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1 Johdanto
YIT Suomi Oy on suomalainen merkittävä rakennusyhtiö Pohjois-Euroopassa. YIT rakentaa ja kehittää asuntoja sekä asumispalveluita, toimitiloja ja kokonaisia alueita.
YIT toimii myös infrarakentamisen erikoisosaajana. (YIT lyhyesti 2019, 3). Lisäksi YIT
Suomi Oy toimii useissa maanteiden hoitourakoissa ympäri Suomea. Tässä opinnäytetyössä kehitettiin YIT:lle ympäristöraportointikäytäntöjä maanteidenhoitourakoissa
syntyville ojitusmaille sekä ojitusmaiden sijoittamista varten sijoitussopimuspohja.
Luonnonvarojen ylikulutus, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ovat tällä hetkellä ihmiskunnan suurimpia ongelmia sekä yksi suurimmista
puheenaiheista. Luonnon kestävyyden kannalta vaaditaan nopeita muutoksia ihmisten tottumuksiin sekä toimintaan. Suomella on mahdollisuudet edistää ja toteuttaa
tätä muutosta kestävän kehityksen mukaiseen ekologiseen jälleenrakentamiseen vakaan ja kestävän yhteiskuntarakenteen, koulutetun väestön ja hyvän sekä korkean
teknologiaosaamisen ansiosta. (Suomella on hyvät mahdollisuudet kestävän kehityksen mukaiseen ekologiseen jälleenrakentamiseen, n.d.)
Vuonna 2016 Valtioneuvosto julkaisi tavoitteet kierrätysasteelle koskien yhdyskuntajätteitä sekä rakennus- ja purkujätteitä. Jätedirektiivin ja jäteasetuksen mukaan rakennus- ja purkujätteen kierrätysasteen tulisi yltää 70% vuoteen 2020 mennessä.
(Salmenperä, Sahimaa, Kautto, Haavisto, Dahlbo, Wahlström, Baché, Laine-Ylijoki,
Espo, Vehvalainen 2016, 6.)
YIT:n strategian olennainen osa on kestävä kehitys, minkä vuoksi työmaiden on raportoitava lajittelu- ja kierrätysaste erillisen portaalin kautta. Tällä opinnäytetyöllä
pyrittiin saamaan ratkaisu siihen, miten tämä raportointi maanteiden hoitourakoissa
suoritetaan ojitusmaiden ja mahdollisesti muiden syntyvien maamassojen osalta.
Aihe on laajemmassa mittakaavassa merkittävä ilmastonmuutoksen ja päästöjen
alentamisen takia. Kierrätysasteen parantuessa voidaan hillitä ilmaston lämpenemistä ja saada päästöjä alhaisemmaksi sekä pidentää uusiokäytöllä tuotteen elinkaarta.
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Suomessa tieverkko on laaja ja sen hoidossa sekä muokkauksessa syntyy materiaaleja
hyvin paljon. Kaikkien näiden raportointia ei kuitenkaan vielä vaadita. Sekä ympäristötavoitteista että rakennus- ja purkujätteiden kierrätyksen tavoitteista on nähtävissä, että infrarakentamiseen, sekä maanteidenhoitourakoihin tullaan myös asettamaan tavoitteita kierrätyksen ja kestävän kehityksen suhteen.
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi YIT Suomi Oy:n infrakunnossapidon Kymenlaakson yksikkö. Tavoitteena oli kehittää YIT:lle teiden kunnossapitoon ympäristöraportointijärjestelmää, jolla voidaan seurata teiden muokkaamisessa syntyvien ojitusmaiden ja muiden maamassojen määriä. Työssä keskityttiin Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen kilpailuttamaan Kouvolan maanteidenhoitourakkaan.

1.1 Tutkimuskysymykset
Tässä opinnäytetyössä ohjaavina tutkimuskysymyksinä oli alla esitetyt kysymykset.
Tutkimuskysymys 1: Mitä jätemateriaaleja syntyy maanteiden hoitourakoissa? Tällä
tutkimuskysymyksellä pyritään saamaan vastaus siihen mitä jätteitä maanteiden hoidossa syntyy ja miten paljon.
Tutkimuskysymys 2: Mitkä materiaalit tulevat vaatimaan raportoinnin? Tällä kysymyksellä pyritään selvittämään sekä luomaan pohjaa sille, minkä materiaalien raportointia tullaan vaatimaan jatkossa materiaaleista, joita ei vielä raportoida.
Tutkimuskysymys 3: Miten työlajikohtaisesti tieto materiaaleista kerätään ja raportointi suoritetaan? Tällä kysymyksellä etsitään ratkaisua työlajikohtaisen tiedon keräämiseen ja raportointiin.
Edellä esitettyjen kolmen tutkimuskysymyksen ohjaamana opinnäytetyössä haettiin
selkeää tapaa raportoida maanteiden hoidossa syntyvien materiaalien määrä.
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1.2 Tutkimusmenetelmät
Kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä tarkoitetaan aistienvaraista tutkimusta.
Kvantitatiivinen tutkimus perustuu aistihavaintoihin, sekä niiden avulla tehtävään
loogiseen päättelyyn. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käsitellään myös aiempia tutkimuksia ja niiden perusteella tehdään johtopäätöksiä. Tarkasteltavana ovat myös aikaisemmat teoriat sekä esimerkiksi hypoteesin käsittely. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 139-140).
Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä pyrkii saavuttamaan ratkaisua sekä tietoa laadullisin perustein. Kvalitatiivinen tutkimus on siis laadullinen tutkimus ja perustuu todellisen elämän kuvantamiseen. Todellisen elämän kuvantamisella saadaan kuva laadusta ja miten laatu koetaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 160-161).
Opinnäytetyössä tutkimusmenetelminä toimivat niin kvantitatiiviset kuin kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät. Kvantitatiivista tutkimustyyliä hyödyntäen työssä selvitettiin materiaalimääriä jätteen syntymisestä maanteidenhoitourakoissa. Tutkittavana
oli raportoitujen materiaalien määrä. Näiden avulla tutkimukseen saatiin kuva mahdollisista määristä raportoimattomien materiaalien, sekä jätteiden osalta. Kvalitatiivista tutkimusta työssä olivat haastattelut, joita suoritettiin Kouvolan maanteiden
hoitourakan työmaapäällikölle sekä Kouvolan ja Kotkan hoitourakoiden työpäällikölle.

1.3 Tutkimusprosessi
Opinnäytetyöprosessi aloitettiin määrittelemällä tutkimuskysymykset vastaamaan
opinnäytetyön tavoitteeseen. Tutkimuskysymyksien avulla saatiin teemat, joiden
pohjalta tehtiin kirjallisuuskatsaus. Kirjallisen aineistonkeruumenetelmän lisäksi valikoitui teemahaastattelut. Teemahaastattelut valikoituivat aineistonkeruumenetelmäksi alan vaatimusten sekä monien kymmenien vuosien kokemuksen omaavien
haastateltavien takia. Vuosien kokemus alalta ja sen hyödyntäminen aineiston keruussa auttoi ymmärtämään mitä ja miten raportointia on suoritettu ja tulisi suorittaa jatkossa. Kuviossa 1 on kuvattuna opinnäytetyöprosessin eteneminen prosessikaavion avulla.
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Kuvio 1 Opinnäytetyöprosessin eteneminen.

2 Maanteiden hoitourakat
Maateiden hoitourakka on teiden hoidosta ja ylläpidosta vastaamista valtion omistamien teiden alueella. Väylävirasto asettaa vaatimukset valtion omistamien teiden
hoidolle ja kunnossapidolle. Näiden vaatimusten avulla pyritään turvaamaan tienkäyttäjälle turvallinen liikkuminen tiestöllä kaikkina vuoden aikoina.

2.1 Maanteiden hoito ja ylläpito Suomessa
Päällystetyllä tieverkolla on suuri merkitys päivittäiselle liikkumiselle ja elinkeinoelämälle. Suomessa on yli 50 000 kilometriä päällystettyä tieverkkoa ja tämän sekä päällystämättömän tieverkon hoitoon valtio määrittää määrärahat, joiden avulla tieverkon kuntoa ja toimivuutta ylläpidetään. Suomen tiestö on jaettu urakka-alueisiin,
joita on 79 kappaletta. Kuviossa 2 on esitetty kaikki nämä 79 urakka-aluetta, sekä niiden tämänhetkinen urakoitsija värikoodein. Jokaiselle alueelle kilpailutetaan oma
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hoitourakoitsija, joka vastaa maanteiden hoidosta Väyläviraston määrittelemän palvelutason mukaan. Jokaisella tiellä on oma hoitoluokkansa, eri hoitoluokissa on määritelty esimerkiksi se, millainen toimenpideaika on lumenauraukselle tai muulle toimenpiteitä vaativalle työlle tiellä, sekä se, kuinka tieympäristön hoito tulee urakassa
suorittaa. Maanteiden hoitourakoissa vastataan myös siltojen kunnossapidosta.
Maanteillä suomessa on arviolta yli 15 000 siltaa ja näiden tarkastus hoidetaan vuosittain. Suomen maanteiden sillat ovat iältään melko vanhoja ja ovat tulossa peruskorjausikään. (Teiden kunnossapito, N.d.). Vuosittaisella siltojen tarkistuksella selvitetään siltojen korjaustarve sekä sen hetkinen kunto. Siltatarkistukset ovat tärkeä osa
vuosittaisia tarkastuksia tieverkolla.

Kuvio 2 Maanteiden hoitourakat alueittain. (Hoidon ja ylläpidon alueurakoitsijat
1.10.2020-1.10.2021, Väylävirasto.)
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YIT toimii yhtenä hoitourakoitsijana Suomen maanteiden hoitourakoissa. Lisäksi se
on Suomen toiseksi suurin urakoitsija maanteiden hoitourakoissa 26 urakallaan.
Maanteiden hoitourakkaan kuuluu valtion tie- ja katuverkoista huolehtiminen, sekä
kunnon ylläpitäminen. Katujen, teiden ja alueiden kunnossapito on ympärivuotista ja
sen avulla varmistetaan jokapäiväisen elinympäristön toimivuus, sekä monimuotoisuuden että arvon säilyminen. (YIT group, kunnossapito, N.d.).
Maanteiden alueurakkamalli on kehitetty 2000-luvun alussa, samaan aikaan kilpailutuksen avautumisen kanssa. Vuosien varrella alueurakkamalli on kehittynyt ja on siirtynyt enenevissä määrin aliurakointiin. Aliurakoinnilla urakoitsija hoitaa urakan työsuoritteet aliurakoitsijan kautta. Tällä tavoin pyritään laskemaan kalustokustannuksia. Alueurakoinnista noin 90% hoidetaankin aliurakoinnin kautta.
MHU lyhenne tulee sanoista maanteiden hoitourakkamalli ja sen kehitys aloitettiin
vuonna 2012. Sen tarkoituksena oli parantaa tilaajan ja urakoitsijan vuorovaikutusta
ja yhteistyötä. Tätä mallia pilotoitiin hoidonjohtourakka (HJU) nimellä neljässä
vuonna 2014 alkaneessa maanteidenhoitourakassa. Vuonna 2019 alkoi uudella hoitourakkamallilla 17 hoitourakkaa ja vuonna 2020 yhteensä 13 hoitourakkaa. (Levola
2019, 2).

2.2 Hoitourakoiden kilpailutus
Hoitourakoissa oleva kilpailutus on avointa ja hoitourakat ovat alueittain aina viiden
vuoden välein kilpailutuksessa. Hoitourakan kilpailutuksesta vastaa Väylävirasto ja
ELY-keskukset. (Maanteiden hoidon kilpailutus N.d.)
Hoitourakoiden kilpailutuksessa urakoitsijat jättävät tarjouspyyntöaineiston ja tarjouksen Hanki-tarjouspalvelussa. Jätetyistä tarjouksista jokainen pisteytetään ja pisteytyksien avulla määritetään soveltuvuus urakkaan. Pisteytys koostuu laatulupauksesta, jonka osuus on 35% ja tarjoushinnasta, jonka osuus on 65%. Urakan laatulupaus koostuu urakassa toimivien avainhenkilöiden suorittamasta tentistä ja testistä,
joiden molempien vaikutus on 10%. Tämän lisäksi tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelman korvaavien lupauksien vaikutus on 15%. Näillä vertailupisteillä urakan
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tarjousvaiheessa saadaan kokoon 35% laatuvaatimus, joka tarjoushinnan lisäksi määrittää urakan saajan. (Levola 2019, 2).

2.3 Talvihoito maanteiden hoitourakoissa
Maanteiden talvihoito on talviaikaan tapahtuvaa tien ja tiealueen kunnossapitoa.
Maanteiden talvihoitoon hoitourakoissa kuuluu tiestön tilasta huolehtiminen niin,
että taataan liikenteen sujuvuus ja turvallisuus. Toimenpiteitä tämän varmistamiseksi
ovat lumenpoisto, pinnantasaus ja liukkaudentorjunta. Talvihoitoon kuuluu myös auraviitoituksista huolehtiminen, liikennemerkkien ja opasteiden puhdistus, lumivallien
madallus, lumen poiskuljettaminen ja sulamisvesihaittojen torjuminen.
Talvihoidossa tiestö on jaettu talvihoitoluokkiin. Talvihoitoluokkia teillä on kuusi lse,
ls, lb, lc, II ja III, näistä luokista lse-palvelutaso on korkein ja III-palvelutaso on matalin. Kävely- ja pyöräilyväylillä on omat luokituksensa ja näitä on kaksi K1 ja K2. Näiden lisäksi kaupungeissa on laatukäytäviä, jotka ovat luokitukseltaan L. (Maanteiden
talvihoito 2018, 6).
Maanteiden talvihoito on vaativaa Suomessa ja talvihoidolle onkin määritetty laatuja toimivuusvaatimuksia. Toimivuusvaatimuksilla kuvataan kohteiden ominaisuuksia,
mutta ei määritellä hoitoon liittyviä teknisiä ratkaisuja. Laatuvaatimuksilla ja muilla
tarkemmilla ehdoilla täydennetään toimivuusvaatimusta kohteittain.
Toimivuus- ja laatuvaatimusten lisäksi on määritetty muita toimenpiteisiin liittyviä
vaatimuksia seuraavasti. Lumenpoistoon lähtökynnys, jolla on määritetty auraukseen
lähtökynnys ja aika, jolloin auraus tulee olla käynnissä. Lähtökynnyksen määrittää lumimäärä ja määrän täytyttyä jossakin aurausreitillä tulee auran lähteä liikkeelle. Tien
talvikunnossapidossa on myös määritetty toimenpideaikoja, jotka määrittävät ajan
minkä sisällä työ tulee suorittaa. Esimerkiksi lumen ja sohjon poiston toimenpideajalla tarkoitetaan aikaa sateen päättymisen jälkeen, jolloin ajorata tulee olla aurattu loppuun saakka. Liukkaudentorjunnalle määritetään myös oma toimenpideaika.
Sillä tarkoitetaan aikaa laatuvaatimuksen alituksesta työn toteutuksen loppuun, jolloin tie tulee olla laatuvaatimusten mukainen.
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Talvihoidossa ajoradat tulee pitää puhtaana irtolumesta ja sohjosta. Ajoradan laatua
mitataan ja sille on määritetty toimenpideajat seuraavien mittausten perusteella,
ajoradan lumensyvyys, ajoradan tasaisuus ja ajoradan kitka. Taulukossa 1 on kerrottuna lumen ja sohjon maksimisyvyydet sateen aikana, sekä toimenpideajat eri talvihoitoluokkien teille. (Maanteiden talvihoito 2018, 10).

Taulukko 1 Talvihoidon laatuvaatimukset sään ja kelin muutostilanteissa. (Maanteiden talvihoito 2018, Väylävirasto.)
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Kuvio 3 Ajoradalla aurauspuutteita. Polannetta syntynyt sekä selvät ajourat kaistoille.
(Kukkonen, Kouvola 2021).

Kuvio 4 Maantien suolaus hoidettu asianmukaisesti, liikenteen turvallinen liikkuminen turvattu. (Kukkonen, Kouvola 2021).
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Kuvioissa 3 ja 4 on kuvattuna tienhoidossa talvihoidon osa-alueita. Auraus, suolaaminen ja muu liukkaudentorjunta ovat merkittävä osa talvihoitoa maanteiden hoitourakoissa. Kuviossa 3 aurauksessa on hieman puutteita ja polannetta on päässyt syntymään ajoradalle. Kuviossa 4 taas on hyvin hoidettu sekä suolattu maantie, joka on
asianmukaisessa kunnossa liukkaudentorjunnan ja aurauksen osalta.

2.4 Kesähoito maanteiden hoitourakoissa
Kesähoito maanteiden hoitourakoissa on maanteiden ja niiden ympäristön hoitamista monin eri tavoin, jotta ne pysyvät turvallisina ja mukavina liikkua. Kesähoidossa
työt eivät ole vain ajoradalla tehtäviä töitä, vaan työtä suoritetaan myös ajoradan ulkopuolisella tiealueella, jotta saadaan taattua hyvät kunnossapito- ja ajo-olosuhteet
talvikaudeksi. Työtehtäviä kesähoidossa ovat harjaus, muu puhtaanapito, kuivatuksen parantaminen ja erilaiset niitot.
Harjauksella tarkoitetaan tienpinnan puhdistamista talvella kertyneestä hiekoitushiekasta. Harjaustoimenpiteet aloitetaan ensimmäisenä taajamissa ja kevyen liikenteen
väylillä, jotta saadaan puhtaaksi mahdollisimman nopeasti ne osuudet, joilla on kevyttä liikennettä eniten. Harjaukset suoritetaan keväällä ja niiden suorittamiselle on
asetettu takarajaksi 30.4 ja 15.5 Väyläviraston toimesta. Kevyen liikenteen väylien
harjaus tulee suorittaa 30.4 mennessä heti sulan kauden vakiinnuttua. Muiden päällystettyjen teiden puhdistus tulee suorittaa 15.5 mennessä. Kevyen liikenteen väylien
jälkeen harjaus suoritetaan levähdys- ja pysäköintialueilla ja tämän jälkeen muilla
päällystetyillä tieosuuksilla. Harjauksessa käytetään aina työkonetta, joka on varustettu harjalla sekä harjan edessä olevalla kastelulaitteella. Kastelulaite kastelee harjattavan hiekoitushiekan pölyn vähentämiseksi. Sillan pesu kuuluu myös kesähoidossa suoritettaviin puhdistustöihin.

16
Kesähoidossa muu puhtaanapito tarkoittaa talven jäljiltä kertyneiden roskien siivoamista tien varsilta, pysäkkikatosten sekä liikennemerkkien puhdistusta, liikennemerkkien oikaisua ja korjaamista, reunapaalujen puhdistusta ja vaihtamista, irronneiden
reunakivien korjausta sekä reunakivien puhdistusta.
Maanteiden hoitourakoissa kesähoidon osana on viherhoito. Viherhoidolla tehdään
liikenneympäristöstä turvallisempi ja viihtyisämpi tienkäyttäjälle. Viherhoidossa raivataan tienreunaympäristöstä vesakot ja puut, jotta näkyvyys olisi parempi ja onnettomuustilanteissa puuhun törmäämisen riski olisi pienempi. Raivauksen tiheydelle on
määritetty kaksi luokkaa, joita ovat vilkasliikenteisillä teillä kahden vuoden välein ja
muilla teillä kolmen vuoden välein. Tarvittaessa liittymäalueet, koulujen läheisyydet
ja riistavaara-alueet tulee raivata vuoden välein turvallisuuden ja näkyvyyden parantamiseksi.
Kesällä kuivatusta parannetaan niin päällystetyillä teillä kuin myös alemmilla tieverkoilla. Kuivatus ja sen toimivuus on hyvin tärkeä asia tien päällysteen ja rakenteen
kannalta. Kuivatuksella saadaan pidennettyä tien käyttöikää sekä kunnossa pysymistä. Kuivatusta parannetaan kaivamalla liettyneitä ojia syvemmiksi sekä vaihtamalla ja uusimalla rikkoutuneet ja väärässä korkeudessa olevat ojarummut uusiin.
Kuivatuksen parannus on olennaisessa osassa niillä tieosuuksilla, joissa kesän aikana
paikataan päällystystä tai tehdään uusi päällyste. Kesähoidossa kuivatuksen osalta
tarkistetaan myös sadevesi- ja salaojajärjestelmän kunto. Tarvittaessa näihin tehdään
korjaustoimenpiteitä sekä puhdistuksia.
Niittotyöt ovat katukuvassa merkittävässä roolissa kesäaikaan. Niittotöillä pyritään
parantamaan tienkäyttäjien turvallista liikkumista tiellä. Niittotöillä pyritään myös
edistämään luonnon monimuotoisuutta sekä torjumaan vieraslajeja, jotka ovat haitaksi ympäristölle. Niitot edistävät näkyvyyttä ja havaittavuutta, jonka avulla äkillisiin
tilanteisiin on helpompi varautua. Tieympäristön siistiminen edesauttaa ojien toimivuutta, ehkäisee vesakon kasvua, sekä sitä, että kasvusto tulisi ajoradalle haittaamaan liikennettä. Viherhoitoluokat määrittävät miten ja kuinka usein kukin tie ja sen
ympäristö tulee niittää. (Teiden kesähoito, N.d.).
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2.4.1 Liikenneympäristön hoito
Liikenneympäristön hoidolla tarkoitetaan liikenneympäristön ylläpitäviä hoitotöitä.
Hoitotöitä ovat kalusteiden hoito, liikenteen ohjauslaitteiden ja reunapaalujen hoito,
tie-, levähdys- ja liitännäisalueiden puhtaanapito, liikennemerkkien hoito, viherhoito,
kuivatusjärjestelmien hoito ja ylläpito, rumpujen kunnossapito ja uusiminen, kaiteiden, riista- ja suoja-aitojen sekä kiveysten kunnossapito, päällysteiden paikkaukset
sekä sorapientareiden kunnossapito sekä siltojen ja laitureiden hoito.
Hoitotyöt koskien liikennemerkkejä ovat liikennemerkkien uusimisia, puhdistuksia
sekä suoristamisia. Liikenneohjainlaitteiden puhdistus kuuluu myös liikenneympäristön hoitoon. Liikenneympäristön hoidolla taataan tienkäyttäjälle turvallinen ja sujuva
liikkuminen tiellä. Lisäksi hoidolla pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia.
(Maanteiden hoitourakoiden tuotekortit 2018, 6-29).
2.4.2 Sorateiden hoito
Maanteiden hoitourakoissa on niin päällystettyä kuin päällystämätöntäkin tietä. Soratiet on luokiteltu kolmeen luokkaan. Luokkien mukaan Väylävirasto on määrittänyt,
miten sorateitä tulee hoitaa ja mikä on pintakuntovaatimus. Pintakuntovaatimuksia
on kolme ja ne ovat, tasaisuus, kiinteys ja pölyävyys. Nämä vaatimukset on esitetty
kuviossa 5, joka löytyy Väyläviraston materiaaleista. (Maanteiden hoitourakoiden
tuotekortit 2018, 30-35).
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Kuvio 5 Soratien pintakuntovaatimukset, Väylävirasto 2018.

3 Kartoitus tienhoidossa syntyvistä materiaaleista
3.1 Tieympäristössä syntyvät materiaalit
Maanteillä rakentamisessa ja kunnossapidossa syntyy vuosittain merkittäviä määriä
materiaaleja osana tienhoitoa sekä tieympäristön parantamista. Näistä materiaaleista voidaan puhua tieympäristön materiaaleina. Materiaalit, joita tieympäristössä
syntyy ovat maa- ja kiviaines, teollisuuden sivutuotteet, vaaralliset jätteet sekä rakenteissa käytetty puu. Jokainen materiaalityyppi jaotellaan vielä tarkemmin materiaalin alalajeihin. Maa- ja kiviaines jaotellaan louhemateriaaleihin/ kiviin sekä muihin
materiaaleihin. Louhemateriaali on kivimateriaalia, jonka louhekoko on yli 60mm ja
muut materiaalit ovat ei-louhemateriaaleja, mutta eivät kuitenkaan raivausmateriaaleja.
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Teollisuuden sivutuotteisiin luokitellaan tuhka, kuona, betoni ja muut tuotteet. Tuhkaa ja kuonaa syntyy tierakennetta tehdessä. Betonia syntyy teollisuudessa ja sitä
käytetään tierakenteissa. Muut materiaalit kattavat muut tierakenteessa käytetyt teollisuuden sivutuotteena syntyneet materiaalit.
Vaarallisiksi jätteiksi tienhoidossa luokitellaan pilaantunut maa, sekä muut vaaralliset
jätteet, joita ympäristöstä löytyy, kuten esimerkiksi autojen akut ja rengasjäte. Pilaantunut maa on tiealueelta poistettua tai tierakenteissa käytettyä pilaantunutta
maa-ainesta, joka poistetaan tienrakennetta parantaessa taikka muuta hoitotyötä
tehdessä.
Maanteiden hoidossa syntyvissä jätteissä, muut jätteet käsittävät sähkö- ja elektroniikkatuotteet. Kyseistä syntyvää jätettä tulee raportoida jo tälläkin hetkellä ja asiaan
on huomattavissa tiukennuksia sekä lisävaatimuksia raportoinnin suhteen. Sähkö- ja
elektroniikkaromu on ongelmajätettä, jonka kierrätykseen tulee kiinnittää koko ajan
enemmän huomiota ympäristön lämpenemisen sekä kiertotalouden kehittämisen
kannalta. (Pääkkölä 2021).
Rakenteissa käytetty puu luokitellaan kahteen kategoriaan, tavallinen puu ja kestopuu -kategoriaan. Tavallisella puulla voidaan käsitellä esimerkiksi sillan rakentamiseen käytettyjä muottipuita, ei kuitenkaan tiealueelta kaadettuja puita. Kestopuu voi
myös olla sillan rakentamiseen käytettyä muottipuuta. Kestopuu on ominaisuuksiltaan erilainen ja vaatii erilaisen käsittelyn kyllästysaineen takia kuin tavallinen puu.
Kyllästysaine tekee kestopuusta myös ongelmajätteen ja se tulee kierrättää sen mukaisesti.
Tonnimäärän mukaan materiaalit jaotellaan soveltuvin osin työmaan ulkopuolelta
tuotuihin materiaaleihin, työmaanleikkausmateriaaleihin, läjitettäväksi menneisiin
materiaaleihin ja muualle hyödynnettäväksi vietyihin materiaaleihin. Raportoidessa
materiaaleja raportointilomakkeeseen kirjataan myös rakennetut pohjavesisuojaukset ja meluesteet sekä kuinka paljon niihin liittyviä erilaisia rakenteita on tehty tiehankkeessa.
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Tienhoidossa on käytössä Harja-järjestelmä, jonka avulla kerätään tiehoidossa syntyvien materiaalien määrä sekä syntyvän jätteen määrää. Harja-järjestelmään kirjataan
esimerkiksi tien talvihoidon liukkaudentorjuntaan käytetty suolamäärä sekä kesällä
pölynsidontaan käytetty suolamäärä. Järjestelmään kirjataan kerätty sekajäte, jota
syntyy levähdysalueilta sekä muualta tien varsilta. Järjestelmään kirjataan tieto siitä,
miten paljon urakoissa on käytetty tiesuolaa, hiekkaa, soraa ja torjunta-aineita sekä
minkä verran urakassa on kerätty sekajätettä tien varsilta sekä levähdys- ja parkkipaikoilta.
Raportointi kaikesta materiaalista suoritetaan Excel-pohjaisella ympäristöraportointilomakkeella. Tienhoidossa lomake on nimeltään ”rakentamisen ympäristöraportointi”. Raportointi ja lomake hankkeesta tehdään vuosittain. Lomakkeet toimitetaan
Väylävirastolle, jossa ne tarkistetaan. Liikennevirasto arkistoi ja koostaa tiedot tilastokeskukselle kansantalouden materiaalit -tilastoa varten. Kansantalouden materiaalit -tilastolla kuvataan luonnosta otettuja, siirrettyjä ja muutettuja ainemääriä. Tilaston pyrkimyksenä on auttaa ymmärtämään kansantalouden materiaaliriippuvuutta
sekä taloudellisen toiminnan ympäristövaikutuksia. (Heikinheimo, Illman, Pitkänen ja
Pursula 2017, 10-13). Liikennevirasto laati esiselvityksessään ehdotelman ympäristöraportointilomakkeesta, joka on esitettynä kuviossa 6.
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Kuvio 6 Liikenneviraston esiselvityksen ehdotelma ympäristöraportointilomakkeesta.
(Materiaalien hallinnan raportointi väyläpidossa 2017, Väylävirasto.)
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3.2 Materiaalien määrittely
Maanteiden hoitourakoissa tiealueella tehtävissä hoidollisissa toimenpiteissä materiaalia ja jätettä syntyy merkittäviä määriä. Materiaalit määritellään kesä- ja talvihoidossa syntyviin materiaaleihin. Kesähoidossa materiaaleina syntyy ojamaita, pakkausjätettä (muovi ja pahvi), kesällä käytettävän suolan varastointiin käytettävät suolasäkit, uusittavien liikennemerkkien vanhat taulut, joiden materiaali on vaneri tai
alumiini, merkkien taustalla käytettävät lankut joiden aines on puu, vanhat liikennemerkkiputket, betonijalustat, vanhat betoni- ja muovirummut, työkoneiden huollosta
ja korjauksista syntyvät osat kuten esimerkiksi niitto- ja raivauskoneen terät ja
kuorma-autojen ja muun tasaukseen käytettävän kaluston alusterät sekä hydrauliikkaletkut.
Maanteillä talvihoidossa syntyvät materiaalit ovat osittain samoja kesähoidossa syntyvien materiaalien kanssa. Talvihoidossa kuitenkin materiaalinimikkeitä on pienempi
määrä ja myös materiaalien määrät ovat pienempiä. Eroavaisuus kesähoidon ja tavihoidon välillä johtuu muokkaus- ja korjaustoimenpiteistä, jotka hoidetaan pääosin
kesähoidossa akuutteja tapauksia lukuun ottamatta. Talvihoidossa tehtävänä on ylläpitää maanteiden kuntoa ja huolehtia aurauksesta. Talvihoidossa ajoittain uusitaan
myös opasteita ja liikennemerkkejä, näistä syntyy vaneria, alumiinia ja metallia,
mutta määrällisesti niitä uusitaan vähemmän kuin kesäaikaan. (Pääkkölä 2021.)
Tällä hetkellä raportoitavia lajikkeita maanteiden hoitourakoissa ovat rakentamisen
jätteet ja muut. Maanteiden kunnossapidossa raportoidaan laajasti syntyvän jätteen
määrä. Sen avulla seurataan lajitteluastetta sekä kierrätysastetta. Lajitteluaste ja sen
seuranta mahdollistaa materiaalien hyödyntämisen uudelleen. Lajittelun avulla vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia sekä tuetaan tuotteen uudelleenkäytön
mahdollisuutta. Kierrätysasteen avulla tarkastellaan ja mitataan materiaalien kierrätys- ja uusiokäyttöä. Uusiokäytössä materiaali tulee käyttöön samassa tarkoituksessa,
kun taas kierrätyksessä materiaalia käytetään uudelleen johonkin muuhun materiaalille soveltuvaan tarkoitukseen. (Jäteraportointi-info, sisäinen materiaali YIT,
28.1.2021)

23
3.2.1 Uusiokäytettävä materiaali
Jätelaki (646/2011) 52§ määrittelee toimia tuotteen uudelleenkäytön edistämiseksi.
Laki määrittää tuottajan vastaamaan tuotteen kuljetuksesta ja vastaanotosta siten,
että tuote ei pääse tarpeettomasti vaurioitumaan tai rikkoutumaan. Tämän avulla
ehjät ja korjauskelpoiset tuotteet voidaan käyttää uudelleen mahdollisimman tehokkaasti ja tällä tavoin edistää uudelleenkäytön mahdollisuuksia.
Laissa määritetään myös, että jakelijan on mahdollistettava tuotteiden vastaanotto
siten, etteivät ne pääse vaurioitumaan. Tuottajan on mahdollisuuksien mukaan varmistuttava siitä, että haltija sekä tuotteen jätehuollon järjestäjä ja muut toimijat saavat tarvittavat tiedot tuotteen uudelleenkäyttömahdollisuuksista ja tiedon tuotteen
vaarallisten aineiden sekä osien sijainnista. (Jätelaki 646/2011, 52§).
Uusiomateriaaleja voidaan hyödyntää monissa maanteillä tehtävissä korjaus- ja kunnostustoimissa sekä maanteiden rakentamisessa, esimerkiksi penkereissä, kerrosrakenteissa (sidotut ja sitomattomat), päällysteessä, kevennysmateriaalina, syvästabiloinnin sideaineseoksissa ja lämmöneristeenä. Uusiomateriaali voi poiketa ominaisuuksiltaan paljonkin samaan luonnonmateriaaliin verrattuna. Ominaisuudet voivat
poiketa esimerkiksi keveydessä, sitoutumiskyvyssä, routimisherkkyydessä, paisumisalttiudessa ja lämmöneristävyydessä. Alla on listattuna erilaisia käyttökohteita uusiomateriaaleille infrarakentamisessa.
Penkereissä ja meluvalleissa käytettäviä uusiomateriaaleja
•

lentotuhka

•

pohjatuhka

•

leijupetihiekka

•

käsitelty jätteenpolton pohjakuona

•

rengasleike eli jätelainsäädännössä oleva rengasrouhe käytetyistä renkaista

Suodatinkerroksen uusiomateriaalit
•

masuunikuonamurske
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•

ferrokromikuonamurske

•

teräsmurske

•

pohjatuhka

•

leijupetihiekka

•

rikastushiekka kalsiitin erottamisessa

Kantavassa ja jakavassa kerroksessa käytettäviä uusiomateriaaleja
•

betonimurska

•

masuunikuonamurske

•

ferrokromikuonamurske

•

teräskuonamurske

•

asfalttirouhe ja asfalttimurske

•

käsitelty jätteenpolton pohjakuona kevyesti kuormitettuihin rakenteisiin

Stabiloidussa kerroksessa käytettäviä uusiomateriaaleja
•

asfalttirouhe ja asfalttimurska, joiden sitoutumista lisätään bitumilla

•

lehtotuhka, mikäli sidosaineita tarvitsee käyttää, on se tutkittava ennakkokokeilla.

Päällysteessä käytettäviä uusiomateriaaleja
•

asfalttirouhe ja asfalttimurska

•

ferrokromikuonamurska

•

teräskuonamurska

Esitetyistä uusiomateriaaleista osaa voidaan käyttää hyödyksi myös maanteiden hoitourakoissa. Jokainen uusiokäytetty materiaali tierakenteessa kuten muutkin tierakentamisen materiaalit kuuluvat rakennustuoteasetuksen (305/2011) piiriin. Tämä
tarkoittaa, että niillä tulee olla CE-merkintä. Merkintä tulee soveltamisalan mukaisen
harmonisoidun tuotestandardin mukaan tuotteelle. (Uusiomateriaalin käyttö 2020,
16-18)
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Mainitut uusiokäytettävät materiaalit keskittyvät infrarakentamiseen. Uusiomateriaaleista osaa voidaan käyttää myös maanteidenhoidossa tehtävissä töissä, kuten esimerkiksi sorateiden nostokohdissa suodatinkerroksen uusiomateriaaleina. Lisäksi
kantavan ja jakavan kerroksen osalta voidaan käyttää uusiokäytettäviä materiaaleja,
kuten esimerkiksi betonimurskaa tai asfalttirouhetta ja asfalttimurskaa. (Vidgren,
2021).
3.2.2 Kierrätettävä materiaali maanteiden hoitourakassa
Kierrätettävä materiaali maanteiden hoitourakoissa pitää sisällään omasta toiminnasta aiheutuvia jätteitä ja materiaaleja, sekä kolmannen osapuolen, eli tienkäyttäjän
materiaaleja ja jätteitä.
Työmaan jätehuollon suunnittelussa otetaan huomioon kierrätys ja sen mahdollistaminen. Työmaalle järjestetään jätehuolto, jolla pyritään minimoimaan jätteiden
määrä sekä mahdollistamaan oikeanlainen kierrätys syntyville jätteille. Jätteiden lajittelu voidaan tehdä seuraavalla tavalla:
•

betoni- ja tiilijäte

•

puujäte (ei kyllästetty puu)

•

metalli

•

maa- ja kiviaines

•

sekajäte

•

vaaralliset jätteet (esim. kyllästetty puu.)

•

lasi, pahvi, paperi ja biojäte

Maanteiden hoitourakoissa jätteiden lajitteluvaatimukset ja mahdolliset kunnan sekä
kaupungin jätehuoltomääräykset tulee selvittää ja huomioida suunniteltaessa materiaalien kierrätyksen mahdollistamista oikealla tavalla. (YIT:n sisäinen materiaali, Työmaan jätehuollon suunnittelu).
Kierrätettävät materiaalit maanteiden hoidossa ovat pääosin metalli-, puu-, seka-, ja
ongelmajäte. Näistä jätemateriaaleista metalli-, puu- ja sekajäte kerätään omille jäte-
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laivoille, josta ne toimitetaan jätekeskukselle ja kierrätetään siellä asianmukaisin toimin. Jätelavat punnitaan jätekeskuksessa ja näin ollen hoitourakassa saadaan tietoon
tonnimäärä kierrätykseen viedystä jätteestä. Ongelmajätteelle on oma keräyspaikkansa, josta ongelmajäte toimitetaan kierrätykseen asianmukaisesti. Ongelmajätteen
määrä merkitään aina ongelmajäteluetteloon.
3.2.3 Jäte
Jätelaki määrittää jätteeksi aineen tai esineen, joka on poistettu tai velvoitettu poistettavaksi käytöstä haltijan toimesta. Jätelaissa tarkennetaan, että aine tai esine, joka
syntyy tuotannon sivutuotteena jonkin toisen aineen tai esineen tuotantoprosessissa
ei ole jätettä vaan sivutuotetta. Sivutuotteen tulee kuitenkin täyttää seuraavat kriteerit: jatkokäytölle tulee olla varmuus, tuotetta tulee voida käyttää, kun sitä on
muunneltu enintään tavanomaisen teollisen käytännön mukaisesti tai sitä voidaan
käyttää sellaisenaan, tuote syntyy tuotantoprosessin olennaisena osana sekä tuotteen tulee täyttää käyttöön liittyvät vaatimukset ja se ei saa aiheuttaa vaaraa ja haittaa ympäristölle tai terveydelle (Jätelaki 646/2011, 5§).

Kuvio 7 Jätteiden käsittelyn etusijaperiaate, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Haettu 17.2.2021.
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Suomessa jätteen määrä on vuosittain huomattava. Esimerkiksi Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksen alueella vuonna 2016 syntyi yhdyskuntajätettä 136 000 tonnia. (Kaakkois-Suomen ELY-keskus yhdyskuntajätteet, 2019). Näin ollen jätteen oikeanlaisilla
käsittelytoimilla ennaltaehkäistään ympäristön pilaantumista sekä haitallisten aineiden joutumista maaperään ja tätä kautta maan pilaantumista. Kaakkois-Suomessa
vuonna 2016 hyödynnettiin yhdyskuntajätteestä 99% aineena tai energiana (Kuvio 8).
(Kaakkois-Suomen ELY-keskus yhdyskuntajätteet, 2019). Suomessa jätelainsäädännöllä määritetään jätehuollonetusijaisjärjestely, joka on esitetty kuviossa 7. Etusijaisjärjestely perustuu Euroopan Unionin jätehierarkiaan. (Jätekuljetusten valvonnan kehittämishanke, n.d.). Etusijaisjärjestelyllä pyritään minimoimaan loppukäsittelyyn
joutuvan jätteen määrää.

Kuvio 8 Vuosien 2002-2016 yhdyskuntajätteiden käsittely Kaakkois-Suomessa, Ympäristö.fi lainattu 17.2.2021
Maanteiden hoitourakoissa syntyvää jätettä ovat puu, metalli, kivi- ja maa-aines, ongelmajäte sekä sekajäte. Materiaalit luokitellaan rakennus- ja purkujätteiksi. Suomen
tavoitteena rakennus- ja purkujätteelle on 70% kierrätysaste vuoteen 2020 mennessä.
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Suomessa syntyvää jätettä hyödynnetään esimerkiksi materiaaleina ja energiana. Lisäksi jätettä sijoitetaan kaatopaikoille tai loppukäsittelemällä muulla tavoin. Vuonna
2018 Suomessa syntyi yhteensä 128 miljoonaa tonnia jätettä. Syntyneistä jätteistä
61% käytettiin hyödynnettynä energiaksi. Energiaksi hyödynnetyt jätteet olivat pääosin puu- ja sekajätettä. Materiaaleina hyödynnetyn jätteen osuus kasvoi hieman
edellisvuoteen verrattuna ollen vuonna 2018 33%. (Jätetilasto 2018, Tilastokeskus.)
Kuviossa 9 esitetään jätteiden käsittelytavat vuosina 2010-2018. Kuviosta voidaan
huomata jätemateriaalien kasvu. Kasvu selittyy osittain mineraalijätteiden määrällä,
joka kattaa noin 90% koko jätteiden määrästä. Mineraalijätettä syntyy kaivos- ja louhostoiminnasta, mutta myös hieman rakentamisessa. Rakentamisessakin syntyy mineraalijätettä. Rakentamisen mineraalijätettä oli vuonna 2018, 0,8 miljoonaa tonnia.
(Jätetilasto 2018, Tilastokeskus.)

Kuvio 9 Jätteiden käsittelytavat 2010-2018. Jätetilasto 2020, Tilastokeskus.
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3.2.4 Ongelmajäte
Heinonen (2006) kirjoittaa ongelmajäteoppaassaan, että ongelmajätettä on jätelaissa
määritetyt jätteen määritelmät täyttävä ja ympäristöministeriön päätöksellä jäteluetteloon nimetty jäte. Ongelmajätteellä on vaaraa aiheuttavia ominaisuuksia joko ympäristölle tai terveydelle. Toimiessa ongelmajätteiden parissa, toiminnanharjoittajan
tulee olla tietoinen ja tunnettava jäte. Vaarallista ja haitallista jätettä kuljettaessa
sekä varastoidessa tulee merkintä olla tehty selkeästi ja määräysten mukaisesti. Ongelmajätettä on myös pilaantunut maa-aines, jota voi syntyä maanteiden hoitourakoissa. Maa-aines pilaantuessaan tulee poistaa ja ehkäistä mahdolliset lisävahingot.
Pilaantuneen maa-aineksen käsittelyyn vaaditaan ympäristölupa tai -ilmoitus, jonka
myöntää tai hyväksyy alueellinen ympäristökeskus. (Heinonen 2006).
Maanteiden hoitourakoissa syntyvää ongelmajätettä ovat esimerkiksi levähdyspaikoilta löytyvät ajoneuvojen akut, auton renkaat, öljyjätteet, erilaiset ajoneuvojen
nesteet kuten jäähdytinneste, aerosolipullot ja maalit. Hoitourakoissa voi syntyä
myös pilaantunutta maata, esimerkiksi vaarallista ainetta kuljettavan ajoneuvon onnettomuuksien seurauksena tämä on ongelmajätemaata.

4 Jätehuollon järjestäminen ja toteutus
4.1 Jätehuollon järjestäminen
Jätelain (646/2011) 8§:ssä määritellään yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä seuraavasti: ”Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava
seuraavaa etusijajärjestystä: Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää
ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei
ole mahdollista on jätteen haltijan hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien
hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.”.
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Jätteenkeräys tulee mahdollistaa siten, että vastaanottopaikalle on esteetön pääsy
toimittamaan jätettä sekä jätteen poiskuljettamista varten kuormaaminen on turvallisesti suoritettavissa. Vastaanottopaikalla tulee olla riittävästi jätteelle tarkoitettuja
astioita, esimerkiksi jätelavoja, säiliöitä tai maahan upotettuja syväkeräysastioita. Jäteastioihin tulee merkitä tiedot näkyvästi kierrätettävästä jätteestä sekä yrityksen tai
yhteisön yhteystiedot. Jäteastian tyhjennys tulee toteuttaa siten että kaikki jäte mahtuu astiaan ja astia voidaan sulkea. Jätteen toimittajan tulee huolehtia, että jäte toimitetaan vastaanottopaikassa oikeaan jäteastiaan. (Jätelaki 646/2011, §10.).
Rakennus- ja purkujätteen haltijan tulee jätelain mukaan järjestää jätteenkeräys siten, että mahdollisimman paljon jätteestä voidaan valmistella uudelleenkäyttöön tai
muuten kierrättää ja hyödyntää. (Jätelaki 646/2011, §16.)
Jäteasetuksen (179/2012) 16§ mukaan erilliskeräys tulee järjestää ainakin seuraaville
jätelajeille:
•

lasijätteet

•

maa- ja kiviainesjätteet

•

betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, ja keramiikkajätteet

•

paperi- ja kartonkijätteet

•

kipsipohjaiset jätteet

•

muovijätteet

•

metallijätteet

4.2 Jätehuollon toteutus maanteiden hoitourakassa
Maanteiden hoitourassa syntyvä jäte luokitellaan rakennus- ja purkujätteeksi. Maanteiden hoitourakoissa syntyvää jätettä ovat metallijäte, muovijäte, pahvijäte, maa- ja
kiviaines sekä ongelmajäte. Hoitourakoissa tehdään työmaan jätehuollolle suunnitelma, jonka mukaan työmaan jätehuolto järjestetään. Jätehuollon työmaakohtainen
suunnitelma pitää sisällään menettelytoimenpiteitä, joiden avulla työmaalle saadaan
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tarpeeksi kattava ja laaja jätehuolto, joka täyttää lain vaatimukset sekä mahdollistaa
jätteiden oikean ja helpon kierrätyksen. Jätehuoltosuunnitelmassa nimetään vastuuhenkilöt erikseen, vastaamaan suunnitelman toteutumisesta sekä sen noudattamisesta.

Kuvio 10 Sekajäte- sekä puujäte lavat Kouvolan hoitourakassa. (Kukkonen 2021, Valkeala.)

Kuvio 11 Metallijätelava Kouvolan hoitourakassa. (Kukkonen 2021, Valkeala.)
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Kuviossa 10 ovat maanteiden hoitourakoissa materiaalien keräämiseen tarkoitetut
lavat puujätteelle sekä sekajätteelle. Lavojen tyhjennys hoidetaan vaihtolavakuormaautolla lavojen täyttyessä. Kuviossa 11 on metallijätteen lava, johon tuodaan kaikki
hoidossa syntyvä metallijäte esimerkiksi liikennemerkkien vaihdossa syntyvät kiinnikkeet ja metalliputket. Lavoilla olevan materiaalin määrä saadaan selville lavaa tyhjentäessä ajoneuvon ajaessa vaa´an kautta ja näin saadaan tieto tonnimääristä raportointia varten.

5 Raportointi
Maanteiden hoitourakoissa raportoidaan materiaali ja jätetiedot sähköiseen Harjajärjestelmään. Harja-järjestelmään kerättävää tietoa ovat urakassa kerätyt sekajätteet sekä tienpidossa käytetyt materiaalit kuten esimerkiksi suolan ja hiekan määrät.
Toistaiseksi Harja-järjestelmään ei kerätä tietoa syntyneistä maamassoista. (Heikinheimo, Illman, Pitkämäki ja Pursula 2017, 13).
Harja-järjestelmään kirjataan tieto urakan työnjohdon toimesta ja tiedon tulee olla
ajantasainen. Tieto järjestelmään päivittyy osassa työlajeista automaattisesti, esimerkiksi talvihoidossa käytetty suolan määrä päivittyy Harja-järjestelmään automaattisesti, Autori-sovelluksen sekä Fleetlogis sovelluksen antamien tietojen perusteella.
Työnjohdolla on urakassaan käytössä myös tehtävä- ja määräluettelo, johon on merkittynä kaikki hoitovuodelle olevat työt sekä määrä minkä verran niitä tulisi tehdä.
Tehtävä- ja määräluettelon seurannassa on käytössä kopio samasta luettelosta, johon merkataan suunnitellut työt määrällisesti. Suunnitelma töille tulee tehdä urakkavuoden sekä hoitokauden vaihtuessa. Suunnitelman seuranta ja raportointi tulee
suorittaa urakan tilaajalle eli paikalliselle ELY-keskukselle. Urakassa on kuukausittain
työmaakokous, jossa tilaajan kanssa käydään läpi urakkaan liittyviä asioita kuten esimerkiksi syntyneiden jätteiden määrä tai käytetty suolan määrä, tällä tavoin tilaajalla
on koko ajan ajantasainen tieto materiaalien määristä. Urakassa tulee järjestää myös
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viikoittaisia palavereita, joissa tilaajan edustaja on myös läsnä. Näissä palavereissa
käydään läpi ja suunnitellaan työt, joita urakassa on tarkoitus suorittaa seuraavalla
viikolla. Raportointi suoritetaan maanteidenhoitourakoissa siis seuraavalla tavalla,
työnsuorittaja eli aliurakoitsija raportoi tehdyt työt urakoitsijalle, urakoitsija raportoi
käytetyt materiaalit ja raportoi nämä eteenpäin tilaajan järjestelmiin sekä tuo raportointidokumentit nähtäviksi viimeistään seuraavassa työmaakokouksessa. Tilaaja eli
ELY-keskus raportoi Väylävirastolle samat tiedot sopimusten mukaan.
Hoitourakoissa tilaaja vaatii urakoitsijan tekemään urakan tehtävissä syntyville maamassoille sijoitussuunnitelman, sekä hankkimaan etukäteen massoille sijoitusluvan.
Urakoitsija on velvollinen esittämään suunnitelman sekä sopimuksen tilaajalle ennen
työhön ryhtymistä. (Vidgren 2021).

5.1 Tiedonkeräys työlajeittain
Hoitourakoissa työlajit määrittyvät liikenneympäristön hoidon kautta. Työlajit voidaankin määritellä seuraavasti, talvihoito, liikenneympäristön hoito, sorateiden
hoito, liikenteen varmistaminen erikoistilanteissa, korjaaminen ja muut toimenpiteet.

5.2 Talvihoidon työlajien tiedonkeräys
Talvihoidossa syntyvien materiaalien tiedonkeruu käsittelee käytetyn suolan ja hiekan määrää tienhoitoluokittain. Tieto kerätään käytössä olevan Autori-sovelluksen
kautta. Liukkaudentorjunnassa olevassa ajoneuvossa on GPS-signaalia lähettävä mobiililaite, jonka avulla tieto saadaan taltioitua järjestelmiin. Ajoneuvon päällä oleva
suolain antaa myös tiedon FleetLogis-järjestelmän kautta siitä, minkä verran suolaa
on tiealueelle laskettu liukkaudentorjunnan aikana. Näiden tietojen avulla saadaan
tietoon kaikki talvihoidossa käytetty suolan määrä. Käytetty suolan määrä kirjataan
Harja-järjestelmään. (Vidgren, 2021).
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5.3 Liikenneympäristön työlajikohtainen tiedonkeräys
Liikenneympäristön hoito käsittää liikennemerkkien, liikenteen ohjauslaitteiden ja
reunapaalujen hoidon sekä uusimisen, tie-, levähdys- ja liitännäisalueiden puhtaanapidon ja kalusteiden hoidon, viherhoidon, kuivatusjärjestelmän kaivojen, putkistojen ja pumppaamoiden hoidon, rumpujen kunnossapidon ja uusimisen, kaiteiden,
riista- ja suoja-aitojen sekä kiveysten kunnossapidon, päällysteen paikkaukset, päällystettyjen teiden sorapientareen kunnossapidon sekä laitureiden ja siltojen hoidon.
Liikenneympäristön hoidossa työlajikohtainen tiedonkeruu hoidetaan Autori-sovelluksen avulla, johon merkataan tehdyt työt. Autori-sovelluksen lisäksi tiedot merkitään Excel-pohjaiseen tehtävä- ja määräluetteloon. Tehtävä- ja määräluetteloon tehdään merkintä jokaiselle työlajille sen kohdalle, minkä verran on uusittu tai korjattu
työlajikohtaisia materiaaleja. Merkinnän osalta käytössä on sekä juoksumetreinä
merkitseminen että kappalemäärällinen merkitseminen. Määrällinen merkitseminen
on käytössä esimerkiksi liikennemerkkien kohdalla, koska niiden määrä voidaan laskea.
Liikenneympäristön hoidossa suoritetaan ojarumpuihin liittyviä toimenpiteitä vuosittain, kuten rumpujen uusinta, sulatus sekä aukaisu. Maanteiden hoidossa on käytössä Harja-järjestelmä mihin kirjataan vaihdetut rummut. Harja-järjestelmä on Väyläviraston ylläpitämä järjestelmä, josta löytyy luettelo tieosuuksilla olevista laitteista
kuten esimerkiksi liikennemerkeistä ja ojarummuista. Luettelon ylläpitämiseksi vaihdetut rummut merkataan järjestelmään. Lisäksi järjestelmään merkataan myös vaihdetut sekä lisätyt liikennemerkit. (Vidgren, 2021).

5.4 Korjaaminen ja sorateiden hoito
Korjaaminen tässä työssä tarkoittaa pääasiassa ojitusta. Ojituksessa liettynyt maa-aines poistetaan ojasta - tämän avulla parannetaan kuivatusta siten, ettei vesi jää seisomaan tiettyihin paikkoihin ja ole haitaksi tien rakenteelle tai tienkäyttäjälle. Tällä
tavoin ei aiheudu vaaraa liikuttaessa tiellä. Ojituksessa tiedot kerätään työkoneelta
Autori-sovelluksen avulla tehtävä- ja määräluetteloon. Autori-sovelluksella saadaan
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tieto työkoneen kohteesta, jossa työskennellään, kun taas tehtävä- ja määräluetteloon merkitään juoksumetrit tehdyistä ojitustöistä. Korjaamiseen kuuluvat myös ojituksen yhteydessä tehtävä kallion kynsien louhinta. Louhintaa on mahdollista suorittaa vuosittain urakkasopimuksessa sovittu määrä, joka mitataan neliömetreinä. Kohteiden tiedonkeruu saadaan louhinnan suorittavalta toimijalta työn jälkeen. Työtä
ennen louhittavat kohteet merkitään urakoitsijan toimesta ja tilaaja hyväksyy louhinnan. (Tehtävä- ja määräluettelo, Kouvolan hoitourakka, 2021).

5.5 Materiaalimäärät
Materiaalimäärissä maanteiden hoitourakoissa käsitellään tonneja tai juoksumetrejä/juoksukilometrejä. Metalli sekä puujäte kerätään vaihtolavoille, jotka kuljetussopimuksen tai erillisen tilauksen mukaan tyhjennetään. Vietäessä puu-, metalli- tai sekajätelavaa kaatopaikalle, kuorma-auto ajetaan vaa´an kautta ja vaaka antaa tiedon
tonnimäärällisesti materiaaleista, joka kirjataan järjestelmään. (Pääkkölä 2021).
YIT:llä on käytössä Lassila & Tikanojan järjestelmä, joka tallentaa tiedon heidän käsittelemien jätteiden osalta automaattisesti. Jätteet, joita Lassila & Tikanoja ei käsittele
vaan ne kuljetetaan muuten jätelaitoksille tai jatkokäsittelyyn voidaan syöttää järjestelmään manuaalisesti. (Jäteraportointi infraprojekteissa, YIT:n sisäinen materiaali
2020)
Ojitusta tehdessä ojituksesta syntyviä ojitusmaita läjitetään eli ajetaan pois työmaalta jollekin alueelle missä maa-aines läjitetään. Ojitusta suorittaessa maa-aines
voidaan myös käyttää luiskassa rakenteen parannukseen. Ojitusmaita syntyy noin 5
000 – 20 000 tonnia kesän aikana. Ojitusmaiden kuljetus hoidetaan kuorma-autoilla
tai maataloustraktoreilla. Ojitusmaiden määrää mitataan tonneittain ja painon mittaukseen voidaan hyödyntää nykyteknologialla varustettuja kaivinkoneita, jotka on
varustettu kauhan vaakatoiminolla. Punnituksessa voidaan käyttää myös kuljetuskaluston antureita sekä ajotietokonetta, joka antaa kuorman painotiedot. (Pääkkölä
2021).
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Kuviossa 12 on erään kaivinkoneiden vaakavalmistajan näyttöpäätteen kuva, josta
nähdään yhden kauhallisen tonnimäärä sekä kokonaistonnimäärä, jota on kaivettu/lastattu käynnissä olevan työsuoritteen aikana.

Kuvio 12 Loadex 100 Kaivinkone vaa´an näyttökuva. (RDS technology 2021).

5.6 Kierrätystavat
Suomessa kierrätysjärjestelmät erilaisille materiaaleille ovat melko samankaltaisia
toisiinsa verrattuna. Kierrätyksen järjestämisen sekä suorittamisen merkittäviä ja keskeisiä tekijöitä ovat kierrätyksen kannattavuus sekä uusiokäytöntehokkuus. Näiden
avulla määrittyy kierrätysjärjestelmä materiaaleille. Raaka-aineen tai tuotteen ollessa
arvokas, kierrätysjärjestelmä on toimivampi ja tehokkaampi. Arvokas tuote tai raakaaine halutaan talteen kustannussäästöjen takia, kun taas raaka-aineella tai tuotteella
jonka kerääminen on hyvin hankalaa sekä kallista, kierrätysjärjestelmän kattavuus on
heikompi tai sitä ei ole ollenkaan.
Puujätteen hyödyntäminen energiantuotannossa on melko vähäistä, kierrätyspuun
käyttö energiantuotannossa on kuitenkin ollut nousussa. (Pirhonen, Heräjärvi, Saukkola, Räty & Verkasalo 2011). Vuonna 2018 puujätettä hyödynnettiin energiana noin
59 000 tonnia. (Jätetilasto 2018, Tilastokeskus).
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Taulukko 2 Vuoden 2018 jätekertymä sekä jätteen käyttö. (Jätetilasto 2018, Tilastokeskus.)

Metallijätteestä vuonna 2018 hyödynnettiin lähes kaikki materiaaleina uudelleen.
Yksi tonni metallijätteestä hävityspoltettiin. Sekajätteestä materiaalina hyödynnettiin
melko vähäinen määrä, mutta energian tuotannossa sekajätettä käytettiin paljon,
joka taas tukee materiaalien hyödyntämistä sekä kierrätystä. (Jätetilasto 2018, Tilastokeskus).

6 Tulokset
Tämän opinnäytetyön tulosten ja haastattelujen perusteella kehitettiin YIT:lle maamassoja varten oma Excel-pohjainen maamassojen raportointiin tarkoitettu lomake.
Lomakkeeseen tiedot kirjataan tonnimääräisesti ojitusten tai jonkin muun maamassoja tuottavan työsuoritteen tekijän antamien tietojen perusteella. Työnsuorittaja
kirjaa ylös läjitysalueelle toimitetut maamassat, joista työnjohto kirjaa ne Excel-taulukkoon, sekä pitää taulukkoa ajan tasalla.
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Osana raportointia tässä työssä kehitettiin myös maamassojen sijoitukseen liittyvä
sopimuspohjia. Sopimuspohjalla vastataan edellä mainittuihin vaatimuksiin siitä, että
maamassojen sijoituslupa on hankittuna ennen töiden varsinaista aloittamista. Sopimuspohjassa työnsuorittajan kanssa urakoitsija hankkii maamassoille sijoituspaikan.
Katso maamassojen sijoitussopimus liite 1.
Työssä kehitettiin sijoitussopimus ojitusmaille sekä muille maamassoille ja Excel-raportointitaulukko. Työssä kehitettiin myös menetelmäohje urakan työnjohdolle. Menetelmäohjeen avulla työnjohto pystyy käyttämään kehitettyjä työkaluja. Työssä tutkittiin syntyviä materiaaleja, niiden määriä sekä uusiokäyttömahdollisuuksia. Lisäksi
tutkittiin jätteiden sekä muiden materiaalien kierrätystä sekä jätehuollon järjestämistä työmaalla.

Maanteidenhoitourakka
Valikoidut teemat
Tutkimuskysymykset
Haastattelut
Tavoite

Talvihoito
Kesähoito
Jätteet
Raportoitavat materiaalit
Raportoimattomat
materiaalit

Tulokset
Sijoitussopimus ojitusmaille ja
muille maamassoille.
Raportointitaulukko
ojitusmaille ja muille
maamassoille.
Menetelmäohje työnjohdolle
raportoinnin suorittamiseen.

Kuvio 13 Aikaan saatujen tutkimustulosten prosessikaavio.

Kuviossa 13 on kuvattuna, kuinka tässä työssä saadut tulokset ovat syntyneet. Tutkimuksessa tarkasteltiin koko työn ajan maanteidenhoitourakkaa. Työtä ohjasi tutkimuskysymykset, haastattelut ja tavoite, ja näiden perusteella valikoitiin työn teemat.
Työn teemoissa tarkisteltiin mitkä materiaalit raportoidaan maanteidenhoitourakoissa tällä hetkellä ja materiaalit, joita ei vielä raportoida tai niiden raportointia ei
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vielä vaadita. Niiden materiaalien osalta, joita ei vielä raportoida, kehitettiin sijoitussopimus ojitusmaille, Excel-raportointitaulukko seurantaa varten sekä urakan työnjohdolle menetelmäohje, jonka avulla raportointi suoritetaan. Tavoite oli kehittää
ympäristöraportointikäytäntöjä ojitusmaiden ja muiden maamassojen osalta YIT:lle
maanteidenhoitourakoihin. Työssä kehitettiin sijoitussopimus helpottamaan sijoituspaikan sopimista etukäteen, lisäksi Excel-raportointitaulukon sekä menetelmäohjeen
avulla saadaan tieto kerättyä mahdollista raportoinnin vaatimista varten tulevaisuudessa.

6.1 Maamassojen sijoitussopimus ja raportointilomake
Työssä tuli kehittää ympäristöraportointikäytäntöjä maanteiden hoitourakoihin materiaaleille, joiden raportointia ei vielä vaadita. Tämän työn tuloksena kehitettiin ojitusmaiden ja muiden maamassojen sijoitussopimus sekä työnjohdolle Excel-raportointitaulukko raportointia varten. Taulukon avulla raportointi voidaan suorittaa helposti tilaajan järjestelmään sekä tieto maamassoista on aina tallessa. Tilaaja ei vielä
vaadi maamassa-tietojen raportointia, joten suoraan tilaajan järjestelmään tehtävää
raportointia ei tässä työssä kehitetty.
Tutkiessani mahdollista järjestelmän muutosta, jolla saataisiin raportointi suoritettua
suoraan tilaajan järjestelmään eli Harja-järjestelmään, havaitsin sen olevan mahdollista. Suora raportointi voitaisiin mahdollistaa Autori-sovelluksen kautta järjestelmämuutosten avulla. Autori-sovellusta on käytettävä työtä suorittaessa ja näin ollen
ajantasainen tieto saataisiin raportoitua sitä kautta helpoiten ja synkronoitua Harjajärjestelmään. Tässä työssä tehtiin kuitenkin raportointitaulukko, jonka avulla saadaan tieto taltioitua sekä myöhemmässä vaiheessa raportoitua maamassojen osalta.
Kuviossa 14 esitettynä maamassojen raportointiin kehitetty Excel-raportointitaulukko.
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Kuvio 14 Maamassojen raportointi -Excel.

Menetelmäohje
Työssä tuotettiin myös menetelmäohje urakan työnjohdolle maamassojen sijoitussopimusta sekä taulukointia varten. Menetelmäohjeesta työnjohto saa tiedon miten
työlajikohtaisesti syntyvien maamassojen tiedot tulee kerätä, sekä merkata Exceltaulukkoon, josta tiedot on helppo siirtää tilaajan järjestelmään niin vaadittaessa.
Menetelmäohje on tämän työn liitteenä (liite 1).

7 Tulevaisuuden näkymät
Joka keväisten pyöräteiden ja muun tiealueen lakaisusta syntyvää talvella liukkaudentorjunnassa levitettävää hiekkaa siivotaan pois tiealueelta. Tästä syntyy hiekoitushiekkamateriaalia, jota ei kirjata. Hiekoitukseen käytetty hiekka kirjataan Harjajärjestelmään, mutta kerättyä hiekkaa ei. Suurin osa hiekoitushiekasta harjataan keräävällä harjalla, jolloin on mahdollista saada tieto, paljon hiekkaa on kerätty ja näin
ollen sen raportointia tullaan kehittämään sekä arvioimaan tulevaisuudessa.
Tulevaisuudessa teknologian käyttö sekä hyödyntäminen entistä enemmän kasvaa ja
tässä työssä kehitetty sopimuspohja sekä maamassojen raportointilomake tulee varmasti muuttumaan ja kehittymään siten, että kaikki tieto raportoinnista tultaisiin hoitamaan Autori-sovelluksen avulla. Myös sopimuksen tekeminen ja allekirjoittaminen
sekä alueen kuvaaminen voitaisiin hoitaa Autori-sovelluksen kautta. Tämä muutos
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yhtenäistäisi raportointia ja poistaisi erilliset Excel-raportoinnit. Muutos Autoriin on
mahdollinen ja toteutettavissa, mutta tässä työssä tehtiin Excel-pohjainen malli raportoinnista, jonka kautta Autori-sovellukseen voidaan kehittää raportointi- ja sopimuspohjamallit.

8 Johtopäätös
Tutkimuksessa tutkittiin mahdollisuuksia ympäristöraportoinnin mahdollistamiseen
myös materiaaleille, joiden raportointia ei vielä vaadita. Erityisesti tutkimus keskittyi
maamassojen raportoinnin mahdollistamiseen sekä helpottamiseen. Tutkimuksen tuloksena tuotettiin työnjohdolle Excel-taulukko raportoinnin helpottamiseksi sekä valmis sopimuspohja maamassojen sijoitukselle. Sopimuspohjaa täytetään jo ennen
työn aloitusta samaan aikaan työnturvallisuussuunnitelman kanssa.
Työssä tavoitteena oli kehittää ympäristöraportointijärjestelmäkäytäntöjä ojitusmaiden ja muiden maamassojen osalta YIT:lle maanteiden hoitourakoihin. Tutkimuksen
tuotoksilla vastattiin tähän tavoitteeseen. YIT:lle kehitettiin raportointia sekä tiedonkeruuta helpottava Excel-taulukko. Lisäksi kehitettiin sopimuspohja, jossa on sijoituspaikan tiedot sekä lupa hankitaan jo ennen työn aloittamista.
Työssä selvitettiin maanteiden hoitourakoiden materiaaleja ja näiden pohjalta kehitettyjen työn tulosten avulla vastattiin työssä määritettyyn päätavoitteeseen. Työn
päätavoite oli kehittää ympäristöraportointijärjestelmäkäytäntöjä ojitusmaiden ja
muiden maamassojen osalta YIT:lle. Tähän tavoitteeseen vastaa sijoitussopimus, Excel-seurantataulukko sekä menetelmäohje luotujen työkalujen hyödyntämiseen. Tutkimuskysymyksillä pyrittiin selvittämään hoitourakassa syntyvät jätemateriaalit, materiaalit, joiden raportointi tullaan vaatimaan ja miten tieto työlajikohtaisesti kerätään sekä raportoidaan. Työn teoriaosuus käsittelee sekä vastaa jokaiseen tutkimuskysymykseen laajasti.

42
Työssä haastateltujen työmaapäällikön sekä työpäällikön asiantuntemuksen sekä kokemuksen pohjalta valmistuneet raportointikäytännöt on tehty vastaamaan vaatimuksia sekä helpottamaan tiedonsiirtoa tilaajan järjestelmiin, kun sellainen tullaan
vaatimaan maanteiden hoitourakoissa.
Työn tuotoksena syntynyttä maamassojen sijoitussopimusta sekä Excel-raportointitaulukkoa läjitysalueelle sijoitetusta maa-aineksesta on tarkoitus pilotoida ja ottaa
käyttöön Kouvolan maanteiden hoitourakassa kesällä 2021.
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