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Kestävän kiertotalouden 
edellytykset

Ylätason tavoitteet

▪ Visiot, strategiat, tiekartat…

Poliittiset ohjauskeinot

▪ Lainsäädäntö, ohjeet, taloudellinen ohjaus…

Toimintakäytännöt

▪ Päätöksentekoprosessit, hankintamenettelyt…

Tietoperusta

▪ Tutkimus, kokemukset (toteutettavuus, turvallisuus)… 

Resurssit

▪ Raha aika, tekniikat, menetelmät, työpanokset… 

Asenteet

▪ Tahtotila, sitoutuminen, luottamus, rohkeus…

EU

Suomi 

Toimintasektorit ja hallinto

Yhteisöt

▪ Kunta, yritys, viranomainen

Yksilöt



6Aika: CircVol -hanke 
kiertotalouden edistäjänä

Koulutukset ja 

yhteistyö 
toimijaverkostossa

Lainsäädäntö ja ohjeet

✓ MARA- ja MASA-asetukset; kehittäminen ja soveltaminen

Maankäytön suunnittelu

✓ Kaavoitus

✓ Alueelliset selvitykset 

Tietoperusta ja kokemukset hanketasolla

✓ Pilottikohteet

✓ Materiaalikohtaiset selvitykset (tekninen- ja ympäristökelpoisuus)

✓ Tutkimusmenetelmät, karttapalvelut, tietojärjestelmä…



Happamat sulfaattimaat
Esimerkki läpileikkaavasta teemasta

▪ Vesipuitedirektiivi, vesienhoitosuunnitelmat ja sulfaattimaastrategia 
(YM, MMM 2011)
▪ Ympäristön ja vesistöjen pilaantumisen vaara, rakentamiseen liittyvät ongelmat

▪ Tavoitteena, että sulfaattimaat otetaan huomioon kaikessa maankäytössä

▪ Yleiskartoitus v. 2009-2021 (GTK) ja muut selvitykset

▪ Esiintyminen: Litorina-meren peittämät alueet, suoaltaat, ruoppausmassat, kallioperän 
mustaliuskevyöhykkeet

▪ Tiedon jakaminen: Happamat sulfaattimaat –karttapalvelu

▪ Alueellinen ja valuma-aluetason maankäytön suunnittelu + tarkemman tutkimustarpeen 
arviointi

▪ Tutkimustieto: Ominaisuudet, tunnistaminen, tutkimusmenetelmät ja 
riskinarvio

▪ Ennakointi ja varautuminen alueiden käytössä
▪ Kaavamääräykset, rakennusurakat, tarjousasiakirjat, …

▪ Riskinhallintatoimenpiteet: Selektiivinen kaivuu, kaivettujen massojen neutralointi ja peitto, 
stabilointi, pohjaveden pinnan korkeuden säätely, …

Oulun Välimaalla 

vesiensuojelurakenteen
kaivuutöiden yhteydessä havaittu

hapan sulfaattimaa kalkittiin

happamien valumavesien synnyn 

estämiseksi. Jukka Räisänen, GTK.

CircVol-hankkeen raportti: ”Happamat sulfaattimaat 

kiertotaloushankkeissa: Case Välimaa ja Matalahti”



Suunnittelun merkityksestä
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Lähde: Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto



Tietoperusta

▪ Kattava tietoperusta mahdollistaa 
laadukkaan suunnittelun

▪ Tietoperustaa voidaan hyödyntää kaikilla 
suunnittelun tasoilla

CircVol-hankkeessa tuotettua:
✓ Happamat sulfaattimaat kiertotaloushankkeissa: Case 

Välimaa ja Matalahti (GTK)

✓ Kaivettujen maa-aineisten tutkimusmenetelmiä: Case 
Turun täyttömaiden lyijypitoisuus (GTK)

✓ Varsinais-Suomen alueen kallioainekset 

kiertotaloudessa (GTK)

✓ Selvitys käytännöistä ruoppausmassojen hallinnassa 

ja hyödyntämisessä (Syke)
✓ MASA- ja MARA-muistiot (Syke)

✓ Kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa (VSL)



Tietopalvelut

CircVol-hankkeessa 

tuotettua:
✓ Tasot maarakentamisen 

uusiomateriaaleista ja 

kiviaineshuollon tukialueista 

Lounaistiedon 

karttapalveluun (VSL)



Välimaan kiertotalousalue 
Valmistelun ja rakentumisen vaiheet

CircVol-

hankkeessa 

tehtyä:
✓ Alueen brändi ja 

viestintämateriaalit

✓ Paikallisten 

osallistaminen

✓ Kasvatuskokeet ja 

vesiensuojelurakenne 

alueelle



Hanketason suunnittelu ja 
toteutus

▪ Tavoitteet

▪ Kohdetiedot 

▪ Lupamenettelyt

▪ Hankinnat

▪ Yhteistyö

Materiaalien ominaisuudet ja niiden tutkiminen 
(maa-ainekset, sivutuotteet, ruoppausmassat…)

▪ Tavoitteena tekninen toteutettavuus ja turvallisuus (geotekniset
ominaisuudet ja ympäristökelpoisuus)

▪ Stabilointi ja siinä käytettävät sideaineet

▪ Haitallisten aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet 

▪ Taustapitoisuudet

▪ Happamat sulfaattimaat

▪ Edustava näytteenotto

▪ Uudet tutkimusmenetelmät

▪ Laboratoriomääritykset

CircVol-hankkeessa 

tehtyä:
✓ Koulutukset ja työpajat

✓ Pilottikohteet



Uusia mittausmenetelmiä
CircVol-hankkeessa tehtyä:
✓ Hyperspektrikuvantaminen - nopeasti ja kustannustehokkaasti tietoa öljyllä pilaantuneen maaperän pitoisuuksista

✓ Maamassakasojen tilavuuksien mittausmahdollisuudet dronea hyödyntäen



Koulutukset ja työpajat
Esimerkkejä CircVol-hankkeessa järjestetyistä tilaisuuksista:
✓ 9.10.2018 Hankinnat kestävien maarakennusratkaisujen mahdollistajana (Turku)

✓ 10.10.2018 Maankäytön kiertotalouden tekniset suunnitteluratkaisut (Turku)

✓ 11.10.2018 Maankäytön suunnittelu ja maarakentamisen kiertotalous (Turku)

✓ 7.5.2019 Kiertotalous kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa (Turku)

✓ 5.9.2019 MARA-koulutus (Turku)

✓ 14.11.2019 Maamassat kartalle –työpaja (Turku)

✓ 21.1.2020 Uusiomateriaalien hankinta –koulutus (Turku)

✓ 28.1.2020 Betonimurskeen hyödyntäminen –koulutus (Turku)

✓ 1.4.2020 Betonijäte end of waste -koulutus (Turku)

✓ 2.6.2020 Maarakentamisen päästölaskenta (Webinaari)

✓ 7.9.2020 Happamat sulfaattimaat –koulutus (Webinaari)

✓ 9.9.2020 Happamat sulfaattimaat -maastotyöpaja (Turku)

✓ 21.9.2020 Maaperän rakennettavuus & Kiertotalous maankäytön suunnittelussa (Webinaari) 

✓ 28.9.2020 Happamat sulfaattimaat –koulutus (Webinaari)

✓ 30.9.2020 Happamat sulfaattimaat -maastotyöpaja (Oulu)

✓ 19.10.2020 Kiertotalouden suurivolyymiset mahdollisuudet – sivuvirrat kiertoon kestävästi (Webinaari)
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