Uusiomateriaali-iltapäivä 2021
22.11.2021

Alkusanat
Laura Valokoski

Tapahtumat vko 47
• Väylävirasto: Uusiomateriaali-iltapäivä maanantaina 22.11. klo 12.30
• Tilannekatsaus ja keskustelumahdollisuus Väyläviraston uusiomateriaaleja
koskevista ohjeista ja soveltuvuuden arvioinneista
• https://vayla.fi/-/uusiomateriaali-iltapaiva-2021
• Väylävirasto: Väylämateriaalien laatu –iltapäivä tiistaina 23.11. klo 12
• Koulutusta ja keskustelua tiemateriaalien laadusta
• https://vayla.fi/web/vayla/-/vaylamateriaalien-laatu-iltapaiva
• Ygoforum: Maarakentamisen kiertotalous – webinaari torstaina 25.11. klo 9.30
• Ajankohtaista lainsäädäntö- ja muista ympäristöhallinnon hankkeista
• https://ygoforum.fi/2021/10/10/ygoforum-verkkoseminaari-2021/
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• Kiertoon päätyminen –
luonnonvarojen säästö
• Laki liikennejärjestelmästä ja
maanteistä (503/2005)
• Ratalaki (110/2007)

• Kierrossa säilyminen –
jätteen määrän
vähentäminen
• Jätelaki (646/2011)
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Uusiomateriaalihyväksyntä
→ Uusiomateriaalien teknisen
soveltuvuuden arviointi
• Uhka vai Mahdollisuus!
• Varmistetaan materiaalien
käyttötarkoitukseen soveltuvuus
• Mahdollistetaan uusiomateriaalit
väylien suunnittelussa ja
hankinnoissa
• Luettelo tähän mennessä
valmistuneista arvioinneista:
https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/
uusiomateriaalit/lista.pdf
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Ohjelma
klo 12.30

Alkusanat ja ohjelman esittely
Laura Valokoski, Väylävirasto

klo 12.45

Uusiomateriaalit – Toimintaohje
Ilari Harju, Ramboll

klo 13.20

Tietoiskut Väyläviraston ajankohtaisista julkaisuista ja selvityksistä

klo 14

Tauko 15 min

klo 14.15

Uusiomateriaalien teknisen soveltuvuuden arviointi
Uuden oppaan, arviointimenettelyn ja tehtyjen arviointien esittely
Elina Ahlqvist, Welado

klo 15.10

Palautekyselyn tulokset ja päätössanat
Elina Ahlqvist, Welado

klo 15.30

Tapahtuma päättyy
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Kyselyt ja aineistot
Webrpool-kysely
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/d3fe7c72-118f-4d68-949f54b4e5a5d513?displayId=Fin2403577
Palaute- ja yhteystietolomake
https://www.lyyti.fi/reg/Vaylaviraston_uusiomateriaaliiltapaiva_22112021_2878

Iltapäivän esitykset löytyvät tapahtuman jälkeen myös tapahtumasivuilta
https://vayla.fi/-/uusiomateriaali-iltapaiva-2021.
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Väyläviraston uusiomateriaali-iltapäivä
22.11.2021
Uusiomateriaalit - Toimintaopas
Ilari Harju
Ramboll Finland Oy

Esityksen sisältö
- Taustaa
- Toimintaoppaan sisältö
(luonnosversio)
- 2020 työpajan tulokset
- Koekäyttö ja
jalkauttaminen

Taustaa
Uusiomateriaalien käyttö
väylärakentamisessa ohje 2/2020

03/2019

Haastattelut
Haastateltu yli 20
asiantuntijaa Väylän ja
ELY:n eri yksiköistä
UUMA-rakentamisen
sujuvoittaminen:
• Aikataulu
• Ymp.lainsäädäntö
• Tekninen kelpoisuus
• Toteutus

09/2019

06/2020

Työpajat
Haastattelujen ja
työpajan pohjalta
lausuntoversio
”Uusiomateriaalit –
Toimintaohje” 22.5.2020
06/2020 työpaja:
- Vastuut
- Keinovalikoima
UUMA-rakentamisen
edistämiseen

2020-2021

Uusiomateriaalit
toimintaopas
Lausuntojen käsittely

Lausuntoja seitsemältä
eri taholta
Yksittäisiä kommentteja
yhteensä 117 kpl:ta
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Uusiomateriaalit - Toimintaohje
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Uusiomateriaalit - Toimintaohje
Toimintaohjeen tavoitteena on vastata mm. seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä tietoja uusiomateriaalien hyötykäyttöä varten tulee hankkia eri
suunnitteluvaiheissa?
2. Millä tavalla uusiomateriaaleja koskevat tiedot siirtyvät suunnitteluvaiheiden välillä sekä kuinka tiedot dokumentoidaan ja pidetään
ajantasaisina?

3. Miten suunnittelun avulla voidaan hallita uusiomateriaalien käyttöä
koskevia riskejä?
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Toimintaopas - sisältö
” Tätä toimintaopasta käytetään yhdessä ohjeen Uusiomateriaalien käyttö
väylärakentamisessa sekä voimassa olevien suunnitteluvaihekohtaisten
toimintaohjeiden kanssa.”

•
•
•
•

Lähtökohdat ja päämäärät
Suunnittelun laadunvarmistus
Suunnittelun riskienhallinta
Viitteitä

• Suunnitteluvaihekohtaiset tehtävät
• Suunnittelun laadunvarmistus
• Tulokset ja dokumentointi
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UUM 00 Uusiomateriaalien hyötykäyttö
• Uusiomateriaalien hyötykäytön edistämistä koskevaa päätöksentekoa varten on tarpeen
tehdä riittävät tarkastelut suunnitteluvaihekohtaisen tarkkuustason mahdollistamissa
rajoissa.
• Esi- ja yleissuunnittelu
• Tie-/ratasuunnittelu
• Rakennus-/rakentamissuunnittelu
• Hankkeen ominaispiirteistä riippuen, osatehtävän (UUM10 - UUM50) tulos voi johtaa siihen,
että uusiomateriaalien hyötykäyttötarkastelua ei ole perusteltua edistää enää hankkeen
seuraavissa vaiheissa.
• Toimintaohjeessa on esitetty esitettyjen osatehtävien ”tulokset ja dokumentointi” -osioissa
on kuvattu kunkin tehtävän pääasialliset tulokset, niiden dokumentointi sekä
tuloksien pohjalta tehtävät päätökset.
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Pääasialliset suunnittelutehtävät eri
suunnitteluvaiheissa (1/2)
Esi- ja yleissuunnittelu
Tiedot pohjavesialueista ja muista uusiomateriaalien
hyötykäyttöä rajoittavista ympäristöolosuhde-tekijöistä ja

Tie- ja ratasuunnittelu

Rakennus- ja rakentamissuunnittelu

Hankkeen ympäristöolosuhteet ja uusiomateriaalien käytön ympäristövaikutukset
Hankkeen ympäristöolosuhdetietojen tarkentaminen täydentävien tutkimuksien
Hankkeen ympäristöolosuhdetietojen tarkentaminen täydentävien
ja/tai inventointien avulla.

tutkimuksien avulla tarvittaessa.

Hankkeen eri alueiden soveltuminen uusiomateriaalien välivarastointia sekä

Uusiomateriaalien välivarastointia sekä jalostamista varten soveltuvien

jalostamista varten (maankäyttö).

alueiden määrittäminen. Tiedot alueiden käytön edellyttämien lupien tai

lisätutkimustarpeet.
Uusiomateriaalien hyötykäytön vaikutukset hankkeen eri
toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutuksiin.

ilmoitusten laatimistarpeesta.
Uusiomateriaalien hyötykäyttömahdollisuuksien kirjaaminen

Tiedot saatavilla olevien uusiomateriaalien

suunnitteluperusteisiin tai vastaavaan asiakirjaan.
Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lupamenettely
Tiedot uusiomateriaalien ympäristökelpoisuudesta sekä sen vaihtelusta

ympäristökelpoisuudesta sekä

päivitetään tarvittavilta osin.

ja hyötykäytön edellyttämästä lupamenettelystä

Rakentamisessa käytettävien uusiomateriaalien ilmastovaikutukset.
MARA-rekisteröinti-ilmoitusten tekeminen
Ympäristölupahakemusasiakirjojen laadinta sekä luvan hakeminen

Tiedot hankkeella muodostuvien uusiomateriaalien ympäristökelpoisuudesta ja

erikseen sovittaessa

uudelleenkäytön edellyttämästä lupamenettelystä.
Ympäristöluvalla hyödynnettävien uusiomateriaalien lupien ennakkoneuvottelut.
Ympäristölupahakemusasiakirjojen laatiminen ja luvan hakeminen erikseen

sovittaessa.
Mahdolliset hyötykäyttöalueet ja -määrät sekä hyötykäytön

Uusiomateriaalien hyötykäyttökohteet
Uusiomateriaalien hyötykäyttöalueet ja rakenteiden periaatepoikkileikkaukset.

Uusiomateriaalirakenteiden suunnitelmat

rajoitukset
Rajaukset uusiomateriaalien hyötykäyttöalueista
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Pääasialliset suunnittelutehtävät eri
suunnitteluvaiheissa (2/2)
Esi- ja yleissuunnittelu
Uusiomateriaalien saatavuus ja tieto siitä, että onko materiaalin

Tie- ja ratasuunnittelu
Uusiomateriaalien saatavuus ja kustannukset
Uusiomateriaalien saatavuutta koskevien tietopyyntöjen lähettäminen

Rakennus- ja rakentamissuunnittelu
Rakennussuunnitelmassa esitettävien uusiomateriaalien saatavuustiedon

tekniset ominaisuudet arvioitu Väyläviraston tai ELY-keskuksen

tarvittaessa.

päivittäminen

toimesta.
Uusiomateriaalien saatavuustietojen päivittäminen jatkotarkasteltuun

Uusiomateriaalien käyttöä koskevien sopimuksien laatiminen erikseen

Uusiomateriaalien hyötykäytön alustavat kustannusvaikutukset.

valittavien materiaalien osalta.

sovittaessa.

Uusiomateriaalien hyötykäyttötarkastelun edistämisen

Uusiomateriaalien käyttöä koskevien aie-/esisopimuksien laatiminen erikseen

Vaihtoehtoisen, luonnonmateriaalin käyttöön perustuvan

kirjaaminen hankkeen suunnitteluperusteisiin tai vastaavaan

sovittaessa.

rakennussuunnitelman laatiminen erikseen sovittaessa.
Uusiomateriaalirakenteiden kustannusarvion laatiminen.

Alustavia tietoja saatavilla olevien uusiomateriaalien teknisistä

Uusiomateriaalien hyötykäytön kustannusvaikutuksien tarkastelu
Tekniset ominaisuudet
Saatavilla olevien uusiomateriaalien teknisiä ominaisuuksia koskevien tietojen

ominaisuuksista ja materiaalitoimittajien valmiudet käynnistää

päivittäminen.

päivittäminen tarvittaessa.

Selvitys hankkeella purettavista rakenteista muodostuvien jätteiden teknisistä

Uusiomateriaalien teknisille ominaisuuksille asetettujen vaatimusten

ominaisuuksista

esittäminen rakennussuunnitelmassa.

asiakirjaan.

Uusiomateriaalien teknisiä ominaisuuksia koskevien tietojen

Väyläviraston yleinen tai hankekohtainen teknisen
soveltuvuuden arviointi.

Materiaalitoimittajan valmiudet Väyläviraston yleiseen tai hankekohtaiseen
teknisen soveltuvuuden arviointiin.

9

10

Kesäkuun 2020 työpajojen nostot
Tehtävä 1:
Käytiin läpi uusiomaarakentamisen keskeisiä tehtäviä sekä keskusteltiin
mahdollisista ”kipukohdista” ja muodostettiin yleiskuva millä tavalla UUMA-rakentamista
koskevat vastuut jakautuvat eri osapuolille.
Tehtävä 2:
Käytiin läpi Tilaajan ”keinovalikoima”, joilla voidaan edistää UUMA-rakentamista sekä mitkä
olisivat keinojen vaikutukset UUMA-rakentamisen edistämisen kannalta.
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Työpaja
Vastuutahot ja sopimussuhteet
•

Päävastuutaho lihavoituna

•

Vastausten jakautuminen (%-osuudet)

Tehtävä

KU

ST

1.Rakenteen tekninen toimivuus

Tilaaja -> urakoitsija 50 %

Urakoitsija -> tilaaja 45 %

2.Materiaalin tekninen toimivuus

Mat.toimittaja -> tilaaja 38 %

Mat.toimittaja -> tilaaja 50 %

3.Materiaalin laadunvalvontamenetelmät

Mat.toimittaja -> tilaaja 31 %

Mat.toimittaja -> urakoitsija 44 %

4.Materiaalin teknisen kelpoisuuden osoittaminen

Mat.toimittaja -> tilaaja 45 %

Mat.toimittaja -> kaikki 36 %

5.Rakenteen teknisen kelpoisuuden osoittaminen

Urakoitsija-> tilaaja 50 %

Urakoitsija -> tilaaja 56 %

6.Työmaa-aikainen laadunvalvonta

Urakoitsija-> tilaaja 55 %

Urakoitsija -> tilaaja 50 %

7.Pitkäaikaiskestävyyden osoittaminen

Mat.toimittaja -> tilaaja 31 %

Urakoitsija/mat.toimittaja -> tilaaja 25 %

8.Materiaalihyväksynnän hakeminen

Tilaaja -> Mat.toimittaja 23 %

Mat.toimittaja -> tilaaja 30 %

9.Ympäristöseuranta

Tilaaja - > Ymp.viranomainen 27 %

Urakoitsija -> ymp.lupaviranomainen 88 %

10.Ympäristöluvan hakeminen

Tilaaja -> Mat.toimittaja/Ymp.viranom. 23 %

Urakoitsija -> Mat.toimittaja 47 %

11.MARA-rekisteröinti-ilmoituksen laatiminen

Urakoitsija -> tilaaja 31 %

Urakoitsija -> Mat.toimittaja 40 %

12.MARA-loppuraportin laatiminen

Urakoitsija -> tilaaja 36 %

Urakoitsija -> tilaaja 33 %

13.Materiaalin hankinta

Urakoitsija -> Mat.toimittaja 77 %

Urakoitsija -> Mat.toimittaja 91 %

14.Materiaalin saatavuus

Mat.toimittaja -> urakoitsija 43%

Mat.toimittaja -> urakoitsija 78 %

15.UUMA-rakenteiden suunnittelu

Urakoitsija -> tilaaja 30 %

Urakoitsija -> tilaaja 44 %

16.UUMA:lle vaihtoehtoisten rakenteiden suunnittelu Tilaaja -> urakoitsija 33 %

Urakoitsija -> tilaaja 44 %

17.Kunnossa/ylläpito

Tilaaja -> urakoitsija 44 %

Urakoitsija -> tilaaja 78 %

18.Rakenteen korjaus

Urakoitsija -> tilaaja 44 %

Urakoitsija -> tilaaja 60 %

19.Uudelleenkäyttö

Tilaaja -> sopimussuhde epäselvä 22 %

Tilaaja -> sopimussuhde epäselvä 29 %

SUURI

i

”Suuri hyöty, pieni vaiva”
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Hyötykäytön todennäköisyys

”Suuri hyöty, vaikea tehdä”
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”Pieni hyöty, pieni vaiva”
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”Pieni hyöty, vaikea tehdä”

Helpot ja höytykäytön todennäköisyyttä lisäävät keinot:
1) Tilaaja edellyttää materiaalin käyttöä; i
2) Kannustimet (raha, bonukset); a
3) Väyläviraston yleiset linjaukset; b

3

2

PIENI

Työpaja
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Vaikeat ja höytykäytön todennäköisyyttä lisäävät keinot:
1) Ympäristöluvan hakeminen materiaalin käytölle TS-vaiheessa; j
2) Urakoiden valintakriteerit; h
3) Vaihtoehtoisten suunnitelmien laatiminen; l

1
0
0

1

HELPPO
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6

7

Keinon jalkauttaminen käytäntöön

8

9

VAIKEA

10

Työpaja

10
i

”I”
”A”
”D”

Erimielisiä hyötykäytön todennäköisyyden osalta:
1) Projektin toteutus elinkaarimallilla (PPP)
2) Materiaalin logistiikkaketjujen ja saatavuuden selvittäminen
3) Vaihtoehtoisten suunnitelmien laatiminen

”O”
”K”
”L”

Yksimielisiä keinon jalkauttamista koskevista haasteista:
1) Projektin toteutus elinkaarimallilla (PPP)
”O”
2) Kannustimet
”A”
3) Väyläviraston yleiset linjaukset
”B”
Erimielisiä keinon jalkauttamista koskevista haasteista:
1) Tilaaja edellyttää materiaalin käyttöä
2) Esi-/aiesopimukset materiaalintoimittajien kanssa
3) Vaihtoehtoisten suunnitelmien laatiminen

a
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”I”
”D”
”L”

PIENI

Yksimielisiä hyötykäytön todennäköisyyden osalta:
1) Tilaaja edellyttää materiaalin käyttöä
2) Kannustimet
3) Esi-/aiesopimukset materiaalintoimittajien kanssa

Hyötykäytön todennäköisyys
SUURI
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Keinon jalkauttaminen käytäntöön
VAIKEA
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Jatko..
• Oppaan julkaisu 2022 ?
• Keskustelut mahdollisuuksista toimintaoppaassa esitettyjen tehtävien koekäyttämisestä
valituilla suunnitteluhankkeilla
• Eri suunnitteluvaiheissa olevat hankkeet
• Eri väylämuodot (tie, rata, vesiväylät)
• Koekäyttökokemuksien dokumentointi
• Uusien suunnittelutehtävien kustannusvaikutukset hankkeille
• Tehtävien soveltuvuus eri vaiheissa oleville hankkeille sekä eri väylämuotojen
hankkeille
• Tehtäväsisältöjen muokkaus- ja täydennystarpeet
• Pohdintaa suunnittelutehtävien vakiinnuttamiseksi käyttöön
• Onko tarvetta erilliselle toimintaohjeelle vai esitetäänkö asiat suunnittelukohtaisissa
ohjeistuksissa

15

Taavi Dettenborn
taavi.dettenborn@ramboll.fi
+358 50 3275949
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Maanteiden asfalttipäällysteisiin ehdotettujen
uusiomateriaalien soveltuvuuden arviointi
Katri Eskola

21.11.2021

Suomen
maanteiden
asfalttipäällysteet:
• Vilkasliikenteisillä teillä n. 5 %
bitumia ja n. 95 % kiviainesta.
Nastarengaskulumista kestetään.
• Vähäliikenteisillä teillä 3-4 %
pehmeää bitumia ja 96-97 %
kiviainesta. Sitkeyttä tarvitaan.
• 100-prosenttisesti kierrätettäviä
• Pääteillä usein jo useampaan
kertaan kierrätettyjä
• Parempaa säänkestävyyttä vettä
ja ikääntymistä varten kaivataan.
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Kierrätetyn asfaltin osuus uusitussa maantien
kulutuskerroksessa (RC-%)
Työmenetelmä

Päällystepaksuus

Lisämassa

RC - %

REM/REMIX

3,5 – 4,0 cm
80 – 100
kg/m²

25 kg/m²

75 %

REMplus

2,0 – 2,5 cm
100 kg/m²

60 kg/m²

40 %

MPKJ

2,0 – 2,5 cm
100 kg/m²

80 kg/m²

20 %

4,0 cm
100 kg/m²

100 kg/m²

0 % - 50 %

LTA/MP

Katri Eskola
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Maanteiden asfalttipäällysteisiin
ehdotetut uudet materiaalit
Opas Uusien päällystemateriaalien soveltuvuuden arviointiin:
https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/opas_2019_maanteiden_asfalttipaallysteissa_web.pdf

• Maanteiden asfalttipäällysteissä käytettäviä uusiomateriaaleja koskevat
vaatimukset on esitetty Asfalttinormien 2017 luvussa 12:
• Kelpoisuus ja soveltuvuus aiottuun käyttökohteeseen
• Tasalaatuisuus
• Pitkäaikaiskestävyys
• Asfaltin uusiokäyttökelpoisuus
• Ei saa aiheuttaa korroosiota tai muita vaurioita
• Vastaavat vaatimukset kuin materiaalille, jota uusiomateriaalilla
korvataan tai mahdolliset materiaalikohtaiset lisävaatimukset
• Työturvallisuus, myös asfaltin valmistusta korkeammissa
uusiokäyttölämpötiloissa
• Ympäristökelpoisuusehdot
4

Tyypillinen etenemispolku uuden (uusio-)
materiaalin soveltuvuuden arvioinnissa
• Ympäristöselvitykset
• Laboratoriotutkimus materiaalin soveltuvuudesta asfalttimassan raakaaineeksi ja sen vaikutus massan ominaisuuksiin
• Työterveys- ja käyttöturvallisuusselvitykset
• Laboratoriokokeet pienen käyttökohteen (esim. parkkipaikka/piha-alue)
materiaaleilla ja kenttäkoe, jota seurataan ja joka dokumentoidaan.
• Maantiellä toteutettavaa koekohdetta varten ennakkokokeet
laboratoriossa; Massan suunnittelu. Koekohteen dokumentointi ja
seuranta.
• Uusiokäsittelykokeet maantiellä; Materiaalin vaikutus uusiopäällysteen
valmistukseen ja ominaisuuksiin
• Suunnittelu- ja käyttöohje

Onnistuneesta
käytöstä
dokumentaatio
Väylävirastoon
Suunnittelu,
seuranta ja
dokumentaatio
yhdessä
Väyläviraston
kanssa
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Seurantavaiheessa olevat materiaalit
• Koepäällysteitä seurataan ja niitä
verrataan referenssinä toimivaan
päällysteeseen: Asfaltin lisäaineiden ja

lasikuituverkkojen koekohteiden seuranta 2015–2019

https://www.doria.fi/handle/10024/180860

• Koepäällysteet mahdollisia tilaajan
luvalla vastaavissa tai vähän
vaativammissa kohteissa
• REM-uusiokäyttötutkimus näille
tehtiin 2020-21; Miten uusi
materiaali toimii uudelleen
kierrätetyssä päällysteessä ?
- Hyötyä / Ei vaikutusta / Haittaa ?
https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/opas_2019_maanteiden_asfalttipaallysteissa_web.pdf
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Uusien materiaalien vaikutus päällysteen
ominaisuuksiin sekä sen kierrätettävyyteen
– Tutkimukset 2020-2021
• Maanteiden kulutuskerrosten päällysteissä käytettävän materiaalin tulee mahdollistaa
sitä sisältävän päällysteen REMIX-käsittely ilman, että päällysteen ominaisuudet tai
työturvallisuus heikkenevät tai päästöt ympäristöön kasvavat.
• Uusia materiaaleja sisältävän päällysteen ja sideaineen ominaisuudet määritettiin
ennen ja jälkeen REM- / URAREM –käsittelyn otetuista päällysteporanäytteistä
• Tutkitut uusiomateriaalit:
• Oktomurske
• Storelastic kumijauhe
• Bitumikaterouhe
• Asfalttirouhe
• Työterveyslaitoksella mitattiin asfalttimassoista vapautuvia emissioita
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Uusiomateriaalien vaikutus päällysteen
ominaisuuksiin sekä sen kierrätettävyyteen
– Tutkimukset 2020-2021
• TTL 2020: Putkiuunikokeiden tulosten perusteella materiaalien emissioiden välillä ei ollut
suuria laadullisia tai määrällisiä eroja, eikä tämän perusteella tule esille, että joku
materiaaleista olisi päästöiltään selkeästi haitallisempi kuin toinen.
• AALTO 2020 - 2021: Valtava tulosaineisto – Tulosten arviointi on käynnissä
Materiaali

korvataan
päällysteessä

Vaikutukset päällysteen
ominaisuuksiin

Vaikutukset bitumin
ominaisuuksiin

Oktomurske

kiviainesta

Osin heikentävä/neutraali/OK

Osin heikentävä

Jauhemainen kumi

kumibitumia

Ei olennaista vaikutusta

Bitumikaterouhe

Bitumia ja hienoainesta

Osin heikentävä (suuri tyhjätila)

Asfalttirouhe

Kiviainesta ja bitumia

Osin heikentävä (suuri tyhjätila)

• Raportti valmisteilla @ Via Blanca Oy

Ei olennaista vaikutusta
muutokseen
Arvioitava missä määrin muutoksia voidaan
hallita ja ohjata haluttuun suuntaan
paremmalla suunnittelulla.
Eri käyttökohteissa on erilaiset tavoitteet.

• Koekohteiden REM-kokeen tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä, sillä ominaisuuksissa
tapahtuneeseen muutokseen vaikuttavat sekä alkuperäisen että lisättävän massan ominaisuudet –
Materiaalien vaihtelu ja REM- käsittelyn vaihtelut aiheuttavat vaihtelua.
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Uusien materiaalien hyväksyminen
yleiseen käyttöön
• Uuden materiaalin käyttö ei saa haitata päällysteen uudelleen kierrätystä:
• Vaatii normaalia huolellisemman suunnittelun; Tavoitearvot puuttuvat vielä
• Toivottavaa on, että siitä on hyötyä ja päällysteen elinkaarta saadaan jatkettua
• Vähimmäisvaatimus on ettei sillä ei ainakaan heikennetä päällysteen ominaisuuksia
tai rajoiteta asfaltin kierrätystä

• Uusien kokemusten ja myöhempien tutkimusten perusteella käyttökohteita
voidaan laajentaa/rajoittaa, kun pitkäaikaisesta käytöstä saadaan
kokemuksia - Eri käyttökohteissa on erilaiset tavoitteet
• Kaikki käyttökohteet raportoidaan (VELHO)
• Vaatimuksia päivitetään vuosittain
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Tietoisku Väyläviraston
ajankohtaisista selvityksistä ym.
Laura Valokoski

23.11.2021

Tahtotilana kiertotalouden edistäminen
• Osallistutaan kiertotalousohjelman toimenpiteisiin
väylänpitoon soveltuvin osin.
• Kehitetään kiertotaloutta tukevaa
hankintakriteeristöä yhteistyössä YM:n kanssa.
• Tehdään esiselvitys ja rakennetaan raamit
väylänpidon kiertotaloustoimenpiteille.
• Selvitetään, miten kiertotalous näkyy väylänpidon
ohjeissa ja prosesseissa.
• Tavoitteena tunnistaa vaikuttavimmat solmu- ja
epäjatkuvuuskohdat.
• Tuotetaan alustavia toimenpide-ehdotuksia.
• Valmistuu 2022.
2

Betonimurskeen käsittely ja käyttö
väylähankkeissa –ohje
• Tavoitteena on selkeyttää menettelytavat hankkeilta
muodostuvan betonijätteen käsittelylle ja käytölle.
• Suunnittelu- ja käyttöohje väylähankkeilla syntyvän
betonimurskeen hyödyntämiseen maarakentamisessa.
• Työ on käynnistynyt 2021.

3

Uusiomateriaalien käytön
mahdollistaminen
• Hankintoja, hankeprosesseja ja ohjeita on kehitetty siten, että jäteperäisten
maarakentamismateriaalien käyttö on mahdollista. Taustalla on vuosikymmenien
tutkimus- ja kehitystyö.
• Työ jatkuu:
• Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa -ohjeen terminologia päivitetään
ja ohjeen käyttöönottoa jatketaan.
• Uusiomateriaalien teknisen soveltuvuuden arviointeja jatketaan ja pidetään yllä
luetteloa valmistuneista arvioinneista.
• Julkaistaan uusi opas tarkentamaan uusiomateriaalien teknisen soveltuvuuden
arviointimenettelyä ja eri osapuolten rooleja.
• Viimeistellään ja julkaistaan opas tierakenteiden suunnittelun tueksi.
• Tuodaan uusiomateriaalit osaksi suunnittelun toimintaohjeita.
• Laaditaan ohje hankkeilla syntyvän betonijätteen hyödyntämiseen.
4

Uusiomateriaalien teknisen
soveltuvuuden arviointi
Uusiomateriaali-iltapäivä 22.11.2021
Elina Ahlqvist, Welado Oy

Uusiomateriaalien teknisen soveltuvuuden arviointi
Uusiomateriaalien käytölle Väyläviraston ja ELY-keskusten väylähankkeilla vaaditaan teknisen
soveltuvuuden arviointi, joka perustuu Väyläviraston ohjeeseen Uusiomateriaalien käyttö
väylärakentamisessa (6/2020). Ohje päivitetään terminolgian osalta v. 2022 (mm.
materiaalihyväksyntä → teknisen soveltuvuuden arviointi).
Teknisen soveltuvuuden arviointi on väylähankkeen tilaajan vaatimus, jonka tavoitteena on
varmistua rakenteiden toimivuudesta ja materiaalien turvallisesta käytöstä. Arvioinnilla varmistetaan,
että hankkeilla on uusiomateriaaleista käytettävissä laatuvaatimukset sekä riittävät suunnittelun,
rakentamisen ja käytön ohjeet. Ympäristökelpoisuus osoitetaan ilmoittamalla, onko materiaalin
käyttö mahdollista MARA-ilmoituksella, ympäristöluvalla vai tuotestatuksella.
Väylähankkeen sisältä syntyvien uusiomateriaalien (esim. betonimurske siltojen purkubetonista)
käytölle ei tarvita hankekohtaista soveltuvuuden arviointia, mutta materiaalien tulee täyttää tekniset ja
ympäristökelpoisuusvaatimukset.
Yleisen teknisen soveltuvuuden arvioinnin tekee Väyläviraston uusiomateriaalien teknisen
soveltuvuuden arviointityöryhmä. Hankekohtaisen teknisen soveltuvuuden arvioinnin tekee
hankkeesta vastaava Väyläviraston tai ELY-keskuksen edustaja yhteistyössä Väyläviraston kanssa.

2

Yleinen vs. hankekohtainen teknisen soveltuvuuden
arviointi
Yleisellä teknisen soveltuvuuden arvioinnilla tarkoitetaan
uusiomateriaalille ennakkoon tehtävää arviointia, jonka
jälkeen käytölle ei vaadita enää erillistä hankekohtaista
arviointia.
Hankekohtainen arviointi tarvitaan, jos uusiomateriaalille ei
ole tehty yleistä teknistä soveltuvuuden arviointia. Arvioinnin
periaatteet ovat samat hankekohtaisessa ja yleisessä
arvioinnissa.
Hankekohtainen arviointi koskee vain sitä hanketta ja
rakennusosaa, jolle arviointi on tehty. Mikäli samaa
uusiomateriaalia halutaan käyttää toisella hankkeella tai
saman hankkeen toisessa kohteessa tai rakennusosassa, on
sen käyttömahdollisuus arvioitava uudestaan. Aiemman
hyväksynnän aineistoja ja kokemuksia voidaan hyödyntää.
3

Teknisen soveltuvuuden arvioinnin tavoitteet
• esittää selkeät väylähankkeiden tilaajan vaatimukset
uusiomateriaalien käytölle rakentamishankkeilla

• lisätä uusiomateriaalien käyttöä Väyläviraston ja ELYkeskusten väylähankkeilla
• helpottaa Väyläviraston ja ELY-keskusten projektipäälliköitä
päätöksenteossa sekä uusiomateriaalien käytössä

• määrittää suunnittelijoille ja urakoitsijoille käytettävät
mitoitusparametrit, laatuvaatimukset ja ohjeet
• auttaa materiaalitoimittajia tuomaan markkinoille
väylärakentamiseen soveltuvia uusiomateriaaleja
• varmistaa, että uusiomateriaalien käyttö tulee dokumentoitua
ja hankkeiden käytännöt yhtenäistyvät
4

Teknisen soveltuvuuden arviointi – uusi opas
Oppaassa tarkennetaan ohjeessa
Uusiomateriaalien käyttö
väylärakentamisessa esitettyjä yleisen ja
hankekohtaisen teknisen soveltuvuuden
arvioinnin menettelytapoja sekä
arviointimenettelyn osapuolten vastuita.

Opas on ollut lausunnoilla ja se julkaistaneen
alkuvuodesta 2022.
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Teknisen soveltuvuuden arviointi – uusi opas
Materiaalitoimittajan vastuut
• Aloite arvioinnin käynnistämisestä ja yhteydenotto Väyläviraston uusiomateriaalien teknisen
soveltuvuuden arvioinnista vastaavaan
• Vapaamuotoisen suunnitelman laatiminen arviointimenettelyn kulusta (mm. arviointiin
vaadittava dokumentaatio ja alustava aikataulu) ja mahdollisesti tarvittavista lisäselvityksistä
(mm. materiaalitestaukset, koerakentaminen, seuranta) yhteistyössä Väyläviraston kanssa
• Esitys uusiomateriaalin käyttökohteista ja mitoitusparametreistä sekä sovellettavista
laatuvaatimuksista ja suunnittelu- ja käyttöohjeista
• Uusiomateriaalin ja ratkaisun teknisen kelpoisuuden ja toimivuuden itsearviointi
(perustelumuistio)
• Arviointiaineiston kokoaminen ja toimittaminen sähköisesti Väylävirastolle.
• Väyläviraston arviointikirjeessä velvoitettujen asioiden tekeminen (esimerkiksi ilmoitus
uusiomateriaalitoimittajaa koskevista muutoksista tai uusiomateriaalin ominaisuuksiin vaikuttavista
tuotemuutoksista tai laatupoikkeamista)
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Uusiomateriaalin tuotteistaminen vs.
teknisen soveltuvuuden arviointi
MATERIAALITOIMITTAJA
Materiaali ja
idea
tuotteeksi

Vaatimusten
määrittäminen

Suurimittakaavainen
koerakentaminen

Tutkimus:
Laboratorio

Pilottikohde

Koerakenteet

Kysymykset Väylävirastolle (esim. pitkäaikaiskestävyyden
osoittaminen)

Tuen tarjoaminen arviointiin liittyvissä
kysymyksissä (esim. Väyläviraston
vaatimusten selventäminen)

VÄYLÄVIRASTO

Tuote

Arviointipyyntö ja
arviointiaineisto

Hankekohtainen
soveltuvuuden
arviointi

Soveltuvien koekohteiden etsintä

Yleinen teknisen
soveltuvuuden arviointi
ja materiaalin lisäys
soveltuvien
uusiomateriaalien listalle

Käyttö Väyläviraston ja
Elyjen väylähankkeilla

Sisällyttäminen
Väyläviraston ohjeisiin

(Kaavio mukaeltu julkaisusta "Tuotteistamisprosessin vaiheet". Uuma 2. Uusiomateriaalien tuotteistamisohje maarakentamiseen. 2016)
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Arviointimenettelyn kulku –
Yleinen arviointi
Arviointimenettelyn kesto 4 kk →
Materiaalitoimittajan
yhteydenotto

Aloituskokous
Arviointisuunnitelma
• Olemassa olevat
tiedot
• Tarvittavat
lisätiedot/selvitykset
• Alustava aikataulu

Arviointiaineiston
kokoaminen
Palaverit

Uudet dokumentit, mm.
• Suunnittelu- ja
käyttöohje
• Perustelumuistio
Tiedon hankinta:
• Laboratoriotutkimukset
• Koerakentaminen ja
seuranta

Arviointipyyntö arviointityöryhmälle
Arviointipyyntö:
• Ehdotus soveltuvista
käyttökohteista
(esim. kantava
kerros, penger,
ratojen huoltotiet)
• Arvio käytön
edellytysten
täyttymiselle ja
perustelut
päätelmille
• Arviointiaineisto

Arviointi
Tarkastuspöytäkirja
Arviointikirje ja sen
liite 1 (arvioinnilla
vahvistettavat)
Arvioinnin
sisällyttäminen
Väylärakenteisiin
soveltuvia
uusiomateriaaleja luetteloon
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Arviointipyyntö (arviointiaineisto)
Arviointipyyntö on vapaamuotoinen, mutta aineiston tulee sisältää:
1. Tiedot uusiomateriaalitoimittajasta
2. Uusiomateriaalin ja sen tuotannon yleiskuvaus
o

raaka-aineet, valmistus, saatavuus, ympäristökelpoisuus, laadunvarmistus, tekn.
ominaisuudet, laatuluokittelu, CE-merkintä

3. Uusiomateriaalin vaatimukset väylähankkeilla
o

ehdotus käyttökohteista ja materiaalivaatimuksista, kemiallinen yhteensopivuus,
vaatimukset ylä/alapuolisille rak.kerroksille

4. Uusiomateriaalin ohjeet
o

suunnittelu-, varastointi-, rakentamis- ja laadunvarmistamisohjeet,
mitoitusparametrit, tunnistamisohje työmaalle, käyttöturvallisuus, kunnossapito ja
käytöstä poisto -ohjeet

5. Hakemuksen perustelumuistio ja tutkimusraportit
o

yhteenveto käyttöhistoriasta ja käyttökokemuksista, osoitus pitkäaikaiskestävyydestä, perustelut mitoitusparametreille, riskien arviointi

Arvioinnissa voidaan hyödyntää InfraRYliä sekä Väyläviraston ja muiden tahojen
julkaisuja.
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Arviointikirje ja sen liite
Väylävirasto laatii yleisistä ja hankekohtaisista
arvioinnista julkisen arviointikirjeen:
•
•
•
•
•

Arvioinnin kohde
Arviointimenettelyn kuvaus
Arviointiaineisto
Arviointi ja arvioinnin ehdot
Arvioinnin dokumentointi

Yleisissä arvioinneissa arviointikirjeen liitteenä
julkaistaan materiaalitoimittaja- ja tuotekohtaiset
käyttökohteet, noudatettavat laatuvaatimukset ja ohjeet
sekä merkittävimpiä käytössä huomioitavia asioita.
Arvioinnit julkaistaan Väylärakenteisiin soveltuvia
uusiomateriaaleja –luettelossa
https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/uusiomateriaalit/lista.pdf
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Valmistuneita arviointeja
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Väylärakenteisiin soveltuvia uusiomateriaaleja -luettelo
https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/uusiomateriaalit/lista.pdf

Käynnissä on 10 yleistä
arviointia.
Luetteloa täydennetään
taulukolla 3, johon
listataan soveltuvaksi
arvioidut muiden tahojen
yleiset uusiomateriaalien
suunnittelu- ja
käyttöohjeet, mm.
Metsäteollisuus ry:n
”Metsäteollisuuden
tuhkien käyttö
meluvalleissa ja muissa
ei-liikennekuormitetuissa
penkereissä. 30.6.2021”
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Rudus Oy – Betorocbetonimurskeet

Uusiomateriaali
ja arviointimenettely
Arviointi

Arvioinnin
ehdot

Kuva: www.rudus.fi
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Vt 9 Säyrylän ETL, Jämsä (Himoksen ETL)
Hankekohtainen arviointi
• UPM Kymmene Oyj:n Jämsänkosken lentotuhka eritasoliittymän ramppien R3 ja R4
pengerrakenteessa
• Arviointimenettely 12/2020-5/2021, 4 kokousta ja arviointityöryhmän arviointipalaveri
• Arviointiin osallistuivat Keski-Suomen ELY-keskus, Väyläviraston arviointityöryhmä, UPM
Kymmene, Sitowise, Ramboll ja Weladolta
• Yksi Väyläviraston Circwaste-projektin kohteista (Circwaste LIFE-IP C.22)
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Vt 9 Säyrylän ETL, Jämsä (Himoksen ETL)
Hankekohtainen arviointi
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Vt 9 Säyrylän ETL, Jämsä (Himoksen ETL)
• Kohde rakennettu tänä kesänä ja seurantaa tehdään takuuajan seurantana.
• Tuhkapatjan paksuus on 1,5 m (MARA-asetuksen mukainen maksimipaksuus) ja
tuhkan käyttömäärä n. 6000 m3rtr.
• Tuhka on CE-merkitty arviointimenettelyn aikana.
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Kysely Väyläviraston uusiomateriaali-iltapäivään 22.11.2021
Vastaajien kokonaismäärä: 24

1. 1. Työskentelen
Vastaajien määrä: 24, valittujen vastausten lukumäärä: 24

Väylävirastossa

8%

ELY-keskuksessa

21%

Kaupungilla, kunnalla tai muulla taholla, joka tilaa
infrasuunnittelua ja/tai -rakentamista

13%

Konsulttiyrityksessä

50%

Urakoitsijana
Materiaalitoimittajana

4%

Koulutus- ja tutkimuslaitoksessa
Järjestössä tai muussa edunvalvontaorganisaatiossa
Joku muu taho, mikä:

4%

olen opiskelija
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1. 1. Työskentelen
Vastaajien määrä: 24, valittujen vastausten lukumäärä: 24
n

Prosentti

Väylävirastossa

2

8.3%

ELY-keskuksessa

5

20.8%

Kaupungilla, kunnalla tai muulla taholla, joka tilaa
infrasuunnittelua ja/tai -rakentamista

3

12.5%

12

50.0%

Urakoitsijana

0

0.0%

Materiaalitoimittajana

1

4.2%

Koulutus- ja tutkimuslaitoksessa

0

0.0%

Järjestössä tai muussa edunvalvontaorganisaatiossa

0

0.0%

Joku muu taho, mikä:

1

4.2%

olen opiskelija

0

0.0%

Konsulttiyrityksessä

2. 2. Vuonna 2020 ilmestyi uusi ohje koskien uusiomateriaalien käyttöä väylärakentamisessa. Ohje Uusiomateriaalien käyttö
väylärakentamisessa, Väyläviraston ohjeita 6/2020. Oletko ehtinyt tutustua ohjeeseen? Voit lisäksi tarkentaa valintaasi sanallisesti
kohdassa 1b. Huom. ohjeessa termit Väyläviraston uusiomateriaalihyväksyntä tai hankekohtainen materiaalihyväksyntä on ohjeen
ilmestymisen jälkeen korvattu termein yleinen tai hankekohtainen teknisen soveltuvuuden arviointi.
Vastaajien määrä: 24, valittujen vastausten lukumäärä: 27

Tiedän että ohje on olemassa, mutta en ole tutustunut
siihen

50%

Olen lukenut ohjeen, mutta odotan että tulee vielä
lisäohjeistusta asiaan

33%

Olen lukenut ohjeen, ja mielestäni tämän avulla pystyy
hyvin aloittamaan hyötykäytön suunnittelun

13%

Hankkeillani on käytetty ohjetta ja uusiomateriaalin
käyttöä on mietitty/toteutettu

17%

1 b. Haluatko tarkentaa valintaa?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2. 2. Vuonna 2020 ilmestyi uusi ohje koskien uusiomateriaalien käyttöä väylärakentamisessa. Ohje Uusiomateriaalien käyttö
väylärakentamisessa, Väyläviraston ohjeita 6/2020. Oletko ehtinyt tutustua ohjeeseen? Voit lisäksi tarkentaa valintaasi sanallisesti
kohdassa 1b. Huom. ohjeessa termit Väyläviraston uusiomateriaalihyväksyntä tai hankekohtainen materiaalihyväksyntä on ohjeen
ilmestymisen jälkeen korvattu termein yleinen tai hankekohtainen teknisen soveltuvuuden arviointi.
Vastaajien määrä: 24, valittujen vastausten lukumäärä: 27
n
Tiedän että ohje on olemassa, mutta en ole tutustunut
siihen

Prosentti
12

50.0%

Olen lukenut ohjeen, mutta odotan että tulee vielä
lisäohjeistusta asiaan

8

33.3%

Olen lukenut ohjeen, ja mielestäni tämän avulla pystyy
hyvin aloittamaan hyötykäytön suunnittelun

3

12.5%

Hankkeillani on käytetty ohjetta ja uusiomateriaalin
käyttöä on mietitty/toteutettu

4

16.7%

1 b. Haluatko tarkentaa valintaa?

0

0.0%

3. 3. Tunnetko yleisen tai hankekohtaisen arviointimenettelyn?
Vastaajien määrä: 24

Kyllä

37%

Ei

63%
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3. 3. Tunnetko yleisen tai hankekohtaisen arviointimenettelyn?
Vastaajien määrä: 24
n
Kyllä
Ei

Prosentti
9

37.5%

15

62.5%

4. 4. Valmistuneista arvioinneista on julkaistu lista Väylärakenteisiin soveltuvia uusiomateriaaleja -lista valmistuneista arvioinneista on
julkaistu Väyläviraston ohjeluettelossa. Oletko hyödyntänyt hankkeellasi uusiomateriaalien valinnassa aiemmin tehtyjä yleisiä tai
hankekohtaisia arviointeja?
Vastaajien määrä: 24

Kyllä

25%

Ei

75%
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4. 4. Valmistuneista arvioinneista on julkaistu lista Väylärakenteisiin soveltuvia uusiomateriaaleja -lista valmistuneista arvioinneista on
julkaistu Väyläviraston ohjeluettelossa. Oletko hyödyntänyt hankkeellasi uusiomateriaalien valinnassa aiemmin tehtyjä yleisiä tai
hankekohtaisia arviointeja?
Vastaajien määrä: 24
n
Kyllä
Ei

Prosentti
6

25.0%

18

75.0%

5. 5. Oletko ollut mukana hankekohtaisessa arviointimenettelyssä? Voit lisäksi tarkentaa sanallisesti valintaasi kohdassa 4b.
Vastaajien määrä: 23, valittujen vastausten lukumäärä: 27

En, ei ollut tarvetta

En, en kokenut hyödylliseksi ja/tai tuntui haastavalta

65%

4%

En, sillä käytimme jo yleisen arviointimenettelyn
läpikäynyttä materiaalia arviointimenettelyn mukaisessa
rakenteessa

13%

Kyllä, oli hyödyllistä ja menettely oli sujuvaa

9%

Kyllä, koettiin kuitenkin haasteita matkalla

17%

4b. Haluatko tarkentaa valitsemaasi vaihtoehtoa?
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5. 5. Oletko ollut mukana hankekohtaisessa arviointimenettelyssä? Voit lisäksi tarkentaa sanallisesti valintaasi kohdassa 4b.
Vastaajien määrä: 23, valittujen vastausten lukumäärä: 27
n
En, ei ollut tarvetta

Prosentti
15

65.2%

En, en kokenut hyödylliseksi ja/tai tuntui haastavalta

1

4.3%

En, sillä käytimme jo yleisen arviointimenettelyn
läpikäynyttä materiaalia arviointimenettelyn
mukaisessa rakenteessa

3

13.0%

Kyllä, oli hyödyllistä ja menettely oli sujuvaa

2

8.7%

Kyllä, koettiin kuitenkin haasteita matkalla

4

17.4%

4b. Haluatko tarkentaa valitsemaasi vaihtoehtoa?

2

8.7%

6. 6. Mikä mielestäsi on estänyt uusiomateriaalien hyötykäyttöä viimeisimmissä hankkeissasi? Voit valita useamman vaihtoehdon ja sen
lisäksi tarkentaa valintaasi kohdassa 5b.
Vastaajien määrä: 22, valittujen vastausten lukumäärä: 57

Tiukka aikataulu

36%

Suunnitelmien puute/suunnitteluosaamisen puute

27%

Osaamisen puute rakennuttajakonsultin puolelta

18%

Osaamisen puute urakoitsijan puolelta

18%

Osaamisen puute tilaajalla

36%

Materiaalien puute

18%

Epävarmuus teknisestä soveltuvuudesta

32%

Ei ollut tarvetta hankkeen ulkopuolisille materiaaleille

18%

Kustannukset

14%

Ympäristötekijät (ympäristöolosuhteet ja materiaalin
ympäristökelpoisuus)

23%

Jokin muu, mikä?
Ei mikään estänyt ja käytimme uusiomateriaalia
viimeisimmissä hankkeissani

14%

5.b Haluatko tarkentaa valitsemaasi vaihtoehtoa?
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6. 6. Mikä mielestäsi on estänyt uusiomateriaalien hyötykäyttöä viimeisimmissä hankkeissasi? Voit valita useamman vaihtoehdon ja sen
lisäksi tarkentaa valintaasi kohdassa 5b.
Vastaajien määrä: 22, valittujen vastausten lukumäärä: 57
n

Prosentti

Tiukka aikataulu

8

36.4%

Suunnitelmien puute/suunnitteluosaamisen puute

6

27.3%

Osaamisen puute rakennuttajakonsultin puolelta

4

18.2%

Osaamisen puute urakoitsijan puolelta

4

18.2%

Osaamisen puute tilaajalla

8

36.4%

Materiaalien puute

4

18.2%

Epävarmuus teknisestä soveltuvuudesta

7

31.8%

Ei ollut tarvetta hankkeen ulkopuolisille materiaaleille

4

18.2%

Kustannukset

3

13.6%

Ympäristötekijät (ympäristöolosuhteet ja materiaalin
ympäristökelpoisuus)

5

22.7%

Jokin muu, mikä?

0

0.0%

Ei mikään estänyt ja käytimme uusiomateriaalia
viimeisimmissä hankkeissani

3

13.6%

5.b Haluatko tarkentaa valitsemaasi vaihtoehtoa?

1

4.5%

7. 7. Minkä urakkamuodon näet parhaimpana keinona uusiomateriaalin hyödyntämisen lisäämiseen? Voit tarkentaa valintaasi lisäksi
kohdassa 6b.
Vastaajien määrä: 16, valittujen vastausten lukumäärä: 22

KU

13%

ST

44%

STk

38%

PJ

6%

Allianssi

38%

Jokin muu, mikä?

6b. Haluatko tarkentaa valitsemaasi vaihtoehtoa?
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7. 7. Minkä urakkamuodon näet parhaimpana keinona uusiomateriaalin hyödyntämisen lisäämiseen? Voit tarkentaa valintaasi lisäksi
kohdassa 6b.
Vastaajien määrä: 16, valittujen vastausten lukumäärä: 22
n

Prosentti

KU

2

12.5%

ST

7

43.8%

STk

6

37.5%

PJ

1

6.3%

Allianssi

6

37.5%

Jokin muu, mikä?

0

0.0%

6b. Haluatko tarkentaa valitsemaasi vaihtoehtoa?

0

0.0%

