
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11.3 Valtaväylien meluvallit 

 

Maa-aineksista rakennettava meluvalli on yleisimpiä melunsuojausratkaisuja. Meluvallien tarkoituk-

sena on alentaa liikenteestä syntyvien meluhaittojen leviäminen ympäristöön hyväksyttävälle tasolle 

ja niiden on oltava visuaalisesti maaston sopivia. Melueste ei saa käytön aikana muuttaa muotoaan 

tai siirtyä heikon vakavuuden, routimisen tai painumisen johdosta niin, että se vaikuttaa visuallisiin 

tai melua ohjaaviin ominaisuuksiin. (Forsman ym. 2020, 22.) 

 

Meluvallien etuna on niiden edullisuus ja hyvä äänen absorbointikyky. Varsinkin isommissa tiehank-

keissa saavutetaan säästöjä massatasapainolla, kun maa-ainekset voidaan hyödyntää lähellä niiden 

syntypaikkaa. Meluvalli maisemoidaan aina sopalla kasvillisuudella kuten puilla, pensailla tai vähin-

tään nurmella. Meluvallin ongelmia on sen suuri tilantarve, joita tiealue tai maahan upotettu tek-

niikka kuten johdot ja putkistot voivat rajoittaa. (Väylä.fi.) 

 

Jyväskylän seudulla on parhaillaan käynnissä merkittävä tiehanke, Vt. 4 Kirri–Tikkakoski välin muut-

tuessa moottoritieksi (kuva 10). Lisäksi Jyväskylän Tourulan alueelle on kohdistumassa lähivuosien 

aikana suuria valtatien silta- ja ramppimuutoksia. Yhteistyötä massojen hallinnassa olisi mahdollista 

kehittää myös näiden tulevien ja käynnissä olevien suurten tiehankkeiden kanssa. Yhteistyönä voitai-

siin ennakoida tulevia tarpeita ja miettiä esimerkiksi rakenteille tulevien meluvallien esirakentamistoi-

menpiteitä.  

KUVA 10. Meluvalli Vt. 4 Kirri–Tikkakoski (Nätti 2020) 
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11.4 Esirakentaminen 

 

Esirakentaminen tarkoittaa ennen varsinaista rakentamista tai rakentamisen yhteydessä suoritetta-

vaa alueen rakentamisedellytysten parantamista. Esirakentamiseen kuuluvat mm. maapohjan vah-

vistaminen ja keventäminen, alueen vakavuuden parantaminen, maaston muotoilu kaivamalla, louhi-

malla tai täyttämällä, pilaantuneiden maa-ainesten poistaminen, vesialueiden ruoppaus ja täyttö, 

rakenteiden purkaminen sekä johtojen siirrot. Esirakentamisen koordinoinnissa on huomioitava aina-

kin seuraavat asiat (Forsman ym. 2020, 27–28.):  

• Tiedottamisen suunnittelu, jossa arvioidaan tarpeet mm. yleisötilaisuuksille ja tiedotteille. 

• Aikataulutus projektialueen maanhankinnalle, maanvaihdolle, alueiden hallinnalle ja alueiden 

luovutukselle. 

• Esirakentaminen tulisi aikatauluttaa siten, että materiaalikuljetukset, louhinnat, melu ja pöly 

eivät kohtuuttomasti häiritse lähialueen asukkaita.  

• Maankäytön suunnittelussa ja esirakentamisen toteutussuunnittelussa on selvitettävä alueen 

rakentamisen massatasapainoa edistävät ja CO2-päästöjen kannalta edullisimmat rakennus-

menetelmät sekä arvioitava tarvittavat toimenpiteet rakentamisedellytysten luomiselle. 

• Kunnallistekniikan ja johtojen siirrot suunnitellaan muun infrasuunnittelun yhteydessä. 

• Osana tehokasta massakoordinointia ovat kierrätys- ja tukialueet. Kenttien vaatimat alueva-

raukset ja ympäristölupaprosessit tulee aloittaa hankkeen alkuvaiheessa. 

• Vesi- ja ympäristölupien lupaprosessit tulee aloittaa mahdollisimman aikaisin, koska ne kes-

tävät noin 1,5 vuotta ja mikäli valitetaan niin prosessi voi kestää jopa 3 vuotta. Lyhimmil-

läänkin ympäristölupien käsittely kestää noin 6 kuukautta. Lupien edellytyksenä ei ole ase-

makaava, vaan osayleiskaava riittää. (Forsman ym. 2020, 27–28.) 

 

Jyväskylän alueella on viimevuosien aikana tehty paljon teollisuusalueiden tonttien esirakenta-

mista (kuva 11). Tonttien esirakentamisessa työmaiden sisäinen ja -välinen massojen hyöty-

käyttö on onnistunut kiitettävästi. Kaikki rakentamiskelpoinen maa-aines on pyritty ensisijaisesti 

hyödyntämään työmaan sisällä, mutta myös työmaiden kesken on koordinointia pystytty kehittä-

mään. Yhteydenpito työmaan toimihenkilöiden välillä on auttanut keskeisten tarpeiden huomioi-

misessa. Myös nykytekniikan mahdollistamat toimintatavat ovat edesauttaneet massamäärien ja 

-tarpeiden kartoittamisessa, mikä on helpottanut ennakointia ja näin toimintaa on saatu ohjattua 

haluttuun suuntaan. Uusista teknologioista on kerrottu enemmän luvussa 11.8. 
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KUVA 11. Itäinen Palokärki, tonttien esirakentaminen. Viereiseltä tontilta louhittu kallio käytettiin tonttien esiraken-

tamiseen. Louherakenteen alle levitetty hiekkainen silttikerros on Jyväskylän Kankaan rakenteilla olevalta asuinalu-

eelta kuljetettua puhdasta ylijäämämaata (Nätti 2019) 

 

 

 

KUVA 12. Itäisen Palokärjen esirakentamisen yhteydessä poistettu turve hyödynnettiin mullan raaka-aineena ja 

käytettiin alueen luiskien verhoiluun. Myöhemmin tontti oikaistiin Kankaan alueelta toimitetulla hiekkaisella siltillä ja 

päälle rakennettiin louhekerros. (Nätti 2019) 
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Kuva 13. Itäisen palokärjen tonteilta poistettu turve on jalostettu mullaksi ja hyödynnetty alueen luiskien verhoilui-
hin (Nätti 2020) 

 

 

Kuva 14. Itäiseen Palokärkeen saatiin kaupungin kaavoituksen kanssa yhteistyönä toteutettua työmaalta poiste-
tusta turpeesta jalostetulle mullalle varastoalue, joka tulee palvelemaan lähialueiden viimeistelytöitä tulevaisuu-
dessa (Nätti 2020) 
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11.5 Täytöt 

 

Täytöillä tarkoitetaan suunnitelmien mukaista maanpinnan muotoilua tai korottamista sekä infrara-

kentamisessa syntyvien kaivantojen täyttämistä. Täytöistä puhuttaessa tarkoitetaan mm. massan-

vaihtoja talojen, väylien, kenttien ja johtokaivantojen rakentamisessa, massanvaihtoon sisältyvät 

pengerrykset, puistojen muotoilua ja korotuksia sekä maa-ainesten ottopaikkojen maisemointia (ku-

vat 15–18). Esimerkiksi penger- ja maisemointitäytöissä voidaan käyttää hyödyksi massastabiloituja 

ylijäämämaita tai ruoppausmassoja. Täyttöalueiden tuleva käyttötarkoitus tai rakentamiskohteen 

tekniset vaatimukset määrittävät täytöissä käytettävät materiaalivalinnat. Esimerkiksi täytön jää-

dessä osaksi kantavaa tai routimatonta rakennetta on täyttömateriaalin raekoon sekä vesipitoisuu-

den täytettävä tulevan rakenteen asettamat vaatimukset. Johto- ja putkikaivannoissa on olennaista, 

ettei täyttömateriaali sisällä putkia tai liitosmateriaaleja vahingoittavia aineita. Putkien alkutäyttöma-

teriaali on lähes poikkeuksetta verkoston dimensioiden ja materiaalien määrittämän rakeisuuden 

omaava luonnon kiviainesta. Lopputäyttöön käytettävistä uusiomateriaaleista ei ole tiedossa, että 

niistä liukenisi haitta-aineita, jotka voisivat imeytyä esim. vesijohdon seinämän läpi juomaveteen. 

Kuitenkin jos maa-aines sisältää haitta-aineita, voidaan kohteessa käyttää diffuusiosuojattua putkea. 

Massanvaihtoon kuuluville täytöille ja johtokaivantojen lopputäytöille löytyy tarvittavat vaatimukset 

InfraRYL:stä. Vaatimukset maisemointi- ja muotoilutäytöille ovat yleensä näitä vähäisempiä. (Fors-

man ym. 2020, 23.) 

 

Jyväskylän kaupungin työmailla täyttöjä, joihin ylijäämämaita on hyödynnetty ovat olleet pääasiassa 

katujen pengerrakenteet, sekä tonttien esirakentamiseen liittyvät pengerrykset. Myös täyttöjen 

osalla kehitys on kulkenut oikeaan suuntaan. Yhteistyön merkitystä työmaiden välillä ei voi kylliksi 

korostaa, sillä vuoropuhelu on todella keskeisessä roolissa tehokkaan ja taloudellisen massojen hal-

linnan hyödyntämisessä. Yhteistyötä voisi kehittää myös Jyvässeudulla toimivien urakoitsijoiden 

kanssa, mikä mahdollistaisi entistä tehokkaamman materiaalien uusiokäytön ja ajomatkojen lyhene-

misen. Hyödyntämällä ylijäämämaat työmailla, saadaan läjitykseen ajettavien maiden määrää vä-

hennettyä, minkä ansiosta ympäristöluvan alaisten läjitysalueiden kapasiteetti riittää pidemmäksi 

aikaa. Ylijäämämaita on hyödynnetty myös esimerkiksi Jyväskylän Halssilassa sijaitsevan Hiihtomaan 

alueella, missä suosittua pulkkamäkeä korotettiin lähiseudulta ajetuilla maa-aineksilla. Työn yhtey-

dessä alueelle muotoiltiin ylijäämämaista myös pyörärata. Hiihtomaa toimii oivana esimerkkinä 

muuntojoustavuudesta, missä vanha maanläjitysalue on muunnettu lähiliikunta-alueeksi. Vastaavilla 

yhteisön virkistystoimintaa palvelevilla toimilla saadaan tehokkuuden lisäksi myös alueen asukkaiden 

viihtyvyyttä parannettua. 
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KUVA 15. Alavien ja kantavuudeltaan heikkojen alueiden täytöissä on pyritty hyödyntämään lou-

hetta, mikäli sitä on ollut lähistöltä helposti saatavilla. Kuva Härkökujan työmaalta, missä katuraken-

netta on vahvistettu louheella. (Puurtinen 2020) 

 

KUVA 16. Itäisen Palokärjen alueella esirakentamisen yhteydessä täytettyjä tontteja. Alavia teolli-

suustontteja pengerrettiin samalta työmaalta leikatuilla maa-aineksilla ja lisäksi Kankaan alueelta 

leikatuilla ylijäämämailla. Kaupungin hankkeilla työmaan sisäinen massatasapaino pyritään optimoi-

maan mahdollisimman tehokkaasti (Nätti 2020) 
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KUVA17. Jyskän Hiihtomaan pulkkamäkeä on korotettu lähialueiden työmailta ajetuilla ylijäämä-

mailla. Virkistystoimintaa palvelevat hyötykäyttökohteet saavat paljon positiivista palautetta lähialu-

een asukkailta. (Nätti 2020) 

 

 

 

KUVA 18. Jyskän Hiihtomaassa sijaitsevan pulkkamäen takapuolelle on täyttömaista tehty myös pyö-

rärata. (Nätti 2020) 
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11.6 Viherrakennuskohteet 

 

Viheralueet tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia hyödyntää kierrätysmaa-aineksia. Viheralueilla 

voidaan esimerkiksi käyttää vaihtelevampaa maastonmuotoilua kuin katualueella. Lisäksi viheralu-

eilla käytetään monipuolisesti erilaisia rakenteita, joissa kierrätysmateriaaleja voidaan hyödyntää. 

Kierrätysmaiden käytöllä kasvualustoissa voidaan lisätä rakennettavan viheralueen biologista ja eko-

logista monimuotoisuutta, edistää maaperäeliöstön monimuotoisuutta ja säilyttää pintamaiden sisäl-

tämä humus ja hiilivarasto sekä edistää viherrakentamisen kokonaistaloudellisuutta. Kasvualustojen 

kierrätys on huomioitava jo suunnittelun eri tasoilla. Seuraavaksi on lueteltu suunnittelun tasot ja 

toimenpiteet (Forsman ym. 2020, 24.):  

• Kaavoitus- ja aluesuunnitteluvaiheessa määritetään maaperän suojelun tarve ja kierrätys-

maakohteet. 

• Hankeohjelmavaiheessa hahmotetaan esiselvitystarpeet ja asetetaan tavoitteet. 

• Katu- ja puistosuunnitelmassa määritetään massatasapaino ja pintamaiden sijoittaminen 

alueelle. Suunnitellaan yhteensopivat periaatteet kasvillisuudelle ja kasvualustoille. 

• Rakennussuunnitelmissa laaditaan massanhallintataulukko ja määritetään maaperän säilyttä-

minen, suojaus ja siirrot sekä kasvualustaratkaisut. Laaditaan suunnitelmat työmaan aikai-

selle ja takuuajan hoidolle. 

 

Kierrätyskasvualustoja voidaan tuottaa kuhunkin kohteeseen sopivaksi, jolloin materiaalit ja jalostus-

menetelmät vaihtelevat käyttötarkoituksen mukaan. Viheralueiden täytöissä voidaan käyttää routi-

vaa ja painuvaa materiaalia, sillä hoitoluokasta riippuen pienet painumiset ja roudan aiheuttamat 

muutokset voidaan sallia. Kasvualustan paksuus on tyypillisesti 0,2–0,5 metriä, mutta sen laatu ja 

paksuus vaihtelee kasvillisuustyypistä riippuen. Viheralueiden täytöissä kiinnitetään huomiota maas-

ton visuaaliseen muotoiluun, täyttökerroksen veden läpäisevyyteen, kuivatukseen, täyttömateriaalin 

pH-arvoon, sekä täytön päällisiin kasvualustakerroksiin. Maisemoinnissa ja viherrakentamisessa täyt-

tömateriaalin ominaisuuksiksi yleensä riittää, että käytettävä materiaali on levitettävissä, muokatta-

vissa ja tiivistettävissä rakenteeseen. Jos massastabiloituja ylijäämämaita hyödynnetään esimerkiksi 

maisemointi tai pengertäytöissä on silloin huomioitava sen korkea pH-arvo. Stabiloitu maa-aines ei 

tällaisessa tapauksessa sovi suoraan kasvualustaksi, vaan tarvitsee pintaan erillisen kasvualustaker-

roksen. (Forsman ym. 2020, 24.) 

 

Esimerkkinä Jyväskylän kaupungin viherrakennuskohteista, missä kiertotalousperiaatetta päästiin 

toteuttamaan, on Kankaan vanhan paperitehtaan alueella sijaitsevan hulevesiuoman kunnostaminen 

(kuva 19). Uoman rakentamisessa hyödynnettiin paljon tehdasalueelta löytyneitä graniittilohkareita, 

joilla kunnostettiin vanhoja kiviseinämiä ja rakennettiin patorakenteita hulevesiuoman pohjalle.  

Myös alueen kaivumaita hyödynnettiin viimeistelytöissä. 
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KUVA 19. Kankaan alueen vanhan hulevesiuoman kunnostaminen. Uoman seinärakenteet kunnostet-

tiin, pohjalta poistettiin pilaantuneet maa-ainekset ja lopuksi viherrakentajat viimeistelivät kohteen 

istutuksilla. (Hannuksela 2018) 

 

 

KUVA 20. Kankaan alueelle rakennettu viheruoma. Uoman rakentamisessa on hyödynnetty Kankaan 

vanhan paperitehtaan alueelta purettuja kiviä ja kaivumaita. (Nätti 2019) 



        

50 (60) 

   
 

11.7 Urheilupaikat 

 

Liikunta-alueiden toimintojen monimuotoisuus tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden hyödyntää yli-

jäämämaa-aineksien ja uusiomateriaalien käytön esimerkiksi Liikuntapuistojen, -kenttien ja -reittien 

sekä niiden yhteydessä olevien piha- ja pysäköintialueiden rakentamista. Liikunta-alueiden täyttöra-

kenteissa voidaan hyödyntää myös muuhun rakentamiseen kelpaamattomat maa-ainekset, sillä tule-

vasta toiminnasta riippuen pienimuotoiset painumat voidaan sallia (kuva 21). Pohjaolosuhteiden 

vaihtelu luo omat haasteensa niissä liikuntapaikkojen rakenteissa, joissa painumat aiheuttaisivat 

käyttäjille haitta, kuten esim. palloilukentissä. (Forsman ym. 2020, 25.) Hyvänä esimerkkinä täyttö-

maan päälle rakennetusta urheilupaikasta on Keljonkankaan Frisbeegolfrata, joka on tehty osittain 

vanhan maakaatopaikan päälle. Tulevissa liikuntapaikkahankkeissa olisi syytä selvittää mahdollinen 

uusiomateriaalien käyttö heti hankkeen alussa ja tätä tullaan edellyttämään kaikissa hankkeissa. 

 

 

KUVA 21. Huhtasuolle ylijäämämaista toteutettu pump track-polkupyörärata. (Nätti 2020) 

  



        

51 (60) 

   
 

11.8 Uudet teknologiat 

 

Keilausteknologiaa hyödyntämällä on päästy merkittävästi parempiin tarkkuuksiin maaston topogra-

fiaa kartoitettaessa. Laadukas keilausaineisto yhdistettynä mallipohjaiseen rakentamiseen mahdollis-

taa huomattavasti tarkempien massamäärätietojen hyödyntämisen rakentamisessa ja massatasapai-

non suunnittelussa. Edellä mainitut tiedot nousevat keskiöön massojen hallinnan optimoinnissa. 

Massamäärien yhdistäminen maaperätutkimustietoihin antaa hyvissä ajoin tietoa alueellisista tar-

peista ja ylijäämämaiden määrästä ja laadusta. 

 

Jyväskylän kaupungilla on käytössään oma Geodrone, jolla kerätään lähtötietoaineistoksi pistepilviä 

ja ilmakuvia (kuva 22). Aineistoja pystytään hyödyntämään rakentamishankeen kaikissa vaiheissa 

aina kaavoituksesta toteutukseen ja esimerkiksi kaupungin maanläjitysalueiden täyttöasteen seu-

ranta on uusien teknologioiden avulla helpottunut merkittävästi. Ilmasta kerätty pistepilvi on nopeu-

den ja tiheyden lisäksi myös turvallinen, sillä se ei vaadi esimerkiksi mittaajan kiipeämistä maanläji-

tysalueiden jyrkkiin luiskiin. 

 

 

KUVA 22. 3D-Win-ohjelmistossa Jyväskylän kaupungin maanläjitysalueen ilmakuvan päälle viety ym-

päristöluvan mukainen suunnitelma-aineisto, sekä drone-keilauksella toteutettu pistepilvi. Vertaa-

malla nykytilanteesta mitattua keilausaineistoa suunnitelmamalliin, saadaan tarkkoja määrätietoja 
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alueelle mahtuvista massamääristä ja alueen täyttymisen aika-arviosta (Hannuksela 2020, ilmakuva 

Heinonen) 

 

 

KUVA 23. Edeltävän kuvan mittalinjalta poimittu leikkaus, 3D-Win-ohjelmiston poikkileikkausnäky-

mällä. Kuvassa on havainnollistettuna keilatun nykytilanteen ja suunnitelman mukaisen tulevan maa-

penkereen ero. Keilaustieto alempana sinisellä ja suunnitelmamalli kuvattuna punaisella. (Hannuk-

sela 2020) 
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12 HAASTATTELUTUTKIMUS 

 

12.1 Tutkimuksen taustat 

 

Yhtenä osana opinnäytetyötä suoritettiin sähköpostikyselynä haastattelututkimus. Haastattelu lähe-

tettiin yhteensä viidelle eri kaupungille, joista lopulta vastasivat Vaasan ja Kuopion kaupungit. Haas-

tattelun tarkoituksena oli kartoittaa muiden kaupunkien maa-ainesten hallintaa koskevia toiminta-

mallien käytäntöjä, kuten kierrätysmateriaalien käyttöä ja käyttöastetta, tarvetta muutoksille, sekä 

mahdollisia havaittuja epäkohtia. Muita aiheita haastattelussa olivat yhteistyö naapurikuntien ja alu-

een urakoitsijoiden kanssa, sekä kaavoitus osana maamassojen hallintaa. Haastattelutietojen sekä 

oman tiedon pohjalta oli tarkoituksena kartoittaa Jyväskylän kaupungin toimintamallien ongelmakoh-

dat ja mahdolliset lisäselvitystä vaativat kohdat.  

  

12.2 Vaasan ja Kuopion kaupunkien haastattelut 

 

12.2.1  Toimintamallit ylijäämämassojen hallinnassa ja käyttökohteet 

 

Toimistoinsinööri Antti Ruokonen (2018-09-17) kommentoi, että Vaasan kaupungilla syntyy ylijää-

mämassoja vuodessa noin 300 000 m³, joista saadaan hyötykäytettyä noin puolet ja loppuosa me-

nee maankaatopaikalle. Louheet ja moreenit saadaan hyödynnettyä lähes täysin, joten maakaato-

paikalle menevät lähinnä savimaat, joiden hyödyntäminen geoteknisten ominaisuuksien vuoksi on 

haasteellisempaa. Laskennallisesti määrä vaihtelee vuosittain rakentamisen intensiteetin mukaan 

kuten esimerkiksi vuonna 2017, jolloin maakaatopaikalle loppusijoitettiin noin 100 000 m³ maita. 

Vaasan kaupungilla on neljä ympäristöluvanvaraista maakaatopaikkaa ja ruoppausmassojen sijoituk-

seen on lisäksi luvanvaraista allaskapasiteettiä. Ylijäämämassoja pyritään hyödyntämään mahdolli-

simman pitkälle suoraan infrarakentamisen kohteissa. Infrahankkeiden massanhallinta suunnitellaan 

ennakoivasti ohjaamaan massatasapainoa. 

 

Kuopion kaupungininsinööri Ismo Heikkinen (2018-06-11) kommentoi, että Kuopion alueelta ajetaan 

Heinjoen maakaatopaikalle vuosittain noin 300 000 m³ ylijäämämaita. Ylijäämämassoilla rakenne-

taan Heinjoen ampuma- ja moottorirata-alueen meluvalleja. Massat ovat pääsääntöisesti huonoja 

moreeneja sekä pintamaita. Heinjoelle tuoduista hyvälaatuisia moreenimaita käytetään alueen urhei-

lupaikkarakentamisessa sekä haulikkoradan taustavallin rakentamisessa. Rakentamisessa syntyvät 

louheet on hyödynnetty kunnallisteknisissä rakenteissa ja vesistörakentamisessa. Louheen hyödyntä-

misaste on yli 95 %. Hyödyntämiskelpoiset materiaalit on pyritty käyttämään suoraan kunnallistekni-

sessä rakentamisessa tai välivarastoidaan myöhempää käyttöä varten. 



        

54 (60) 

   
 

 

Ruokonen kertoi, että ylijäämämassojen käytön lisäämiseksi on viime vuosikymmenen ajan ollut ta-

voitteena asemakaavojen sisäisen massatasapainon parantaminen siten, että massojen hyödyntämi-

nen ja loppusijoittaminen onnistuisi kunkin asemakaavan sisällä. Myös maakaatopaikkojen toimintaa 

on paranneltu. Seuraavana tavoitteena on käsittelyalueiden perustamiset massojen kierrätyksen pa-

rantamiseksi, mutta työ on vielä kehitysvaiheessa ja suurimpana haasteena on sopivien paikkojen 

löytäminen. Ruokosen mukaan kiertotaloutta tulisi kehittää ja saada esimerkiksi saviperäiset massat 

paremmin hyödynnettyä.  Painotusta kiertotaloudessa tulisikin siirtää neitseellisen kiviaineksen käy-

töstä kierrätykseen suuntaan ja uusien toimintamallien aktiivinen etsiminen ja kehittäminen ovat 

avainasemassa. 

 

Heikkinen kertoi, että toimintamalleissa maamassojen hyödyntämisen mahdollisuus tulisi selvittää jo 

kaavoituksen yhteydessä. Kaavoituksessa tulisikin määritellä mahdolliset aluerakentamiskohteissa 

käytettävät, työmaa-aikaiset käsittelyalueet ja niiden hyödyntämisen mahdollisuudet ja sijainnit. Toi-

nen esille noussut kehitysidea oli vuoropuhelu ja tiivis yhteistyö paikallisten yritysten kanssa, mikä 

mahdollistaisi entisestään massojen tehokasta hyötykäyttöä. 

 

 Yhteistyö 

 

Vaasan kaupungilla kuntarajat ylittävää yhteistyötä on tehty lähinnä henkilötasolla, mutta varsin ra-

jallisesti. Kuntien välistä tiedonjakoa tulisikin lisätä mahdollisuuksien mukaan kommentoi Ruokonen. 

Heikkinen kertoi, että Kuopion kaupungin rajalle on mahdollisesti tulossa iso biotuotetehdas, jonka 

rakentamisessa syntyy runsaasti ylijäämämassoja ja massojen hyödyntämisessä tulisi selvittää mah-

dolliset käyttökohteet lähialueiden toimijoiden kanssa. Heikkisen mukaan yrityksille on satunnaisesti 

vuokrattu tontteja massojen jatkojalostamista varten ja lisäksi yhteistyösopimuksia lumenkaatopai-

kalle kertyvän hiekoitusmateriaalin jatkohyödyntämisestä. 

 

Kaavoitus 

 

Heikkinen kertoi, että kaavoituksessa olisi tarpeellista huomioida enemmän maamassojen ohjaa-

mista kuten varaamalla alueita välivarastointi- ja käsittelyalueiksi. Nykyisin kaavoituksessa pystytään 

vain osittain ohjaamaan maamassojen käyttöä, mutta uudelle maakatopaikalle Heinjoelle nykyisen 

hyödyntämisalueen viereen on valmistunut osayleiskaava. 

 

Vaasan Kaupungin kaavoitus pyrkii massatasapainoon jokaisessa uudessa asemakaavassa ja tekee 

tämän saavuttamiseksi yhteistyötä kuntatekniikan yksikön kanssa. Massojen hyötykäyttö on hyvällä 
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tasolla ja sen tehostaminen on haastavaa. Varaa parantamiseen on kuitenkin aina, kommentoi Ruo-

konen. Ruokosen mukaan laajempien alueiden löytäminen välivarastoinnille tai käsittelyalueiden tar-

peisiin on haastavaa löytää, tiiviin kaupunkirakenteen vuoksi, mutta pienimuotoisilla hankkeilla väli-

varastointi ja käsittely onnistuu yleensä alueen sisällä. 

 

 Massainfo-tietojärjestelmät 

 

Massainfo järjestelmä ei ole Kuopion kaupungilla käytössä, mutta intressejä järjestelmän käytölle ja 

tarpeelle voisi olla. Massainfoa varten pitäisi saada paikallinen operaattori, jonka olisi puolueetto-

mana toimijana helpompi houkutella alueen yrityksiä mukaan järjestelmään. Tietojärjestelmän tulisi 

olla käyttökustannuksiltaan kohtuullinen, että alueen toimijat käyttäisivät palvelua. Operaattori voisi 

laskuttaa esimerkiksi käytön mukaan kommentoi Heikkinen. Ruokosen mukaan tarve tällaiselle jär-

jestelmälle voisi olla laajemmissa hankkeissa, jotka sijoittuvat kuntarajojen läheisyyteen. 
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13 YHTEENVETO 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli saada lukijalle käsitys kestävän infran toimintaperiaatteista ja siitä, 

miten tärkeässä roolissa toimiva maa- ja kiviainesten hyötykäyttö sekä kuljetusmatkojen optimointi 

prosessissa on. Työssä käytiin lyhyesti läpi maa ja kiviainesten hyötykäyttöä koskevat lait ja asetuk-

set, niiden hallintaan vaikuttavat tekijät kaavoituksessa sekä maa- ja kiviainesten käsittely-, jalostus- 

ja loppusijoitus alueet. Lisäksi tavoitteena oli muodostaa selkeä osio, missä Jyväskylän kaupungin 

nykyisiä toimintamalleja ylijäämämaa-ainesten hyödyntämisessä käytiin läpi. Kappale sisältää myös 

pohdintaa mahdollisista uusista hyötykäyttökohteista. 

 

Toinen osakokonaisuus oli Kuopion ja Vaasan kaupunkien yhteyshenkilöiden haastattelututkimus, 

jossa kartoitettiin kyseisten kaupunkien toimintamalleja maa- ja kiviainesten hallinnassa ja hyötykäy-

tössä. Haastattelututkimuksesta saatuja vastauksia verrattiin Jyväskylän kaupungin oman tuotannon 

nykyisiin toimintamalleihin. Tutkimuksesta kävi ilmi, että haastatellut kaupungit tekevät töitä samo-

jen ongelmien parissa kuin Jyväskylä. Keskiöön nousivat maa-ainesten jalostukseen soveltuvien kä-

sittelyalueiden sekä hyötykäyttökohteiden löytämisen vaikeus. Lisäksi haasteita esiintyy massatasa-

painon huomioimisessa kaavoituksen yhteydessä. Kuten työni teoriaosuudessa esitetään, tehdään 

ympäristön ja talouden kannalta merkittävimmät ohjaustoiminnat kaavoituksen ja suunnittelun osa-

alueilla. Jatkossa Jyväskylän kaupungin tuleekin panostaa entistä toimivampaan yhteistyöhön kau-

pungin kaavoituksen ja suunnitteluttamisen kanssa, jotta maamassojen hallintaa kyetään systemaat-

tisesti kehittämään ja ennakoimaan tulevaisuuden tarpeet. Haasteena toiminnan kehittämisessä on 

kaupunkiorganisaation laajuus, mikä osaltaan vaikeuttaa toimintamallien muutoksissa. Myös kunta-

rajoja ylittävä yhteistyö tulee olemaan jatkossa entistä tärkeämmässä roolissa, kaupunkialueen levit-

täytyessä yhä laajemmalle alalle. Työtä aiheen parissa riittää, mutta tulen omalta osaltani omassa 

toiminnassani jatkossakin pyrkimään hyvään vuorovaikutukseen kaikkien osapuolien kanssa, sillä se 

on edullisin ja toimivin ratkaisu ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävän infran rakentamisessa. 

 

Jyväskylän kaupungilla on tulevaisuudessa alkamassa Massainfo-projekti, missä on tarkoituksena 

kehittää kaupungin maamassojen hallintaa. Opinnäytetyöni tulee toimimaan hyvänä pohjana projek-

tissa, massojen käsittelyä koskevia lakeja ja asetuksia tarkasteltaessa. Lisäksi haastattelututkimuk-

sista saadut tulokset, sekä työssä esitetyt mahdolliset hyötykäyttökohteet antavat hyviä lähtökohtia 

Massainfo-projektin kehityskohteita pohdittaessa.  
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LIITE 1: HAASTATTELUN KYSYMYKSET  

 

Toimintamallit 

• Kuinka paljon kunnassanne syntyy ylijäämämassoja vuosittain ja paljonko niistä pystytään 

uusiokäyttämään tai kierrättämään? 

• Mitä toimenpiteitä kaupunki voisi tehdä, jotta massoja saataisiin kierrätettyä enemmän? 

• Mihin kaupunki tällä hetkellä sijoittaa ylijäämämaansa? 

• Millaisissa kohteissa on pystytty hyödyntämään kierrätettyjä materiaaleja kunnassa? 

• Millaisia ovat toimintamallit tällä hetkellä maamassojen loppusijoituksen, uusiokäytön ja kier-

rätyksen suhteen kaupungissa? 

• Onko tarvetta toimintamallien muuttamiselle? 

• Miten toimintamalleja saadaan muutettua? 

 

Yhteistyö 

 

• Kuinka paljon naapurikunnat tekevät yhteistyötä maamassoihin liittyen? 

• Millaista yhteistyötä on ja millaista kaivataan lisää? 

• Millaista yhteistyötä on yritysten ja kunnan välillä? 

 

Kaavoitus  

• Kuinka kaavoituksella ohjataan maamassojen käyttöä ja hallintaa kaupungissa tällä hetkellä? 

• Nähdäänkö tarpeelliseksi, että kaavoituksessa huomioidaan enemmän maamassojen hallin-

taa? 

• Onko tarpeellista, että jo maakuntakaavassa varataan alueita maamassojen käsittelylle, väli-

varastoinnille ja loppusijoitukselle? 

• Kuinka kunnassa on huomioitu maamassojen välivarastointi- ja käsittelyalueiden toiminnalli-

suus ja niiden tilantarve? 

 

Massainfo-tietojärjestelmä 

 

• Onko seudulliselle Massainfo – tietojärjestelmälle tarvetta kunnan näkökulmasta? 

• Olisiko kunnalla intressejä käyttää Massainfoa maamassojen hallinnassa? 

• Olisiko kunnalla keinoja saada yrityksiä kiinnostumaan Massainfo - tietojärjestelmän käy-

töstä? 

• Olisiko kunta valmis maksamaan Massainfo – tietojärjestelmän käytöstä? 

 


