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Tässä kandidaatin työssä tutustutaan kirjallisuuskatsauksena uusiomateriaalien käytön 

mahdollisuuksiin tien päällysrakenteessa Suomessa. Työn tavoitteena on löytää 

uusiomateriaalien ominaisuuksia ja etuja, jotka ovat tien päällysrakenteen toiminnan 

kannalta hyödyllisiä sekä koostaa kattavasti tietoa uusiomateriaaleista ja niihin 

liittyvistä haasteista. Tutkitaan useasta näkökulmasta miksi uusiomateriaalien käyttöä 

kannattaisi lisätä materiaalitehokkuuden, ympäristön sekä toisaalta tierakentamisen 

tulevaisuuden kannalta.  

Työssä käydään läpi tien päällysrakenteen rakennekerrokset, sekä mitä niiden 

toiminnalta vaaditaan liikennekuormituksen alla. Tarkastellaan yleisesti mitä 

materiaalivaatimuksia eri rakennekerroksilla on, sekä millaiset vaatimukset koskevat 

erityisesti uusiomateriaaleja. Käydään pintapuolisesti läpi mitkä lait ja luvat koskevat ja 

säätelevät uusiomateriaalien hyödyntämistä. 

Tierakentamiseen potentiaalisia uusiomateriaaleja saadaan teollisuuden sivuvirroista, 

rakennusjätteistä ja yhdyskuntajätteistä. Teollisuuden sivuvirroista saatavia tärkeimpiä 

uusiomateriaaleja ovat  pohja- ja lentotuhka, masuunihiekka, masuunikuonamurske, 

ferrokromikuonahiekka ja -murske, kalkit, kalkkikivimurske, kalsiitin rikastushiekka ja 

jätteenpolton pohjakuona. Rakennusjätteistä saatavia uusiomateriaaleja ovat 

betonimurske, kevytbetoni- ja kevytsorajäte, asfalttimurske ja -rouhe sekä tiilimurske. 

Yhdyskuntajätteistä potentiaalisimpia ovat rengasrouhe, lasimurske ja 

vaahtolasimurske. Näiden uusiomateriaalien valmistus, ominaisuudet ja rakentamisen 

vaatimukset käydään läpi. 



 

Tien päällysrakenteesta on mahdollista löytää uusiomateriaaleille käyttökohteita 

jokaisesta rakennekerroksesta. Erityisesti routaeristeen asemassa, sekä keventämään ja 

kuivattamaan tierakennetta. Joidenkin uusiomateriaalien sitoutumisominaisuuksien 

ansiosta rakenteesta saadaan lujempi kuin vastaavilla luonnonkiviainesmateriaaleilla, 

jolloin tierakennetta on mahdollista ohentaa.  

Työn tulosten mukaan taloudellisesti uusiomateriaalien etu nousee esiin, jos työskentely 

tapahtuu ahtaassa tilassa esimerkiksi saneerauskohteessa. Muut uusiomateriaalien edut 

liittyvät niiden ominaisuuksiin, kuten hyviin kuivatus-, sitoutumis- ja 

routaeristysominaisuuksiin ja materiaalin keveyteen. Uusiomateriaalin käyttöön liittyviä 

haasteita ovat esimerkiksi ohjeistuksen ja tiedon puute, materiaalien korkea pH, laatu, 

iso kaivuvastus ja varastointi.  
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In this bachelor’s thesis we look into possibilities of the use of recovered materials in the 

top structure of road in Finland as a literature survey. The aim of the thesis is to find 

qualities and advantages of the recovered materials, which are advantageous for the top 

structure of the road. In addition, the thesis aims to compile comprehensive information 

of the recovered materials and their challenges. Thesis studies from several point of views 

why there should be more use of recovered materials, for example because of the material 

efficiency, environment and on the other hand the future of the road construction.  

Thesis describes the structural layers of road’s top structure and how they are required to 

work under the traffic load. What material demands different structural layers have and 

what demands apply specially to the recovered materials. Thesis goes superficially 

through, what laws and permits affect and regulate the use of recovered materials.  

Potentially suitable recovered materials are obtained from industries’ byproduct streams, 

construction waste and community waste. Most important recovered materials from 

industries’ byproduct streams are bottom and fly ash, blast furnace sand, blast furnace 

slag crush, ferrochrome slag sand and crush, limes, limestone crumb, calcite enrichment 

sand and waste incineration base slag.  Materials from construction waste are concrete 

crush, lightweight concrete and expanded clay waste, asphalt crush and brick crush.  Most 

usable community wastes are tyre crush, glass crush and foam glass crush. These 

recovered materials’ manufacturing, attributes and demands for construction are 

reviewed.   

In every layer in the top structure of road it is possible to find various applications for the 

recovered materials. Specially as frost insulation, and to lighten and drain the road 



 

structure. Due to some recovered materials’ bond formation structure becomes stronger 

than with the natural aggregates, thus structure can be thinned.  

According to the thesis results, financially recovered materials advantages come up, when 

the work takes place in limited space, for example in a renovation site. Other recovered 

materials’ advantages connect to their attributes, as good draining, bonding, frost 

insulation and lightness. Challenges involving the use of recovered materials are for 

example the lack of instructions and knowledge, high pH of the materials, material quality 

big excavation resistance and storing. 

 

Keywords: recovered material, recycled material, road construction, top structure of 

road 
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1 JOHDANTO 

Tierakentamisessa yleisesti käytetyt luonnonkiviainekset ovat uusiutumattomia 

luonnonvaroja, joiden säästeliääseen käyttöön olisi tärkeää pyrkiä materiaalien 

riittämiseksi tulevaisuudessa. Valtavia, vuosittain syntyviä ja jatkuvasti kasvavia 

jätemääriä olisi saatava pienemmiksi, etteivät kaatopaikat täyttyisi ja ympäristöongelmat 

kasvaisi. Suomessa luonnonmateriaalien korvaamisella vaihtoehtoisilla materiaaleilla 

tierakentamisessa on edistytty vuosien aikana, mutta parantamisen varaa löytyy edelleen 

reilusti.  

Työn tavoitteena on tutustua uusiomateriaaleihin ja niiden käyttömahdollisuuksiin, sekä 

osoittaa, miksi uusiomateriaalin käyttö tierakentamisessa olisi hyödyllistä useasta 

näkökulmasta ja miksi käytön lisäämiseen kannattaisi pyrkiä. Uusiomateriaalien käytössä 

erityiseksi ongelmaksi nousseen ohjeistuksen, tiedon ja terminologian puutteen takia 

työssä on tavoiteltu koota kattavasti tärkeimmät tiedot uusiomateriaalivaihtoehdoista.  

Työ on rajattu koskemaan uusiomateriaaleja, joiden käyttämisessä on potentiaalia 

tierakentamisessa Suomessa, riippumatta onko laajamittaista käyttöä vielä saavutettu tai 

vasta käytön alkukynnyksellä. Tierakentamisen kannalta työ on rajattu koskemaan vain 

tierakenteen päällysrakennetta.  

Työn aluksi tutustutaan materiaalitehokkuuteen käsitteenä, miksi siihen tulisi pyrkiä, ja 

kuinka sen periaatteita pystyttäisiin toteuttamaan tierakentamisessa käyttämällä 

uusiomateriaaleja. Sen jälkeen käydään läpi pääpiirteittäin uusiomateriaaleja koskevaa 

lainsäädäntöä, joilla asetetaan vaatimukset ja rajoitukset materiaalien käytölle.  

Luvussa 3 perehdytään tarkemmin tien päällysrakenteeseen, millaiset päällysrakenteen 

rakennekerrokset ovat ja millaisia vaatimuksia tierakenteeseen ja sen rakennekerroksiin 

kohdistuu kuormituksista. Yleisten vaatimusten lisäksi tutustutaan uusiomateriaaleja 

koskeviin vaatimuksiin, mitä erityistä niiden käytössä tierakentamisessa on huomioitava.  

Sen jälkeen käsitellään materiaali kerrallaan tierakentamiseen soveltuvia 

uusiomateriaaleja, jotka on jaoteltu teollisuuden sivuvirtoihin, rakennusjätteisiin ja 

yhdyskuntajätteisiin. Kerrotaan, kuinka kyseistä materiaalia valmistetaan, millaista on 

käytön historia, millaiset materiaalin ominaisuudet ovat ja mitä materiaalin käsittelyssä 



 

on otettava huomioon. Käydään läpi MARA-asetuksessa ilmoitetut materiaalille sallitut 

käyttökohteet sekä muut mahdolliset materiaalin käyttökohteet. Vertaillaan 

uusiomateriaalien ominaisuuksia samankaltaisten luonnonmateriaalien ominaisuuksiin.  

Työn lopuksi kootaan yhteen uusiomateriaalien käytön etuja ja haasteita. Mitä 

parannettavaa erityisesti uusiomateriaaleihin liittyvä ohjeistus tarvitsisi ja miten 

uusiomateriaalien hyödyntämiseen liittyvää prosessia saataisiin helpotettua. Pohditaan 

mitä materiaaliominaisuuksien etuja uusiomateriaalien käytössä tierakenteen 

suunnittelun ja toteutuksen kannalta olisi.  



 

2 UUSIOMATERIAALIEN YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA JA 

LAINSÄÄDÄNTÖ 

2.1 Materiaalitehokkuus tierakentamisessa 

Materiaalitehokkuuteen halutaan pyrkiä Suomessa sekä ympäri maailman entistä 

enemmän.  Materiaalitehokkuudella tarkoitetaan luonnonvarojen säästeliästä käyttöä niin 

yksittäisen toimijan kuin teollisuuden näkökulmasta. Sen pääperiaatteisiin kuuluu 

esimerkiksi jätteen määrän vähentäminen sekä pyrkiminen materiaalin kierrätykseen. 

Yksi merkittävä keino materiaalitehokkuuden lisäämiseksi olisi kiertotalouden 

toteuttaminen, eli hyödynnetään materiaalia sen jälkeen, kun sen alkuperäinen 

käyttötarkoitus on päättynyt. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2018) 

 

Materiaalitehokkuuteen pyrkiminen olisi tärkeää tierakentamisen tulevaisuuden kannalta. 

Luonnonmateriaalien saatavuus tulee heikkenemään lähitulevaisuudessa, joten 

tierakenteita suunniteltaessa olisi hyvä perehtyä vaihtoehtoisiin rakenteisiin sekä 

materiaaleihin (Törmänen, 2013). Käyttämällä uusiomateriaaleja säästettäisiin 

uusiutumattomia luonnonvaroja, joita tierakentamisen ollessa kyseessä ovat maa- ja 

kallioperästä saatavat luonnonkiviainekset sekä mineraaliset materiaalit (Torniainen ja 

Sikiö, 2018).  

 

Suomessa käytetään vuosittain arviolta 130–150 miljoonaa tonnia maa-aineksia, 

enimmäkseen soraa, hiekkaa sekä kalliomursketta. Suomi on omavarainen 

luonnonkiviainesten suhteen, mutta Suomen asukaslukuun suhteutettuna maa-ainesten 

kulutus on Euroopan unionin suurimpia. Maa-aineksista noin 40 % otetaan rakentamisen 

yhteydessä olevilta esimerkiksi tien- ja talonrakentamisen työmailta. 

(Ympäristöministeriö, 2020) 

 

Isoin osa rakentamisen aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja ympäristöpäästöistä 

liittyy yleisesti rakentamisessa käytettyihin materiaaleihin (Ympäristöministeriö, 2019). 

Uusiomateriaalien käytöllä olisi mahdollista vaikuttaa väylänpidon ilmastopäästöjen 

suuruuteen ja pienentää niitä, kun saataisiin esimerkiksi kaatopaikalle päätyviä jätemääriä 

pienemmiksi  (Torniainen ja Sikiö, 2018). 

 



 

2.2 Uusiomateriaalit tierakentamisessa 

Materiaalitehokkuuden periaatteita pystyttäisiin toteuttamaan tehokkaasti 

uusiomateriaalien hyötykäytöllä. Uusiomateriaalit ovat yleensä teollisuuden prosesseissa 

syntyneitä sivutuotevirtoja, mutta niihin lasketaan myös jalostamalla saavutettuja 

materiaaleja, esimerkiksi rakentamistoiminnasta syntyneitä purkumateriaaleja tai muita 

käytöstä poistettuja tuotteita, jotka muuten olisivat päätyneet jätteiksi. Väylähankkeissa, 

kuten tierakentamisessa itsessään syntyy myös joitakin uusiomateriaaleja tai niiden 

raaka-aineita, kuten betonijätettä tai asfalttirouhetta. (Väylävirasto, 2020) 

 

Uusiomateriaalien soveltumista tierakentamiseen on tutkittu jo pitkään, kymmenien 

vuosien ajan. Niiden käyttö on hiljalleen lisääntynyt ja monipuolistunut, vaikkakin se ei 

vielä täytä asetettuja tavoitteita ja toiveita.  Uusiomateriaalien käytössä ja tutkimisessa on 

edelleen paljon potentiaalia hyödyntämättä. (Torniainen ja Sikiö, 2018) 

2.3 Uusiomateriaaleja koskeva lainsäädäntö  

Uusiomateriaalien käyttöä ohjaavat useat lait, asetukset ja säädökset. Jätelaki (646/2011) 

asettaa raamit jätteitä koskevalle lainsäädännölle, ja sen tavoitteena on edistää 

kiertotaloutta sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä. Laki määrittelee jätteen esineeksi tai 

aineeksi, jonka haltija on poistanut, on aikeissa poistaa tai velvollinen poistamaan 

käytöstä. Laissa on määritelty myös vaateet, joiden täytyttyä jätettä ei enää luokitella 

jätteeksi. (Ympäristöministeriö, 2012) 

 

Uusiomateriaaleihin jätelaki liittyy siten, että sen mukaan aine tai esine määritellään 

jätteen sijasta sivutuotteeksi, jos syntyminen tapahtuu tuotantoprosessissa, jossa ei ole 

ensisijaisesti tarkoitettu valmistaa kyseistä materiaalia, mutta se on kuitenkin olennainen 

osa tuotantoprosessia. Lisävaatimuksina kyseisen materiaalin jatkokäytöstä tulee olla 

varmuus, käyttö tapahtuu sellaisenaan tai tavanomaisen teollisen muuntamisen jälkeen, 

sekä materiaali täyttää ympäristön- ja terveydensuojelun vaatimukset eikä käytöstä 

aiheudu millekään haittaa tai vaaraa. (Ympäristöministeriö, 2012) 

 

Toinen uusiomateriaalien käyttöä tukeva ja säätelevä laki on Ympäristönsuojelulaki 

(527/2014). Ympäristönsuojelulain päämääränä on muun muassa ehkäistä ympäristön 

pilaantumista, vähentää päästöjen syntymistä sekä jätteiden määrää. Lailla halutaan tukea 



 

luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä kestävää kehitystä. Lakia tulee soveltaa sellaiseen 

toimintaan, josta muodostuu jätettä sekä jätteiden käsittelyyn. (Ympäristöministeriö, 

2014) 

 

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa tarvitaan kaikkeen jätteen 

hyötykäyttöön liittyvään laitosmaiseen tai ammattimaiseen toimintaan (Viskari, 2017). 

Ympäristölupa tulee hakea aluehallintovirastolta tai kuntien 

ympäristönsuojeluviranomaisilta, kun toimintaan sisältyy ympäristön pilaantumisen riski 

tai lain muiden perusteiden ja määritysten täyttyessä (Aluehallintovirasto, 2020). 

 

Väylärakentamisessa uusiomateriaalien käyttöä suunniteltaessa tulee aina varmistaa 

ympäristöluvan tarve hankekohtaisesti sekä ympäristökelpoisuus, erityisesti herkissä 

ympäristöissä, kuten pohjavesialueilla tai sisämaan tulvavaarallisilla alueilla 

(Väylävirasto, 2020). 

 

Joidenkin uusiomateriaalien kohdalla voidaan hyödyntää MARA-asetusta (843/2017). 

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa eli 

MARA-asetuksen tarkoitus on edistää sekä helpottaa jätteiden hyödyntämistä. 

Asetuksessa on nimetty esimerkiksi sallitut raja-arvot haitallisten aineiden pitoisuuksille 

ja liukoisuuksille, ja jätteen täyttäessä asetuksen edellytykset käyttö voidaan toteuttaa 

maarakentamisessa ilman ympäristönsuojelulain  (527/2014) edellyttämää 

ympäristölupaa. Kaikista käytetyistä uusiomateriaaleista on kuitenkin tehtävä 

rekisteröinti-ilmoitus ympäristönsuojeluvalvontaan. (Ympäristöministeriö, 2017) 

 

Tierakentamisessa käytettävät rakennustuotteet kuuluvat Euroopan unionin määrittämän 

Rakennustuoteasetuksen N:0 305/2011 alaisuuteen, joten ne täytyy CE-merkitä. CE-

merkinnän saadakseen rakennustuotteen tulee täyttää sille asetetut vaatimukset, kuten 

riittävä mekaaninen lujuus, kestävyys ja ympäristönäkökohtien täyttyminen. Vaatimusten 

täyttyminen osoitetaan suoritustasoilmoituksella. Uusiomateriaalien kohdalla CE-

merkintä ei kuitenkaan ole riittävä osoitus teknisestä kelpoisuudesta väylärakenteisiin, 

vaan kelpoisuus täytyy todeta osoittamalla hankekohtaisten laatuvaatimusten, 

Asfalttinormien ja InfraRYL:n laatuvaatimusten sekä Väyläviraston 

uusiomateriaalihyväksynnän ehtojen täyttymisellä. (Väylävirasto, 2020) 



 

3 TIERAKENTAMISEN VAATIMUKSET 

3.1 Tien päällysrakenne 

Tavanomaisen tien päällysrakenteen rakennekerrokset jakautuvat neljään pääosaan, joita 

ovat päällyste/kulutuskerros, kantava kerros, jakava kerros ja suodatinkerros, jotka on 

esitetty kuvassa 1. Jakavan kerroksen ja suodatinkerroksen välissä voi tarvittaessa olla 

routaeriste. Rakennekerroksilla on erilaiset toiminnalliset tehtävät ja luokat, jotka 

vaikuttavat niiden mitoitukseen sekä materiaalivaatimuksiin. (Mäkelä ja Höynälä, 2000)  

 

 

Kuva 1. Tien päällysrakenteen rakennekerrokset. (Mukailtu Väylävirasto, 2018).  

 

Tierakenteessa ylimpänä oleva päällyste ottaa ensimmäisenä vastaan liikenteen 

kuormituksen sekä suoran kosketuksen, minkä vuoksi sen on kestettävä esimerkiksi 

renkaiden aiheuttamaa kulumista. Päällyste on alttiina ilmaston aiheuttamille rasituksille, 

kuten sadannalle ja roudalle. Päällysteen on toimittava tasaisena ja turvallisena alustana 

liikenteelle. (Mäkelä ja Höynälä, 2000) 

 

Kantavan ja jakavan kerrosten täytyy kestää liikenteen kuormituksesta aiheutuvat 

jännitykset sekä muodonmuutokset. Kantava kerros jakaa kuormituksen laajemmalle 

alueelle, toimii tasaisena pohjana päällysteelle sekä kuivattaa päällysteen läpäisevän 

veden. Jakava kerros jakaa myös kuormia, sekä lisää kantavuutta ja roudan kestävyyttä 

rakenteelle. (Mäkelä ja Höynälä, 2000) 

 



 

Suodatinkerroksen päätehtäviä ovat katkaista kapillaarisen veden nousun yläpuolisiin 

rakennekerroksiin ja vähentää roudan tunkeutumista alapuolisiin rakenteisiin. 

Suodatinkerros estää pohjamaan ja ylempien kerroksien materiaalien sekoittumisen 

keskenään. Se toimii myös kantavuutta lisäävänä rakenteena. Suodatinkerros tasaa 

routanousun ja keväällä olevan sulamisvaiheen aiheuttamien liikkeiden näkymistä 

ajoradan pintaan asti. (Mäkelä ja Höynälä, 2000) 

3.2 Materiaalivaatimukset yleisesti tierakentamisessa 

Tie- ja katualue tulee perustaa ja rakentaa siten, ettei roudan ja liikenteen aiheuttama 

kuormitus pääsisi vaurioittamaan rakennetta. Rakenteen  mitoittavina tekijöinä voivat 

toimia kuormituksen kestävyys, routakestävyys tai geotekninen kantavuus. 

Rakenneosakohtaisiin vaatimuksiin sisältyy riittävä kantavuus sekä tiivistyminen. 

Rakenteita kuormittaa ulkoisten kuormitusten lisäksi niiden oma paino sekä mahdollisesti 

pohjavedenpinnan tason vaihtelu. (Mäkelä ja Höynälä, 2000) 

 

Tien olennaisiin toimivuusvaatimuksiin kuuluu tasaisuus, vaurioitumattomuus, melun ja 

tärinän kestäminen, levennettävyys, tierakenteen vakavuus ja varusteltavuus. Tie- ja 

katurakenteiden on kestettävä liikenteen kuormituksesta, kulutuksesta, lämpötilan 

vaihtelusta sekä kosteudesta aiheutuvat kantavuusvaihtelut. (Matinlauri et al., 2016)  

 

Teiden pintojen tulee olla riittävän tasaisia, jotta liikkuminen on turvallista. 

Epätasaisuudet tai urat eivät saa aiheuttaa haittaa ohjaamalla kulkuvälinettä. Urautumista 

aiheuttaa päällysteen liiallinen kuluminen sekä rakennekerrosten painuminen. Maapohjan 

painuminen ja routiminen vaikuttavat haitallisesti tiealueeseen ja sen pituussuuntaiseen 

tasaisuuteen, mitä voidaan estää pohjaratkaisuilla ja eristeillä. (Räsänen, 2015) 

 

Tien rakenneosille on asetettu tiiveysvaatimuksia. Kaikki tien rakennekerrokset kuuluvat 

luokkaan 1, joka on kaikista vaativin tiiveysluokka. Tämän luokan täytön laatu on 

varmistettava lopussa maantiiveyskokeilla, kuten tekemällä parannettu Proctor-koe, 

levykuormituskokeella, Loadman:lla tai Troxler-säteilymittauslaitteella. Tiiveyttä 

parantaa oikeaoppisten työtapojen sekä oikeanlaisten tiivistyskaluston, kuten täryjen 

käyttö. (Räsänen, 2015) 



 

3.3 Materiaalivaatimukset tienpäällysrakenneosittain 

Päällysteen kannalta tärkeimpiä vaatimuksia ovat materiaalin riittävä lujuus ja sitkeys, 

jotka tuovat sille halkeilun kestävyyttä, sekä kulumiskestävyys ja kestävyys 

muodonmuutoksia, kuten urautumista vastaan. Päällysteen tulee ohjata sadevedet pois 

rakenteesta ja estää veden tunkeutuminen alempiin kerroksiin.  Lisäksi runkoaineksen 

tulee täyttää Asfalttinormien vaatimukset sekä olla yhteensopivaa asfaltissa käytettävän 

bitumin kanssa. (Mäkelä ja Höynälä, 2000) 

 

Kantavaa kerrosta koskevia vaatimuksia ovat riittävä kantavuus, routimattomuus, 

vedenläpäisevyys sekä riittävä jäätymis-sulamiskestävyys. Kantavaan kerrokseen 

käytettävän materiaalin tulee olla rakeisuudeltaan sopivaa ja tiivistettävää. (Mäkelä ja 

Höynälä, 2000) 

 

Jakavan kerroksen täytyy ohjata päällysteeltä sekä kantavasta kerroksesta tuleva vesi 

pois, sekä toisaalta estää veden nouseminen kapillaarisesti roudan syntymisen 

ehkäisemiseksi. Lisäksi materiaalin tulee olla rakeisuudeltaan sopivaa, tiivistettävää, 

sulamis-jäätymiskestävää ja lämmöneristävää tai hyvän jäätymisvastuksen omaavaa. 

(Mäkelä ja Höynälä, 2000) 

 

Suodatinkerroksen olennaiset vaatimukset kohdistuvat sen kykyyn estää veden 

kapillaarinen nousu, veden pois johtaminen, roudan etenemisen ehkäiseminen ja 

hidastaminen eli routimattomuus, sekä riittävän kantavuuden varmistaminen 

sulamisvaiheessa. (Mäkelä ja Höynälä, 2000) 

 

Yleisesti koko päällysrakenteen kuormituskestävyys säilyy parempana, jos rakenteen 

vedenläpäisevyys paranee siirryttäessä rakennekerroksissa alaspäin. Tällöin raskaan 

ajoneuvon aiheuttama paineaalto ja huokosveden paineen nousu ei vaurioita rakennetta, 

kun veden paine pääsee purkautumaan alaspäin. Tällöin talvella ei myöskään synny niin 

herkästi jäälinssejä päällysrakenteeseen. (Väylävirasto, 2018) 

 



 

3.4 Erityisesti uusiomateriaaleja koskevat vaatimukset 

Uusiomateriaalien käytön tekniset riskit maarakentamisessa ovat hyvin 

materiaalikohtaisia. Yleisesti isoimpien riskien ajatellaan liittyvän materiaalien 

laadunvaihteluun sekä tiivistyksen epäonnistumiseen työmaalla. (Viskari, 2017) 

Uusiomateriaaleista valmistetun rakennekerroksen tulee olla ominaisuuksiltaan 

yhteensopiva muiden rakenneosien kanssa, sekä kestävä ja teknisesti toimiva. 

Kemiallinen yhteensopivuus on taattava muiden uusiomateriaalia koskettavien 

materiaalien ja rakenteiden  kanssa, esimerkiksi uusiomateriaalin pH:n tai siitä 

liukenevien haitta-aineiden kannalta. (Väylävirasto, 2020) 

 

Ennen uusiomateriaalin käyttämistä on selvitettävä tutkimuksilla ja kokeilla useita 

suunnitteluparametreja. Jos uusiomateriaalia on tarkoitus hyödyntää esimerkiksi päällys- 

ja kevennysrakenteissa, niin materiaalista tulee Väyläviraston ohjeiden mukaan selvittää 

routaturpoama t (%), materiaalin vastaavuus eristävyyden kannalta ai, mitoitusmoduuli E 

(MPa) sekä rakenteen vaurioitumisherkkyys painumille ja routanousuille. Tilavuuspaino 

(kN/m3) tulee tutkia eri kosteustiloissa. Muita tärkeitä Väyläviraston mainitsemia 

ominaisuuksia ovat rakeisuus, routivuus, vesipitoisuus ja optimivesipitoisuus, 

tiivistettävyys, vedenläpäisevyys, leikkauskestävyyskulma, hienonemisherkkyys, 

jäätymis-sulavuuskestävyys (kun kantava ja jakava kerros) ja kapillaarisuus 

(suodatinkerros). (Väylävirasto, 2020) 

 



 

4 TIERAKENTAMISEEN SOVELTUVIA 

UUSIOMATERIAALEJA 

4.1 Teollisuuden sivuvirrat 

Teollisuudesta tuotannossa muodostuu paljon sellaisia materiaalisivuvirtoja, joita voisi 

olla mahdollista hyödyntää uudelleen, sen sijaan että ne päätyisivät jätteinä kaatopaikalle. 

Teollisuuden sivuvirroissa olisi hyödyntämisen kannalta käytännöllisiä puolia, kuten että 

materiaalia tuotetaan isoja määriä ja kohtuullisen tasaiseen tahtiin, sekä etteivät ne ole 

laadultaan useinkaan kauhean vaihtelevia. (Lämsä, 2020) 

 

Teollisuudesta syntyi vuoden 2018 aikana jätettä yli 8,5 miljoonaa tonnia (Suomen 

virallinen tilasto (SVT), 2018). Teollisuusjätteellä tarkoitetaan teollisuuden toimialoilla 

syntyvää tuotantojätettä, ja siihen voidaan lukea energiatuotannon sekä mineraalien 

kaivun jätteet (Vestinen, 2020). Luvun lopussa olevassa taulukossa 1 on listattuna 

seuraavaksi esiteltävät teollisuuden sivuvirrat ja niiden käyttökohteet.  

4.1.1 Lento- ja pohjatuhka 

Lentotuhkan käytöllä on Suomessa kohtuullisen pitkä historia, sillä sitä on käytetty 

maarakentamisessa jo 60- ja 70-luvuilta asti. Yleisimpiä käyttökohteita tierakentamisessa 

ovat olleet täyttö- ja pengerrakenteet. Suomessa syntyy arviolta noin 500 000–900 000 

tonnia kivihiilen polton tuhkaa vuosittain, josta noin 580 000 tonnia on lentotuhkaa ja 

noin 120 000 tonnia pohjatuhkia ja -kuonia. (Mäkelä ja Höynälä, 2000). 

Lento- ja pohjatuhkat ovat kivihiilen, turpeen tai puuperäisen aineksen poltosta syntyvää 

jätettä. Lentotuhka erotetaan mekaanisesti tai sähköisesti aineksen polton savukaasuista, 

kun taas pohjatuhka kerätään polttolaitosten polttokammion pohjalta. 

(Ympäristöministeriö, 2017)  

 

Poltto- ja käsittelyprosessin polttoaine vaikuttavat siihen, millaiset tuhkan ominaisuudet 

ovat. Jäljelle jäävä palamaton hienoaines on kuivaa sekä pölyävää. Luonnonmateriaaliin 

verrattuna lentotuhkan merkittävin ominaisuus on itselujittuvuus, ja lujittuvuutta voidaan 

nopeuttaa aktivaattoreilla, kuten sementillä tai kalkilla. (Väylävirasto, 2020)  

 



 

Lentotuhkan rakeisuus vaihtelee tavallisesti 0,002–0,1 mm välillä, mikä vastaa luonnon 

aineksista siltin rakeisuutta (Väylävirasto, 2020). Lentotuhkan hyvän lujittuvuuden ja 

pienemmän lämmönjohtavuuden ansiosta tierakenne voidaan suunnitella sitomattomaan 

kiviainekseen verrattuna ohuemmaksi (Mäkelä ja Höynälä, 2000).  

 

Lentotuhka on varastoitava suojattuna, etteivät sen tekniset ominaisuudet ja 

lujittumiskyky heikentyisi, eikä tuhka häiriintyisi vesisateen vaikutuksesta tai pölyäisi 

kuivissa olosuhteissa (Väylävirasto, 2020). Lujan ja tasalaatuisen lopputuloksen 

saamiseksi rakentamisessa tulee käyttää täysin kuivaa siilotuhkaa, kun kosteana 

välivarastoidun tuhkan lujuustaso on voinut alentua (Mäkelä ja Höynälä, 2000).  

 

Lentotuhkaa tiivistettäessä vesipitoisuuden täytyy olla optimisvesipitoisuusalueella, 

koska jos tiivistys epäonnistuu, niin rakenteen pitkäaikaiskestävyys vaarantuu.  

Lämpötilaa tulee tarkkailla tuhkaa käytettäessä, sillä alhaisissa lämpötiloissa (alle +5 ºC) 

tuhkan lujittuminen hidastuu. (Väylävirasto, 2020). 

 

Lentotuhkan ympäristökelpoisuuden kannalta rajoituksia saattaa aiheuttaa sen sisältämät 

raskasmetallit, kuten kromi, seleeni ja arseeni. (Mäkelä & Höynälä, 2000). Tuhkan korkea 

emäksisyys lisäksi saa aikaan alumiinin korroosiota sekä polyesteristen lujitteiden 

lujuuden alenemisia, ja hyvin lujittuneen tuhkan kaivuvastus saattaa olla isompi kuin 

luonnonkiviaineksella (Väylävirasto, 2020). 

 

Pohjatuhkan rakeet (raekoko 0,06–32 mm) koostuvat särmikkäistä, huokoisista ja jossain 

määrin lasittuneista rakeista. Pohjatuhka ei lujitu samalla tavoin kuin lentotuhka, vaan 

rakenne säilyy enemmän rakeisena, vaikka jonkinasteista sitoutumista tapahtuukin hyvin 

tiivistettynä. Lämmönjohtavuus on vastaaviin luonnonmateriaaleihin verrattuna hiukan 

eristävämpi. Varastointi ei vaikuta pohjatuhkan tekniseen laatuun, mutta korkea pH 

saattaa lentotuhkan tavoin aiheuttaa alumiinien korroosiota sekä polyesteristen lujitteiden 

lujuuden alenemaa. (Väylävirasto, 2020)  

 

Pohjatuhkan pölyisyyden aiheuttama haitta korostuu Lämsän mukaan erityisesti 

tierakenteen tiivistämisvaiheessa ja se huonontaa näkyvyyttä niin, ettei edes kosteat 

olosuhteet pystyneet estämään pölyämistä (Lämsä, 2020). Tuhkien pölyäminen on 

huomioitava niin rakentamisessa kuin kuljetuksessa, sekä materiaalin mahdollisessa 

varastoinnissa ja sekoittamisessa (Mäkelä ja Höynälä, 2000). 



 

Lento- ja pohjatuhkan käyttö on sallittua MARA-asetuksen mukaan esimerkiksi väylä- ja 

kenttärakenteissa, stabilointiaineena sekä tuhkamursketeissä (Ympäristöministeriö, 

2017).  Mäkelän ja Höynälän mukaan teknisesti lentotuhka sopisi käytettäväksi kaikissa 

päällysrakenteen kerroksissa, ja pelkiltään lentotuhkaa voisi käyttää jakavassa 

kerroksessa tai sitä alemmissa kerroksissa (Mäkelä ja Höynälä, 2000). 

 

Väyläviraston mukaan pohjatuhkan käyttökohteeksi sopisi esimerkiksi suodatinkerros. 

Lentotuhkaa voisi käyttää stabiloidussa kerroksessa, stabiloinnin sideaineena tai 

komponenttina sideaineeseen sekä lämpöeristeenä. Tähän mennessä lentotuhkaa on 

käytetty kerros- ja pengermateriaalina, ja lisäksi sen ominaisuuksia on hyödynnetty 

stabiloinnin sideaineena tai sen osakomponenttina.  (Väylävirasto, 2020)  

 

Tuhkarakenteen päällä on pääsääntöisesti mahdollista liikennöidä heti, kun materiaali on 

levitetty ja tiivistetty. Rankan sateen vaikutuksesta tuhkan pinta voi kuitenkin liettyä, sekä 

auringon ja tuulen takia se voi pölytä. Siksi työn toteutus tulee järjestää siten, että 

tiivistys- ja levitystyö voidaan sateella keskeyttää, sekä rakennetta suojata esimerkiksi 

murskekerroksella. Yleisesti tuhkaa työstettäessä olisi tärkeää ainesten sekoituksen ja 

mahdollisen vedenlisäyksen jälkeen tiivistää ja levittää kerros mahdollisimman nopeasti, 

sekä suojata pintakerroksella vielä samana päivänä. (Mäkelä ja Höynälä, 2000). 

4.1.2 Masuunihiekka 

Masuunihiekan käyttö maarakentamisessa on jo vakiintunutta Suomessa, sen käyttöä on 

harjoitettu 80-luvulta asti. Masuunihiekkaa tuotetaan Suomessa noin 550 000 tonnia 

vuodessa masuunikuonasta. (Mäkelä ja Höynälä, 2000) 

Masuunihiekkaa valmistetaan vesijäähdyttämällä eli granuloimalla sulaa masuunikuonaa. 

Masuunikuonaa syntyy raakaraudan valmistuksessa, kun rautaoksidia pelkistetään hiilen 

avulla malmirikasteen sivukivestä, sekä kalkkikivestä ja koksista. Masuunikuonan 

teknisiin ominaisuuksiin vaikuttaa sen koostumus, sekä millä menetelmällä sula kuona 

on jäähdytetty, sillä ilmajäähdyttämällä kuona jähmettyy suuremmiksi kappaleiksi kuin 

vesijäähdyttämällä. (Väylävirasto, 2020) 

 

Masuunihiekan huokoiset rakeet (raekoko 0–6 mm) muistuttavat luonnonhiekkaa. 

Luonnonhiekkaan verrattuna masuunihiekan lämpötekniset ominaisuudet ovat paremmat, 

ja sitoutumisominaisuuksien avulla se saavuttaa tierakenteessa riittävän kantavuuden. 



 

Masuunihiekan rakeet ovat muodoltaan särmikkäitä ja lasimaisia, mikä edesauttaa 

tiivistymistä lujaksi rakenteeksi. Masuunihiekan sitoutuminen tapahtuu ilman 

aktivaattoreita hydraulisesti, kun se on luonnonkosteassa tilassa. (Väylävirasto, 2020) 

 

Sitoutumisreaktiot tapahtuvat masuunihiekkarakeiden pinnalla, jolloin pinnan 

rikkoutuessa reaktio alkaa uudelleen syntyneellä uudella pinnalla. Tämä parantaa 

merkittävästi rakenteen kestoikää, kun rakenne pystyy korjaamaan halkeamia. Sementtiin 

verrattuna sitoutuminen tapahtuu hitaammin, ja sitoutumislämpö on alhaisempi. 

Lujuuden kehitykseen aikaa kuluu yleisesti 90 vuorokautta. (Mäkelä ja Höynälä, 2000) 

 

Ympäristönäkökulmasta emäksisellä masuunihiekalla pystyttäisiin neutraloimaan 

hapanta ympäristöä. Masuunihiekassa olevien haitallisten raskasmetallien tai muiden 

haitta-aineiden arvot harvoin ylittävät sallittuja raja-arvoja, eikä siitä tehtyjen tutkimusten 

mukaan liukene vaaralliseksi todettavia aineita ympäristöön. Siksi sitä olisi mahdollista 

käyttää pohjavesialueilla rakentamisessa. (Mäkelä ja Höynälä, 2000) 

 

Masuunihiekan käytössä huomioitavaa on se, ettei siitä valmistettua kerrosta saa 

kuormittaa liian aikaisin rakentamisen jälkeen, koska masuunihiekan sitoutuminen 

tapahtuu hitaasti (Väylävirasto, 2020). Jos masuunihiekkakerros sijaitsee raskaasti 

liikennöidyllä tiellä, tulisi kerroksen antaa lujittua noin kuukauden ajan ennen 

päällystystöitä ja sen olisi hyvä pysyä kosteana koko ajan (Mäkelä ja Höynälä, 2000). 

 

Sitoutuminen vaatii kosteuden lisäksi lämpöä, minkä vuoksi lujittuvaksi mitoitettua 

rakennetta ei saa tehdä myöhään syksyllä (Väylävirasto, 2020). Toisesta lähteestä löytyi 

kuitenkin tähän liittyen ristiriitaista tietoa, ja sen mukaan masuunihiekkaa voitaisiin 

käyttää jopa talvella tehtävässä rakentamisessa (Mäkelä ja Höynälä, 2000).  

 

Masuunihiekka varastoidaan ilman suojausta, mutta pitkäaikaisessa varastoinnissa on 

otettava huomioon tiivistyminen, joka voi aiheuttaa paakkuuntumista. Onnistuneesti 

lujittuneen masuunihiekan kaivuvastus voi olla suurempi verrattuna 

luonnonkiviainekseen, mikä voi hankaloittaa kaivamista. (Väylävirasto, 2020) 

 

Masuunihiekalla on CE-merkintä, ja se lasketaan valmistajan ympäristöluvassa 

tuotteeksi. Masuunihiekkaa voi käyttää teiden, katujen ja kenttien päällysrakenteiden 



 

jakavassa kerroksessa, suodatinkerroksessa tai stabiloidussa kantavassa kerroksessa 

sideaineeksi. (Väylävirasto, 2020) 

 

Käyttämällä masuunihiekkaa pystytään tierakenne suunnittelemaan tavallista 

ohuemmaksi masuunihiekan lämmöneristämis- ja sitoutumisominaisuuksien ansiosta. 

Pelkiltään masuunikuonaa käytetään yleensä sidottuna kuormia jakavana kerroksena tai 

lämmön eristeenä. Masuunikuona sopii raekokojakaumien täydentämiseen esimerkiksi 

kalliomursketta tai tavallista kiviainesta käytettäessä. (Mäkelä ja Höynälä, 2000) 

4.1.3 Masuunikuonamurske 

Masuunikuonamurske on raekooltaan masuunihiekkaa suurempaa ja sen valmistus 

tapahtuu murskaamalla ilma- tai vesijäähdytettyä masuunikuonaa.  Murskaamalla ja 

seulomalla saadaan erikokoisia lajitteita, joissa rakeet ovat muodoltaan teräväsärmäisiä 

sekä rakenteeltaan huokoisia. Masuunikuonamurskeen teknisiin ominaisuuksiin vaikuttaa 

sen kemiallinen koostumus sekä sulan kuonan jäähdytysmenetelmä. (Väylävirasto, 2020) 

 

Luonnonkiviainekseen verrattuna masuunikuonamurskeen kitkakerroin ja kantavuusarvo 

ovat korkeammat. Lämmöneristävyysominaisuudet ovat paremmat, minkä takia 

masuunikuonamurske sopii käytettäväksi tierakenteissa erityisesti routaeristeen 

asemassa. Aineksen sisäinen sitoutuminen estää myös haitallisen jälkitiivistymisen.  

(Mäkelä ja Höynälä, 2000) 

 

Masuunikuonamurskeen käytössä on huomioitava, että siitä rakennettua kerrosta 

tiivistettäessä rakeet särkyvät tavanomaista kiviainesta herkemmin. Tämä ei kuitenkaan 

alenna kantavuutta, sillä lisääntyneen hienoainesmäärän takia rakenne itseasiassa sitoutuu 

hydraulisesti paremmin, vaikkakin hitaasti ja lujittuminen jatkuu usean vuoden ajan. 

(Mäkelä ja Höynälä, 2000) 

 

Lujittuneen masuunikuonamurskeen tapauksessa kaivuvastus on luonnonkiviainesta 

suurempi, mutta kaivu pystytään kuitenkin toteuttamaan tavallisella kaivinkoneella. Jos 

kerros on mitoitettu lujittuvaksi, niin sen rakentamista ei saa suorittaa myöhään syksyllä, 

koska lujittuminen ja masuunikuonan sitoutuminen vaatii kosteuden lisäksi lämpöä. 

(Väylävirasto, 2020) 

 



 

Masuunikuonasta valmistettua masuunikuonamursketta voidaan käyttää 

suodatinkerroksessa, lämpöeristeenä, stabiloinnin sideaineena tai komponenttina 

sideaineessa, sekä kantavassa tai jakavassa kerroksessa (Väylävirasto, 2020). Jos 

pohjamaa on pehmeää, tulisi kuonamurskekerroksen alapuolella käyttää 

suodatinhiekkakerrosta tai kuitukangasta (Mäkelä ja Höynälä, 2000). 

4.1.4 Ferrokromikuonamurske ja -hiekka 

Ferrokromikuonaa muodostuu ferrokromia valmistavasta terästeollisuudesta. 

Ilmajäähdytettyä ferrokromikuonaa murskaamalla saadaan ferrokromikuonamursketta. 

Jos ferrokromikuona vesijäähdytetään (granuloidaan), niin syntyy 

ferrokromikuonahiekkaa. (Väylävirasto, 2020) 

 

Ferrokromikuonahiekka (raekokojakauma 0–11 mm) on huokoista, jonka takia sen 

lämmönjohtavuus on vastaavaa luonnonmateriaalia matalampi, mikä voi olla haitallista 

REM-käsittelyn kannalta. Käyttökohteita ferrokromikuonahiekalle ovat teiden, katujen ja 

kenttien päällysrakenteiden suodatinkerrokset, joissa se toimii routaeristeenä sekä 

kuivattavana kerroksena. (Väylävirasto, 2020) 

 

Ferrokromikuonamurskeen (raekokojakauma 0–22 mm) käyttökohteita ovat kantava ja 

jakava kerros, sekä asfaltin joukossa kiviaineksena. Ferrokromikuonamurskeen 

uusiokäytettävyyttä ei ole kuitenkaan vielä kattavasti tutkittu. (Väylävirasto, 2020) 

 

Ferrokromikuonamurske sekä -hiekka ovat pH:ltaan emäksisiä. Molemmat varastoidaan 

suojaamatta, jolloin talven ajan kosteissa oloissa olleet ja kooltaan suuret varastokasat 

eivät välttämättä ehdi kesäaikaan sulaa kunnolla. (Väylävirasto, 2020). 

 

Tuotteistettua OKTO-mursketta valmistuu Torniossa Outokumpu Oy:n tehtaalla 

ferrokromituotannossa. Se valmistetaan ferrokromikuonasta ilmajäähdyttämällä, 

murskaamalla ja lopuksi suorittamalla erityinen metallinpoistoprosessi. 

Ferrokromiperäisen OKTO-murskeen käyttämisessä asfalttikiviaineksena ei ole saatujen 

kokemusten mukaan eroa luonnonkiviaineksesta valmistettuun asfalttiin, jolloin sitä 

voidaan pitää lähes korvaavana tuotteena. Ainoastaan tyhjätilan määrä ja sen vaikutus 

tulee huomioida. (Mäkelä ja Höynälä, 2000) 



 

4.1.5 Kalkit ja kalkkikivimurske, kalsiitin rikastushiekka  

Kalkeilla tarkoitetaan tässä yhteydessä teollisuudesta syntyviä kalkkijätteitä, jotka ovat 

joko kokonaan tai osittain palaneita. Kalkin käyttö sallitaan MARA-asetuksen mukaan 

esimerkiksi väylä- ja kenttärakenteissa. (Ympäristöministeriö, 2017) 

 

Kalkkikivimursketta valmistetaan kalkkikiven louhinnasta ja jalostettavien tuotteiden 

valmistuksesta syntyvästä kalkkipitoisesta sivukivestä. Iskun- ja kulutuskestävyydeltään 

kalkkikivimurske on heikompaa kuin tavallinen kiviaines. Kalkkikivi on emäksistä, joten 

se on ympäristön kannalta hyvin neutraloiva materiaali. Varastoinnissa ei tarvitse ottaa 

mitään tavallisesta poikkeavaa huomioon. (Väylävirasto, 2020) 

 

Mahdollisia tutkittuja käyttökohteita kalkkikivimurskeelle ovat soratien kulutuskerros, 

jakavat kerrokset ja suodatinkerrokset. Lisäksi kalkkikivimurskeen hienoainesta eli 

kalsiittia on käytetty asfaltissa täyteaineena. (Väylävirasto, 2020) 

 

Louhitun kalkkikiven jatkojalostettujen tuotteiden valmistuksessa muodostuu 

rikastushiekkaa, jota voidaan hyödyntää uusiomateriaalina. Kalsiitin rikastamisesta 

muodostuva rikastushiekka sisältää paljon vähemmän haitta-aineita kuin metallimalmien 

rikastuksesta syntyvä. Kemialliselta koostumukseltaan kalsiitin rikastushiekka vastaa 

kalkkikiveä ja raekooltaan (n. 0,12 mm)  hiekkaa, mutta muodoltaan rakeet ovat 

teräväsärmäisempiä ja kitkakulma on suurempi. Kalsiitin rikastushiekka tiivistyy kuten 

luonnonhiekka. (Väylävirasto, 2020) 

 

Ominaisuuksiltaan rikastushiekka on routimaton ja se läpäisee hyvin vettä, joten se sopii 

käytettäväksi esimerkiksi päällysrakenteiden suodatinkerroksessa. Kalsiitin 

rikastushiekka täytyy CE-merkitä ennen käyttöä, ja siitä valmistettu suodatinhiekka 

lasketaan valmistajan ympäristöluvassa tuotteeksi. Varastoinnille ja rakentamiselle ei ole 

erityisiä teknisiä vaatimuksia, mutta materiaalin korkea pH saattaa aiheuttaa alumiinin 

korroosiota sekä polyesteristen lujitteiden lujuuden alenemista.  (Väylävirasto, 2020) 

4.1.6 Jätteenpolton pohjakuona 

Jätteenpolton pohjakuona on yhdyskuntajätteen polttolaitoksella palamisen jälkeen 

jäljelle jäänyttä palamatonta ainesta, joka koostuu muun muassa lasista, metalleista, 

tiilestä, kivistä, betonista, keramiikasta sekä palamattomasta orgaanisesta aineksesta 



 

(Väylävirasto, 2020). Ennen hyödyntämistä maarakentamisessa jätteenpolton kuona 

täytyy käsitellä siten, että siitä poistetaan rauta ja muut metallit, jolloin sitä voidaan 

käyttää MARA-asetuksen mukaan esimerkiksi väylä- ja kenttärakenteissa 

(Ympäristöministeriö, 2017). 

 

Käsittelyn jälkeen pohjakuona on väriltään harmaata ja karkearakeista mineraaliainesta. 

Ominaisuuksiltaan se on vaihtelevaa, osa rakeista on esimerkiksi huokoisia ja osa 

kiinteämpiä. Maksimiraekoko on yleensä 50  mm. (Väylävirasto, 2020)  

 

Väyläviraston ohjeiden mukaan käsitelty jätteenpolton pohjakuona sopisi käytettäväksi 

tien kantavassa tai jakavassa kerroksessa lisähuomiona, että rakenteiden tulisi olla tällöin 

vain kevyesti kuormitettuja. Maarakentamisessa jätteenpolton kuonan käyttämisestä ei 

ole Suomessa pitkäaikaista käyttökokemusta, mutta käyttöä on kokeiltu 

suodatinkerroksessa, jakavassa kerroksessa sekä penkereissä. (Väylävirasto, 2020) 

 

Jätteenpolton kuona on hienonemisherkempää kuin kiviaines, mikä vaikuttaa 

tiivistämiseen, kun kuormituksen alaisuudessa aines hienontuu hienojakoisemmaksi. Jos 

tiivistäminen kuitenkin tapahtuu oikeassa vesipitoisuudessa, voi rakenne lujittua ajan 

kuluessa. Varastoinnin kannalta vesi saattaa kovettaa varastoitavan kasan pintaosan ja 

kuivissa olosuhteissa materiaali saattaa pölytä. Emäksisen pH:n takia jätteenpolton kuona 

saattaa aiheuttaa alumiinin korroosiota ja polyesteristen lujitteiden lujuuksien alenemista. 

(Väylävirasto, 2020) 

 

Taulukko 1. Teollisuuden sivuvirrat ja niiden käyttökohteet.  

Materiaali Käyttökohteet MARA-

asetuksen mukaan 

Muut tarkennetut mahdolliset 

käyttökohteet tierakenteessa 

Lentotuhka väylä- ja kenttärakenteet, 

stabilointiaine, 

tuhkamursketie 

stabiloitukerros, lämpöeriste, kerros- ja 

pengermateriaali, täyttömateriaali, 

päällyste, jakava kerros, kantava kerros, 

suodatinkerros 

Pohjatuhka väylä- ja kenttärakenteet, 

stabilointiaine, 

tuhkamursketie 

suodatinkerros 

Masuunihiekka - teiden-, katujen- ja kenttien 

päällysrakenteiden jakava kerros, 

suodatinkerros, stabiloidussa kantavassa 



 

kerroksessa sideaineena lämpöeriste, 

raekokojakaumien täydentäminen 

Masuunikuonamurske - lämpöeriste suodatinkerros, stabiloinnin 

sideaine, sideainekomponentti, kantava 

kerros, jakava kerros 

Ferrokromikuonahiekka - suodatinkerros, routaeriste, kuivattava 

kerros 

Ferrokromikuonamurske - kantava kerros, jakava kerros, 

asfalttikiviaines 

Kalkit, kalkkikivimurske väylä- ja kenttärakenteet soratien kulutuskerros, jakava kerros, 

suodatinkerros, asfaltin täyteaine 

Kalsiitin rikastushiekka - suodatinkerros 

Jätteenpolton pohjakuona väylä- ja kenttärakenteet kantava kerros, jakava kerros 

 

4.2 Rakennusjätteet 

Rakentamisesta kertyi vuoden 2018 aikana yli 15 miljoonaa tonnia jätettä (Suomen 

virallinen tilasto (SVT), 2018). Rakennusten- ja rakenteiden purkujätteistä suurin jätelaji 

on mineraalinen jäte, johon kuuluu esimerkiksi betoni- ja tiilijäte, mutta jätevirrat 

kuitenkin vaihtelevat suuresti riippuen purkukohteesta (Ympäristöministeriö, 2019). 

Purkuhankkeissa kiertotaloudella tavoitellaan materiaalien käsittelyä sekä ohjaamista 

jätehierarkian etusijatavoitteiden mukaisesti, eli ensisijaisena tavoitteena on vähentää 

syntyvän jätteen määrää sekä haitallisuutta. Jos jätettä syntyy, niin jätteen haltijan tulisi 

seuraavaksi valmistella jäte uudelleenkäyttöä varten. (Ympäristöministeriö, 2019) Luvun 

lopussa olevassa taulukossa 2 on listattu alla esitetyt rakennusjätteet ja niiden mahdolliset 

käyttökohteet.  

4.2.1 Betonimurske, kevytbetoni- ja kevytsorajäte  

Betonijätettä syntyy Suomessa vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia rakennus- sekä 

purkutyömailta (Väylävirasto, 2020). Betonijätteestä valmistettavaa betonimursketta 

kertyy noin miljoona tonnia vuodessa, josta kierrätyskiviaineksen valmistukseen menee 

noin 80 prosenttia (Saarinen, 2018). 

 



 

Betonimursketta tehdään puretuista betonirakenteista, tai vaihtoehtoisesti 

uudisrakentamisesta tai betoniteollisuudesta syntyneitä betonijätteitä murskaamalla. 

Kevytbetoni- ja kevytsorajätteet syntyvät vastaavin tavoin. MARA-asetuksessa näiden  

käyttö on sallittua esimerkiksi väylä- ja kenttärakenteissa. (Ympäristöministeriö, 2017) 

 

Betonimurske muistuttaa käsiteltävyyden sekä teknisten ominaisuuksiensa osalta 

luonnosta saatavaa kivimursketta. E-moduulin suuruuksissa on kuitenkin eroa, 

lujittuneella betonimurskeella on isompi kuin luonnonkiviaineksella samassa 

rakeisuusluokassa. Kaivuvastus on myös suurempi. Purkutekniikalla voidaan vaikuttaa 

betonin laatuun, erityisesti sen teknisiin ominaisuuksiin ja ympäristökelpoisuuteen. 

(Väylävirasto, 2020) 

 

Huomionarvoista betonimurskeessa on se, että betoniin jää usein reagoimatonta 

sementtiä, jonka takia betonimurske on osittain sitoutuvaa materiaalia. Betonimurske on 

emäksistä ja lämmönjohtavuus on sama kuin luonnonkiviaineksella. Korkea pH voi saada 

aikaan esimerkiksi alumiinin korroosiota sekä polyesteristen lujitteiden lujuuden 

alenemista. Kuivasta betonimurskeesta lähtevä pöly voi ärsyttää silmiä, limakalvoja sekä 

ihoa. (Väylävirasto, 2020) 

 

Betonimurskeen käyttökohteeksi sopisi Väyläviraston ohjeiden mukaan tien kantava ja 

jakava kerros. Betonimurskeen käsittelyssä ja valmistuksessa on tärkeää huolehtia siitä, 

ettei siihen pääsisi sekoittumaan merkittävästi muuta materiaalia, jolloin se voi olla 

hyvinkin laadukasta kierrätyskiviainesta. Laatuun vaikuttaa lisäksi esimerkiksi puretun 

rakenteen materiaalit sekä pintakäsittelyaineet. (Väylävirasto, 2020) 

 

Betonimurskepohjaisella kierrätyskiviaineksella pystytään korvaamaan noin 

kolmanneksen suurempi määrä neitseellistä kiviainesta, johtuen betonimurskeen 

sitoutumisesta kohteissa olosuhteissa ja siitä aiheutuvasta kantavuuden lisäyksestä. Sen 

takia betonimurskeen käytöllä teiden rakentamisessa pystyttäisiin säästämään 

merkittävästi luonnonkiviainesta. (Saarinen, 2018)  

Betonimurskeen käytön hiilijalanjälkeä pienentää murskatun betonin on suurempi kyky 

sitoa ilman hiilidioksidia karbonatisoitumalla, kun hiilidioksidia sitova pinta-ala 

lisääntyy. Rrakenteen sisältä paljastuva tuore, emäksinen betonipinta sitoo hiilidioksidia 

tehokkaasti. (Saarinen, 2018) 



 

Tiilimurske  

 

Tiilimurske on jätettä, joka valmistetaan murskaamalla purettuja tiilirakenteita, 

tiiliteollisuuden tiilijätteitä tai muita käytöstä poistetuista tiiliä, ja MARA-asetus sallii 

tiilimurskeen käytön esimerkiksi väylä- ja kenttärakenteissa sekä vallirakenteissa 

(Ympäristöministeriö, 2017). Tiilimurskeen käytöstä on vielä kohtuullisen vähän 

kokemusta väylärakentamisessa (Väylävirasto, 2020). 

4.2.2 Asfalttimurske ja -rouhe 

Asfalttimurske ja -rouhe on jätettä, joka valmistetaan murskaamalla tai rouhimalla 

käytöstä poistettua asfalttipäällystettä. Vaatimuksena käytölle on se, ettei asfalttijäte saa 

olla peräisin vaarallisia aineita käsittelevältä tai varastoivalta alueelta. 

(Ympäristöministeriö, 2017) 

 

Koostumukseltaan asfalttirouhe ja -murske sisältää bitumia sekä kiviainesta, ja murskeen 

raekoko on yleisesti 0–11 mm tai 0–16 mm. Luonnonkiviainekseen verrattuna 

asfalttirouheella ja -murskeella on paremmat jäykkyysominaisuudet sekä  pienempi 

vedenherkkyys, kun hienoaines on sitoutuneena bitumiin pienentäen routivuutta 

(Väylävirasto, 2020) 

 

Vanhan asfaltin ensisijainen käyttö on korvata neitseellistä kiviainesta uudessa 

asfalttimassassa. Jyrsittyä asfalttijätettä voidaan käyttää välittömästi uudelleen,  ja sitä 

varten on jo monia yleisesti käytössä olevia menetelmiä, kuten REM, MPKJ sekä 

kantavan kerroksen sekoitusjyrsintä ja stabilointi sideaineella. Näitä tekniikoita ei lasketa 

asfaltin uusiokäytöksi. (Väylävirasto, 2020) 

 

Asfalttirouheen ja -murskeen pitkäaikaisessa varastoinnissa huonona puolena on 

jähmettyminen, mikä heikentää sitoutuvuusominaisuuksia. Hyvänä puolena niiden 

ympäristökelpoisuutta tarvitse osoittaa useinkaan erikseen. Ainoastaan tapauksissa, kun 

polttoainetta on voinut imeytyä materiaaliin. (Väylävirasto, 2020).  

 

Asfalttirouheen ja -murskeen käyttö sallitaan MARA-asetuksen mukaan väylä- ja 

kenttärakenteissa (Ympäristöministeriö, 2017). Väyläviraston ohjeiden mukaan 

asfalttimursketta ja -rouhetta voidaan käyttää tien stabiloidussa kerroksessa, kantavassa 

kerroksessa sekä tien päällysteessä (Väylävirasto, 2020).  



 

Taulukko 2. Rakennusjätteet ja niiden käyttökohteet.  

Materiaali Käyttökohteet MARA-

asetuksen mukaan 

Muut tarkennetut mahdolliset 

käyttökohteet tierakenteessa 

Betonimurske, 

kevytbetonijäte, 

kevytsorajäte 

väylä- ja kenttärakenteet kantava kerros, jakava kerros 

Tiilimurske väylä- ja kenttärakenteet, 

vallirakenteet 

 

Asfalttirouhe, asfalttimurske väylä- ja kenttärakenteet stabiloitu kerros, kantava kerros, päällyste 

 

4.3 Yhdyskuntajätteet 

Yhdyskuntajätteitä ovat asumisesta tulevat jätteet, sekä niihin rinnastettavista kaupasta, 

teollisuudesta sekä palveluista syntyvät jätteet. Vuoden 2020 aikana yhdyskuntajätettä 

syntyi noin 3,3 miljoonaa tonnia. Määrä oli noussut 170 000 tonnilla edelliseen vuoteen 

verrattuna, ja jätemäärien kasvu on jatkunut jo useita vuosia peräkkäin. Yli puolet 

yhdyskuntajätteistä hyödynnetään energiana. (Suomen virallinen tilasto (SVT), 2020)  

Jätelaki (646/2011)  ei määrittele yhdyskuntajätteitä uusiomateriaaleiksi, koska ne eivät 

täytä sivutuotevirran määritelmää. Tässä työssä yhdyskuntajätteistä on haluttu tuoda 

esille muutama yleisintä, jotka esiintyvät uusiomateriaaleista kertovissa Väyläviraston 

ohjeissa. Yhdyskuntajätteet ja niiden käyttökohteet löytyvät luvun lopussa olevasta 

taulukosta 3. 

4.3.1 Rengasrouhe 

Suomessa renkaita poistuu käytöstä vuosittain parisen miljoonaa kappaletta, jotka 

vastaavat noin 25 000 tonnia materiaalia. Käytöstä poistetuista renkaista saadaan 

valmistettua tiivistämätöntä rengasrouhetta noin 50 000 m3. Suomen Rengaskierrätys Oy 

vastaa jäterenkaiden kierrätysketjusta. (Mäkelä ja Höynälä, 2000) 

 



 

Rengasrouhe paloitellaan ajoneuvokäytöstä poistetusta rengasmateriaalista, joka sisältää 

pääasiassa kumia, mutta joukossa voi olla esimerkiksi nokea, renkaan tukena olleita 

teräslankoja tai runkovahvisteita. Rengasleikettä leikataan eri kokoisiksi paloiksi 

kolmeen luokkaan (RL1, RL2, RL3), joissa palakoot ovat 50–500 mm2 välillä. Neljäs 

luokka (RL0) kuvaa kokonaisia renkaita. (Väylävirasto, 2020) 

 

Rengasrouheen käyttö on sallittua MARA-asetuksen mukaan esimerkiksi väylä- ja 

kenttärakenteissa sekä vallirakenteissa. Kokonaisia renkaita sallitaan käytettävän 

kyseisissä kohteissa sitovana, tukevana tai keventävänä rakenteen osana. 

(Ympäristöministeriö, 2017)  

 

Väyläviraston mukaan rengasleike ja kokonaiset renkaat sopivat alhaisen 

tilavuuspainonsa takia kevennysmateriaaleiksi, sekä eristys- ja kuivatusrakenteisiin. 

Rengasmateriaaleille ominaista on joustavuus ja alhainen moduuli. Rengasmateriaaleista 

valmistettujen kerrosten päälle toteutetaan paksut rakennekerrokset. (Väylävirasto, 2020) 

 

Rengasmateriaalit ovat säänkestäviä, joten sääolosuhteilla ei ole vaikutusta varastointiin 

ja rakentamiseen. Huomioitavaa rengasmateriaalien käytössä on kokoonpuristuvuus, ja 

esimerkiksi rengasleikkeen tiivistymistä voi tapahtua liikennekuormituksen takia 1–2 

vuotta rakentamisesta. Palakoon vaihtelu voi osaltaan vaikuttaa rakenteen tiivistymiseen. 

Rengasmateriaalikerroksen päälle tulee asentaa suodatinkangas ja/tai lujite, ennen kuin 

sen päälle rakennetaan toinen kerros. (Väylävirasto, 2020)  

 

Ympäristönäkökulmasta tutkimusten perusteella on voitu todeta, ettei rengasrouheesta 

liukene niin paljoa haitta-aineita, että ne olisivat vaaraksi ympäristölle. Saadut 

kokemukset rengasrouheen käytöstä tierakentamisessa ovat olleet positiivisia, eikä 

rakentamiseen vaadita erityiskalustoa. Materiaalin työstettävyyttä ja muotoilua 

luonnehditaan helpoksi.  (Mäkelä ja Höynälä, 2000) 

4.3.2 Lasimurske ja vaahtolasimurske 

Lasimurskeen valmistus tapahtuu murskaamalla kotitalouksista ja teollisuudesta kerättyä 

lasijätettä. Lasijäte ei ole useinkaan homogeenista, vaan joukossa voi olla eri lasilaatuja 

sekä muita materiaaleja, kuten paperia ja metalleja lasituotteiden etiketeistä ja korkeista. 

Lisäksi lasien ominaisuuksia on saatettu muokata erilaisilla lisäaineilla, esimerkiksi 

lyijyoksidilla. (Mäkelä ja Höynälä, 2000) 



 

 

Lasijätteen ominaisuudet vaikuttavat siitä tehdyn lasimurskeen ominaisuuksiin. 

Esimerkiksi pullolasista tehdystä lasimurskeesta tulee pyöreämpää ja vähemmän terävää 

mursketta kuin tasolasista. Verrattuna luonnon mineraaliaineksiin lasimurske on 

kevyempää.  (Mäkelä ja Höynälä, 2000) 

 

Rakennusteknisestä näkökulmasta lasimursketta voi pitää samanlaisena kuin vastaavaa 

mineraaliainesta. Lasimurskeen käsittely ja tiivistäminen on helppoa, vesipitoisuudella ei 

ole vaikutusta, joten rakentamista voitaisiin toteuttaa vesisateessakin. Työskennellessä 

syntyy pölyä, jolta tulee suojautua kuten kiviaineksen käytönkin tapauksessakin. (Mäkelä 

ja Höynälä, 2000) 

 

Ympäristönäkökulmasta lasin käyttö on turvallista, koska se on kemiallisesti hyvin 

reagoimatonta sekä melko pysyvää. Ainoastaan lyijylasin tapauksessa lyijyn 

liukeneminen voi olla riski, tai jos lasijäte on likaista ja sisältää epäpuhtauksia. (Mäkelä 

ja Höynälä, 2000) 

 

Lasimursketta voidaan käyttää tierakenteessa pelkiltään tai seoksena kiviaineksen kanssa. 

Suomessa lasimurskeen käytöstä on vielä kohtuullisen vähän kokemusta, mutta muualla 

sitä on käytetty esimerkiksi tien kantavassa kerroksessa sekä kuivatusrakenteissa. 

(Mäkelä & Höynälä, 2000)  

 

Vaahtolasimurske valmistetaan puhdistetusta kierrätyslasista. Kierrätetty lasi jauhetaan 

ensiksi, minkä jälkeen siihen lisätään vaahdotusainetta. Sen jälkeen massa paisutetaan 

900 ºC uunissa, mikä johtaa massan kovettumiseen. Jäähtyessään massa halkeaa 

murskeeksi, joka muistuttaa karkeaa kiviaines- tai betonimursketta. Raekooltaan 

vaahtolasimurske on tavallisesti  0–60 mm. (Väylävirasto, 2020) 

 

Vaahtolasimurske on rakenteeltaan huokoista ja tilavuuspainoltaan alhaista. 

Lämmöneristävyys on luonnonkiviaineeseen verrattuna suurempi. Vaahtolasimurske on 

CE-merkitty tuote, joten sen käytössä ei tarvita ympäristöluvan hankkimista tai MARA-

ilmoitusmenettelyä (Väylävirasto, 2020).  

 

Vaahtolasimursketta voidaan käyttää esimerkiksi tie- ja katurakenteiden routaeristeenä 

jakavassa sekä suodatinkerroksessa, ja lisäksi alhaisen tilavuuspainonsa takia se soveltuu 



 

keventäväksi materiaaliksi tai kuivatuskerroksessa käytettäväksi. Vaahtolasimursketta 

käytettäessä tiivistys tulee suorittaa materiaalin ollessa kosteaa tai kuivaa, ja 

tiivistettäessä materiaali tiivistyy noin 10 % levityspaksuudesta. Vaahtolasimurske 

voidaan varastoida suojaamatta, mutta se voi kuivana pölytä. (Väylävirasto, 2020) 

 

Taulukko 3. Yhdyskuntajätteet ja niiden käyttökohteet.  

Materiaali Käyttökohteet MARA-

asetuksen mukaan 

Muut tarkennetut mahdolliset 

käyttökohteet tierakentamisessa 

Rengasrouhe väylä- ja kenttärakenteet, 

vallirakenteet 

kevennysmateriaali, eristysrakenteet, 

kuivatusrakenteet 

Vaahtolasimurske - routaeristeenä jakavassa 

kerroksessa/suodatinkerroksessa, 

kevennysmateriaali,  kuivatuskerros 

Lasimurske - kantava kerros, kuivatusrakenteet 

 



 

5 HYÖTYJÄ JA HAASTEITA UUSIOMATERIAALIEN 

KÄYTÖSSÄ 

Uusiomateriaalikohtaisissa esittelyissä tulee ilmi, että uusiomateriaaleja on mahdotonta 

luokitella yhtenäiseksi ryhmäksi. Niiden edut ja haasteet vaihtelevat erittäin paljon 

materiaalista riippuen, esimerkiksi koskien niiden varastointia, rakentamisen olosuhteita 

ja laatua. Jopa samasta jätteestä eri tekniikalla valmistetuissa uusiomateriaaleissa on 

käyttäytymisen kannalta eroja. Materiaalien vertautuvuus luonnonmateriaaleihin 

vaihtelee myös suuresti.  

5.1 Hyödyt  

Törmäsen mukaan uusiomateriaalituotteet ovat tällä hetkellä jonkin verran kalliimpia 

kuin luonnonmateriaalit, mutta kustannuslaskelmissa tulisi huomioida, että 

uusiomateriaaleja käyttämällä tiekerrosten rakennepaksuudet saadaan merkittävästi 

vertailurakennetta pienemmiksi. Uusiomateriaalien etu korostuu erityisesti  paikoissa, 

joissa tilaa on rajoitetusti käytössä leveys- tai korkeussuunnassa esimerkiksi 

saneerauskohteiden tapauksessa. Rakennepaksuuden ohuudesta voi olla myös hyötyä 

olemassa olevien putkien takia, jolloin niiden siirtämiseen ei tarvitse kuluttaa ylimääräistä 

työpanosta ja esimerkiksi salaojien syvyys pysyy kohtuullisena. (Törmänen, 2013) 

 

Törmänen arvioi kustannuserojen olevan hiekka-murskerakenteen ja 

uusiotuoterakenteiden välillä niin pieniä, että kumpi tahansa saattaa tulla loppupeleissä 

kustannustehokkaammaksi vaihtoehdoksi toteuttaa. Huomioitavaa on se, että 

maantieteellinen sijainti vaikuttaa kustannusten suuruuteen. Mitä lähempänä 

uusiotuotteiden valmistuspaikkaa ollaan, niin sitä edullisemmaksi niiden käyttö voi tulla. 

(Törmänen, 2013)  

 

Usean uusiomateriaalin kohdalla esille nousi niiden hyvät routaeristävyys- ja 

kuivatusominaisuudet, ja joitakin materiaaleja käytetään jo kohtuu vakinaisesti 

routaeristeen asemassa. Lentotuhkan ja masuunihiekan tapauksissa niiden erityiset 

lujittumis- ja sitoutumisominaisuudet ovat suuri etu tierakenteen kantavuuden 

saavuttamiseksi. Pienempien lämmönjohtavuuksien ansiosta tierakennetta voidaan 

ohentaa routamitoituksen kannalta.  



 

Tierakenteen kestoikää voitaisiin mahdollisesti parantaa uusiomateriaalien käytöllä, kun 

esimerkiksi masuunihiekan sitoutumisominaisuuksien ansiosta pienet halkeamat pystyvät 

korjautumaan. Myös routavaurioiden ja kuivatusongelmien vähentyminen parantaa 

rakenteen säilymistä. Uusiomateriaalit ovat usein massaltaan kevyempiä kuin vastaavan 

raekoon omaavat luonnonmateriaalit, jolloin ne keventävät tierakennetta, mikä voi 

vähentää syntyvien painumien suuruutta ja alempien rakenneosien muodonmuutoksia.   

Monien uusiomateriaalien, kuten lasimurskeen ja betonimurskeen käsittely ja 

rakentaminen ovat vastaavanlaista kuin samantyyppisten luonnonmateriaalien, jolloin 

uusia rakentamistapoja ja -käytäntöjä ei tarvitsisi opetella, ainoastaan materiaali vaihtaa. 

Useat uusiomateriaalit tiivistyvät tehokkaasti rakenteeksi.  

Materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden lisäämisen näkökulmasta uusiomateriaalien 

käyttö olisi kannattavaa, kun kaatopaikalle ja polttoon päätyviä jätemääriä saataisiin 

pienemmiksi ja kierrätettyä uusiokäyttöön. Tierakentamisen ilmastovaikutuksia saataisiin 

kompensoitua ja vähennettyä uusiomateriaaleilla, sekä uusiutumattomia luonnonvaroja 

säästettyä.  

5.2 Haasteet 

Ohjeistus  

Riittävän ohjeistuksen ja terminologian puutetta pidetään yhtenä merkittävänä esteenä 

uusiomateriaalin käytön edistämisessä. CE-merkintään liittyviä velvoitteita ja ohjeistusta 

tulisi selkeyttää, ja sitä kuinka vastuut ja riskit tulisi jakaa. Materiaalihyväksyntää täytyisi 

myös kehittää selkeämmäksi, samoin kuin hankekäytäntöjä yhtenäistää ja kehittää 

uusiomateriaalien kannalta edullisimmiksi.  (Torniainen ja Sikiö, 2018) 

 

Liikenneviraston Tiesuunnitelma -ohjeessa ei Torniaisen mukaan ole käytetty 

uusiomateriaaleja edes niiden varsinaisella nimellä, vaan niitä puhutellaan sivutuotteina 

tai korvaavina materiaaleina. Tien rakennesuunnitelma -ohjeessa on sama ongelma, 

uusiomateriaaleista käytetään yhtä poikkeusta lukuun ottamatta termiä sivutuote. 

Isoimman puutteen Torniainen löysi Tierakenteen suunnittelu -ohjeesta, jossa 

uusiomateriaalit on jätetty täysin huomioimatta lukuun ottamatta lyhyttä mainintaa 

kuonahiekasta ja -murskeesta,  vaikka kyseinen ohje olisi tärkeä panos uusiomateriaalin 



 

käytön edistämiselle. Torniaisen mukaan ohjetta ollaan kuitenkin päivittämässä ja työn 

alla on myös Uusiomaarakenteet tierakenteissa -käsikirja, joka keskittyisi 

päällysrakenneratkaisuihin.  (Torniainen ja Sikiö, 2018) 

 

Tiesuunnitelma -ohjeesta Torniaisen mielestä kannattavaa olisi korvata ainakin 

”korvaavat materiaalit”-termi ”uusiomateriaalit”-termillä. Tiesuunnitelma -ohjeisiin olisi 

hyvä päivittää laadunvarmistuksesta kertovaan osioon uusiomateriaalien soveltuvuuden 

täyttävän kohteen tekniset- ja ympäristövaatimukset, sekä tarkentaa millaisia tarkasteluja 

ja selvityksiä uusiomateriaalien käyttö vaatii hankkeen eri vaiheissa. Tulisi korostaa sitä, 

että uusiomateriaalien ottaminen mukaan suunnitelmiin kannattaa tehdä mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa, koska se helpottaa käytön toteuttamista. (Torniainen ja Sikiö, 2018) 

 

Lämsän mukaan yhdeksi vaivaksi uusiomateriaalien käytössä kerrotaan olevan niiden 

vaativat selvitykset ja lupamenettelyt. Ympäristölupamenettelyä tulisi tehdä 

helpommaksi ja ketterämmäksi, mikä vaatisi alan asiantuntijoiden, viranomaisten ja 

teollisuuden edustajien välistä yhteistyötä. (Lämsä, 2020)  

Tuotteistaminen voisi olla yksi keino lisätä ja helpottaa uusiomateriaalien käyttämistä, 

kun saatavilla olisi käyttövalmiita tuotteita, joita varten käyttäjän ei tarvitsisi huolehtia 

materiaalin ja viranomaisten vaatimusten täyttymisestä. Esimerkkinä tästä Lämsä käytti 

Ecola OY:n lentotuhkasta valmistamaa Fill-R-kevytkiviainesta, jolloin 

tuhkamateriaaleille löytyisi vakituinen käyttökohde. Uusiomateriaalien tuotteistaminen 

on kuitenkin vielä vaativa ja pitkä prosessi, ja se vaatii varsinkin jäteperäisten 

materiaalien kohdalla lainsäädännöllistä osaamista. (Lämsä, 2020) 

 

MARA-asetuksen voimaantulo oli jo askel parempaan suuntaan, sillä sen kautta 

tapahtuva ilmoitusmenettely on yksinkertaisuuden lisäksi paljon kevyempi, halvempi 

sekä nopeampi kuin ympäristöluvan hakeminen (Virtanen, 2021). Läheskään kaikkia 

potentiaalisia materiaaleja ei kuitenkaan löydy vielä MARA-asetuksen alaisuudesta. 

Materiaalihaasteet 

 

Tiedon puute on yksi uusiomateriaalien käyttöä vaikeuttavista asioista. Yksinkertaisesti 

ei ole tarpeeksi tietoa saatavilla monien uusiomateriaalien ominaisuuksista 



 

pitkäaikaiskäytössä tie-, kenttä- ja katurakenteissa, jotta isompaa laajamittaista käyttöä 

olisi mahdollista toteuttaa. (Matinlauri et al., 2016) 

 

Vaikka jonkin uusiomateriaalien käyttäytyminen muistuttaisi vastaavan rakeisuuden 

omaavan luonnonkiviaineksen käyttäytymistä, niin eroja kuitenkin löytyy esimerkiksi 

materiaalin sitomiskyvystä ja keveydestä, sekä niiden routimisherkkyys ja 

lämmöneristyskyky voivat erota toisistaan (Väylävirasto, 2020). Täysin suoraan 

uusiomateriaaleilla ei siis voida korvata luonnonkiviaineksia tierakenteessa.  

 

Uusiomateriaalien käyttöturvallisuuteen liittyen materiaalien haitalliset vaikutukset on 

tunnettava ja otettava huomioon, etteivät ne aiheuta haittaa terveydelle, ympäristölle ja 

turvallisuudelle. Joistakin uusiomateriaaleista irtoava pöly voi ärsyttää esimerkiksi silmiä 

ja limakalvoja tai saada aikaan iho-oireilua ja herkistymistä. Siksi valmistajan tai maahan 

tuojan on tehtävä käyttöturvallisuustiedote, joka pureutuu materiaalin ominaisuuksiin, 

riskeihin ja turvalliseen käyttötapaan. (Väylävirasto, 2020) 

 

Tuhkien, kuten lento- ja pohjatuhkien kohdalla saatavuudessa saattaa olla haasteita, koska 

tuhkasta suurin osa syntyy talviaikaa. Saatavuus tulee siksi varmistaa hyvissä ajoin ennen 

rakentamista. (Mäkelä & Höynälä, 2000) Uusiomateriaalien materiaalivirrat voivat olla 

vaihtelevia ja kausiluontoisia, mikä vaatii tierakenteen suunnittelun ja toteutuksen 

aikatauluttamiselta tarkkuutta. Teollisuudesta saatavat sivutuotevirrat ovat 

saatavuudeltaan tasaisempia. 

Materiaaliominaisuuksiin liittyen monen uusiomateriaalin kohdalla esille nousi korkea 

pH ja emäksisyys, joka voi nousta ongelmaksi tierakentamisessa. Toisaalta emäksiset 

materiaalit voisivat toimia neutraloivana elementtinä happamassa maaperässä.   

Kaivuvastukset ovat yleisesti ottaen usean uusiomateriaalin kohdalla suuremmat kuin 

vastaavan luonnonkiviaineksen, johtuen niiden sitoutumisominaisuuksista ja hyvästä 

tiivistymisestä. Korkea kaivuvastus voi hidastaa ja vaikeuttaa tehtävää työtä. 

Pääsääntöisesti uusiomateriaalien kaivutyöt pystytään kuitenkin suorittamaan tavallisella 

kaivinkoneella.  

Lämpötilalla on joidenkin uusiomateriaalien kohdalla merkitystä niiden lujittumisen 

kannalta, ja rakentamista ei saisi tällöin ajoittaa liian myöhään syksylle. Materiaalin 



 

pölyäminen mainittiin usean uusiomateriaalin kohdalla rakentamista ja varastointia 

hankaloittavaksi tekijäksi, mutta toisaalta myös tavalliset luonnonkivimateriaalit 

pölyävät ja pölyämistä vastaan pystytään suojautumaan työmailla. Varastoitavuuden 

kannalta uusiomateriaaleissa on eroja, jotkut materiaalit häiriintyvät ja saattavat lujittua 

ilman suojausta, ja jotkin, kuten rengasrouhe ovat erittäin säänkestäviä. 

Materiaalien puhtaus ja laatu saattaa varsinkin jätekeräyksestä peräisin olevien jätteiden 

kohdalla olla ongelma, kun jätteiden joukossa on usein paljon muitakin materiaaleja ja 

epäpuhtauksia. Materiaalien erottelu toisistaan esimerkiksi purkutyömailla saattaa olla 

hankalaa. Tämä heikentää kierrätysmateriaalin laatua ja vaikeuttaa hyödyntämistä, kun 

ominaisuudet voivat olla hyvinkin vaihtelevia. Teollisuuden sivuvirroista saatavat 

materiaalit ovat laadultaan tasaisempia, mutta niissäkin koostumukset ja ominaisuudet 

voivat vaihdella riippuen valmistustavasta ja lähtöaineesta.  



 

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Uusiomateriaalin käytön edistämistä pystytään perustelemaan useasta näkökulmasta. 

Ympäristön kannalta materiaalitehokkuuden ja kestävän kehityksen periaatteiden 

täyttyminen on merkittävässä roolissa, samoin kuin uusiutumattomien 

luonnonkiviainesten käytön vähentäminen. Jätemäärien kasvaessa jätteille olisi 

kannattavaa löytää muitakin käyttökohteita kaatopaikkasijoituksen ja energiana 

hyödyntämisen lisäksi kiertotalouden nimissä.  

Teollisuuden sivuvirroista, rakennusjätteistä ja yhdyskuntajätteistä on mahdollista löytää 

useita tien päällysrakenteeseen mahdollisesti soveltua uusiomateriaaleja, joiden 

rajaamisessa oli haasteita. Valituiksi materiaaleiksi päätyi erityisesti MARA-asetuksesta 

ja Väyläviraston ohjeistuksista löytyviä uusiomateriaaleja. Väylähankkeissa itsessään 

syntyy joitakin uusiomateriaaleja, kuten asfaltti- ja betonijätettä.  

Tien päällysrakenteen rakennekerrosten vaatimukset on mahdollista täyttää käyttäen 

uusiomateriaaleja. Uusiomateriaalien edut korostuvat niiden luonnonmateriaaleista 

poikkeaviin ominaisuuksiin, kuten hyviin sitoutumis-, routaeristävyys- ja 

kuivatusominaisuuksiin. Tien päällysrakenteen kannalta rakennetta pystytään 

ohentamaan, kun se saavuttaa saman lujuuden pienemmällä materiaalimäärällä. 

Rakenteen kestoikä paranee, kun materiaali voi olla itsekorjautuvaa, routavaurioita ei 

pääse syntymään yhtä herkästi ja kuivatus on toimivampaa.  

Uusiomateriaalien käytön edistämistä hidastavia tekijöitä ovat tiedon ja ohjeistuksen 

puutteet, sekä vaativat lupamenettelyt ja selvitykset. Uusiomateriaalien käyttöä 

säädellään hyvin eri tasolla kuin luonnosta peräisin olevien kiviainesten käyttöä. 

Vaaditaan useiden lakien, asetusten ja lupamenettelyiden vaatimusten täyttymistä, eikä 

sekään aina riitä väylähankkeissa, vaan vaatimusten tulee täyttyä myös hankekohtaisesti 

ja Väyläviraston ohjeistuksia noudattaen.  

Käyttöturvallisuuteen liittyen esille nousi joidenkin uusiomateriaalien taipuvuus 

pölyämiseen sekä iho ja limakalvojen ärsytyksen aiheuttamiseen. Haitta-

ainepitoisuuksien, materiaalien puhtauden ja laadun kannalta vaaditaan erityistä 

tarkkuutta. Tuotteistaminen voisi olla yksi keino uusiomateriaalien käytön lisäämiseksi 

ja helpottamiseksi.  
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