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TIIVISTELMÄ 

Työssä analysoitiin tienrakennushankkeiden  toteutuksen ekotehokkuutta ja 
etsittiin keinoja sen parantamiseksi. Vielä toteutusvaiheessa voidaan vaikut-
taa merkittävästi tiehankkeen ympäristövaikutuksiin, joten on tärkeää saada 
urakoitsijat toimimaan mahdollisimman ekotehokkaasti. Tienrakennushank-
keen toteutuksen ekotehokkuuteen vaikuttavat seuraavat yleiset tekijät:  
 

• Yhteiskunnan ohjaus;  verotus, ympäristölainsäädäntö,  päästömää-
räykset jne  

• Tiehallinnon toteutusvaihetta koskeva ohjeistus 

• Tilaajan laatimat  suunnitelmat ja muu hankevalmistelu  

• Urakoitsijoiden kustannustehokkuuden tavoittelu  

Työssä analysoitiin toteutusvaiheen kannalta merkittävimpiä rakenneosia ja 
työvaiheita selvittämällä millaista on urakoitsijan ekotehokas toiminta ja mikä 
on nykytilanne sekä kuinka tilaaja voi myötävaikuttaa ekotehokkuuden pa-
rantamiseen.   
 
Ekotehokkuuden parantamiseksi laadittiin useita toimenpide-ehdotuksia. Nii-
den kustannus- ja ympäristövaikutuksia arvioitiin laskelmilla ja päättelemällä. 
Työssä todettiin, että useissa tapauksissa urakoitsijan pyrkimys kustannus-
tehokkuuteen parantaa myös ekotehokkuutta.  
 
Ekotehokkuuden perusedellytyksenä on kuitenkin se, että tilaajan hyvällä 
suunnittelulla ja hankevalmistelulla on luotu edellytykset urakoitsijan ekote-
hokkaalle toiminnalle. Hankevalmistelussa on tärkeää, että hankkeen lähtö-
tiedot tutkitaan tarkasti, jotta urakoitsijat voivat suunnitella vaihtoehtoisia to-
teutustapaoja ja arvioida luotettavasti esimerkiksi varusteiden ja laitteiden 
kierrätyskelpoisuuden.   
 
Työssä todettiin, että rakentamisessa käytettävällä kuljetus- ja konekalustol-
la on suuri merkitys rakentamisen päästöihin. Uuden kaluston hiukkas- , ty-
penoksidi- ja hiilivetypäästöt ovat selvästi pienempiä kuin vanhan kaluston.  
Kaluston ikä ei kuitenkaan vaikuta hiilidioksidipäästöihin. Selvityksessä eh-
dotetaan, että Tiehallinto käynnistää pilottiurakan, missä kehitetään kuljetus- 
ja konekaluston vaatimuksenasettelua. 
 
Selvityksessä todettiin myös, että Tiehallinto voi parantaa toteutuksen eko-
tehokkuutta huolehtimalla ohjeistuksensa ajantasaisuudesta, vaikuttamalla 
ympäristölainsäädäntöön korvaavien materiaalien käytön helpottamiseksi 
sekä tutkimalla mm päällysteiden kierrätykseen ja uusiokäyttöön liittyviä tie-
topuutteita.   
 



 

 

Rakentamisvaiheen ekotehokkuuden parantaminen edellyttää kierrätyksen, 
uusiokäytön ja korvaavien materiaalien käytön lisäämistä. Tätä ehdotetaan 
edistettäväksi bonusjärjestelyin. Käytännön toiminnassa on kuitenkin varmis-
tettava, että bonuksilla ei tueta ekotehokkuuden kannalta huonoja ratkaisuja. 
Näin voi käydä, jos esimerkiksi korvaavien materiaalien käyttö edellyttää pit-
kiä kuljetusmatkoja tai sellaisen sideaineen käyttöä, jonka valmistamisessa 
on käytetty runsaasti energiaa.  Pohja- ja päällysrakenteiden menetelmäva-
lintoja ehdotetaan kehittäväsi myös tiesuunnitteluvaiheen pilottihankkeella.      
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 JOHDANTO  

 

 

1 JOHDANTO 

Ympäristöasioiden merkitys kasvaa myös infra-alalla. Tierakennuksen haital-
liset ympäristövaikutukset on tiedostettu. Tärkeimmiksi infrarakentamisen 
ympäristöongelmaluokiksi ja hankkeen ekotehokkuuteen vaikuttaviksi teki-
jöiksi on arvioitu luonnonvarojen käyttö, pohjavesivaikutukset ja ilmaston-
muutos. Keskeisenä tekijänä ympäristöasioiden kasvaneelle merkitykselle 
on ilmastonmuutos, joka näkyy yhä selvempänä maapallon lämpenemisenä 
ja siihen liittyvinä ilmiöinä.   
 
Parannettaessa tierakennuksen ekotehokkuutta on tärkeää vähentää ilmas-
tonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä. Myös muiden päästöjen 
kuten suoria terveysvaikutuksia aiheuttavien hiukkaspäästöjen vähentämi-
nen nähdään tärkeänä. Lisäksi infrahankkeiden ekotehokkuuteen vaikutta-
vana merkittävänä tekijänä pidetään materiaalitehokkuutta, mikä sisältää 
luonnonvarojen säästävän käytön ja kierrätyksen.  
 
Tilaaja pystyy vaikuttamaan hankkeiden ekotehokkuuteen yhteiskunnan 
määrittelemissä rajoissa ja oman tahtotilansa mukaisesti. Tilaajan vaikutus-
keinot vaihtelevat hankkeen eri vaiheissa. Hankkeiden toteuttamisen ympä-
ristövaikutukset syntyvät urakoitsijoiden toiminnan kautta.  
 
Ympäristövaikutuksia voidaan pienentää erilaisin tilaajan ja urakoitsijan toi-
menpitein. Urakoitsijan vaikutusmahdollisuudet hankkeiden ekotehokkaa-
seen toteuttamiseen ovat parhaimmat ST-mallilla toteutetuissa hankkeissa. 
Päästöjen vähentäminen ST-hankkeissa edellyttää konkreettisia toimenpitei-
tä kuten muutoksia toimintatavoissa, uuden teknologian käyttöönottoa ja uu-
denlaista osaamista. Tehokkaampi energiankäyttö pienemmin päästöin on 
ekotehokkuutta ja se tähtää osaltaan ilmastonmuutoksen hidastamiseen.  
 
Tiehallinnon ST-urakoissa on nähtävissä kehityssuunta, jossa tarjoajat esit-
tävät tarjouksessaan aiempaa vähemmän yksityiskohtaisia rakennussuunni-
telmia ja joissa rakenneratkaisut tulevat muuttumaan urakan aikana tarjous-
vaiheessa esitettyjen tuotevaatimusten rajoissa. Tämän vuoksi ekotehok-
kuuden arviointijärjestelmän pitää olla joustava sallien hankkeen toteutus-
vaiheessa tapahtuvat muutokset suhteessa tarjousvaiheeseen.  
 
Tiehallinto on selvittänyt ST –urakoiden ekotehokkuuden kehittämistä.  
Marraskuussa 2007 valmistui tutkimusraportti ”Ekotehokkuus investointien 
hankinnassa”, Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 49/2007. Siinä tunnistettiin ST-
hankkeiden merkittävimmät, ekotehokkuuteen vaikuttavat rakenneosat  ja 
työvaiheet sekä arvioitiin minkä rakenneosien / työvaiheiden osalta ekote-
hokkuuden parantaminen edellyttää Tiehallinnolta erillisiä ohjaustoimenpitei-
tä. Ekotehokkuuden parantamisen vaikutusten arviointi jäi tehtäväksi tässä 
jatkoprojektissa. St –hankkeiden ekotehokkuutta ja sen parantamistoimenpi-
teitä on tutkittu useassa eri projektissa. Näiden projektien keskinäistä suh-
detta on kuvattu kuvassa 1.  
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 JOHDANTO 

 

 

Kuva 1. ST -hankkeiden ekotehokkuuden ohjauskeinojen taustaselvitykset ja   jatko-
kehitys, kaaviokuva.  

 
Tämän projektin tavoitteet ovat:   
 
1. Selvittää ekotehokkuuden parantamistoimenpiteiden vaikutukset 

ekotehokkuuteen (ympäristövaikutuksiin)  
 
2. Arvioida ekotehokkuuden parantamistoimenpiteiden aiheuttamat 

kustannusvaikutukset 
 
3. Tarkentaa ekotehokkuuden kannalta merkittävien tien rakenneosien 

osalta urakoitsijan toiminnan ohjaustarve ja ohjauskeinot 
ekotehokkuuden parantamiseksi 

 
4. Tehdä ehdotus käyttöön otettavista ohjauskeinoista ja kriteereistä 
 

ELINKAARI-
SELVITYKSET

ELINKAARI-
PILOTIT

VAIKUTUSTEN JA 
KUSTANNUSTEN 
ARVIOINTI

• Vaikutusarvioinnit

• Elinkaarilaskelmat 
(LCA)

• Kustannuslaskelmat

• Vaikuttavuuden          
arviointi

VÄYLÄINDI

EKOTEHOK-
KUUS ST-
HANKKEILLA
•ohjaustarve
•ohjauskeinot

EKOTEHOKKUUDEN 
OHJAUSKEINOT

• Ohjauskeinojen  
täsmennykset 
vaikutusten arvioinnin  
perusteella

• Ekotehokkuus-
kriteerien täsmennys

• Ehdotus käytännön 
toimintatavoiksi 
ekotehokkuuden 
käyttöön ottamiseksi

PÄÄTÖS 
KÄYTTÖÖN 
OTTAMISESTA

ELINKAARI-
SELVITYKSET

ELINKAARI-
PILOTIT

VAIKUTUSTEN JA 
KUSTANNUSTEN 
ARVIOINTI

• Vaikutusarvioinnit

• Elinkaarilaskelmat 
(LCA)

• Kustannuslaskelmat

• Vaikuttavuuden          
arviointi

VÄYLÄINDI

EKOTEHOK-
KUUS ST-
HANKKEILLA
•ohjaustarve
•ohjauskeinot

EKOTEHOKKUUDEN 
OHJAUSKEINOT

• Ohjauskeinojen  
täsmennykset 
vaikutusten arvioinnin  
perusteella

• Ekotehokkuus-
kriteerien täsmennys

• Ehdotus käytännön 
toimintatavoiksi 
ekotehokkuuden 
käyttöön ottamiseksi

PÄÄTÖS 
KÄYTTÖÖN 
OTTAMISESTA
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 RAKENNUSVAIHEEN EKOTEHOKKUUS  

 

 

2 RAKENNUSVAIHEEN EKOTEHOKKUUS 

2.1 Ekotehokas infrarakentaminen 

Tienarakennushankkeiden aiheuttamat ympäristövaikutukset voivat vaihdella 
merkittävästi. Samaan lopputulokseen pääseminen aiheuttaa eri tavoin to-
teutettuna eri määrän ympäristövaikutuksia. Mitä pienemmin ympäristövaiku-
tuksin tienrakennushanke pystytään toteuttamaan, sitä parempi on ekote-
hokkuus.  
 
Ekotehokkuutta parannetaan tehokkaalla materiaalien käytöllä ja vähentä-
mällä toteutusvaiheen haitallisia ympäristövaikutuksia. ”Ekotehokkuus  es-
tointien ST-hankinnassa” - hankkeessa havaittiin, että tarjouspyynnön mää-
rittelyt ja urakoitsijan toiminta ovat avainasemassa pyrittäessä ekotehokkuu-
den parantamiseen teettämisessä ja toteutuksessa.  
 
Tilaaja asettaa reunaehdot hankkeen toteutukselle lainsäädännön, hanke-
tyypin, kohdekohtaisten olosuhteiden, aiemmin tehtyjen suunnitteluratkaisu-
jen sekä tuotevaatimusten määrittelemissä rajoissa. Ekotehokas infraraken-
taminen toteutuu varmimmin siten, että ekotehokkuusnäkökulma on otettu 
huomioon jo hankkeen varhaisista suunnitteluvaiheista lähtien.  
 
Urakoitsija tavoittelee toiminnassaan tehokasta toteutustapaa ja hyvää ta-
loudellista tulosta, mikä johtaa pyrkimykseen optimoida resurssit ja minimoi-
da kustannuksia mahdollisuuksien mukaan. Kustannustehokkuus toteutuu 
muun muassa optimoidulla materiaalinkäytöllä, kuljetusten minimoinnilla ja 
tehokkailla työmenetelmillä. Kustannustehokkuuteen pyrkiminen johtaa 
usein samalla ekotehokkaisiin ratkaisuihin. 

2.2 Rakennusvaiheen vaikutusmahdollisuuksien kannalta mer-
kittävät rakenneosat ja ekotehokkuuden parantaminen 

”Ekotehokkuus investointien ST-hankinnassa” – hankkeessa tunnistettiin ST-
hankkeiden merkittävimmät ekotehokkuuteen vaikuttavat rakenneosat  ja 
työvaiheet. Tämän työn yhteydessä näitä rakennusvaiheen ekotehokkuuden 
kannalta merkityksellisiä työvaiheita ja rakennusosia on täydennetty ja tar-
kennettu (liite 1) sekä tarkasteltu laskelmiin pohjautuen. 
 
Ekotehokkuuden kannalta merkittävimpiä rakenneosia ja työvaiheita ovat:  

• purkutyöt 
• leikkaus – ja pengerrystyöt,  
• pohjanvahvistukset  
• päällysrakenteet. ja sidotut päällysteet 
• meluvallit ja –aidat 
• työn aikainen liikenteen hoito 
• muotti- ja telinetyöt sillanrakentamisessa 
• valaistus: polttimon tyyppi  
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 RAKENNUSVAIHEEN EKOTEHOKKUUS 

 

 

Liitteen  1. taulukossa näitä rakenneosia ja työvaiheita on analysoitu seuraa-
vista näkökulmista: 

• Millaista on urakoitsijan ekotehokas toiminta? 
• Nykytilanne (miten ekotehokkuus toteutuu?) 
• Reunaehdot  (mitkä tekijät vaikuttavat ekotehokkuuden toteu-

tumiseen?) 
• Miten tilaaja voi myötävaikuttaa ekotehokkuuden parantami-

seen?  
• Jatkotoimenpide-ehdotukset 

 
Jatkotoimenpide-ehdotuksissa on myös ilmaistu se kuinka selvitystyössä on 
analysoitu toimenpide-ehdotuksia. Ympäristökuormituslaskelmia tehtiin seu-
raavien rakenneosien ja työvaiheiden osalta: 

• Ympäristöystävällisen konekaluston käytön merkitys  
• Pohjanvahvistusmenetelmien ekotehokkuus 
• Sideainetta vaativien korvaavien materiaalien ekotehokkuus 

 
Useimmissa tapauksissa ekotehokkuuskriteerit voitiin laatia ilman yksityis-
kohtaisia laskelmia.  
 
Ekotehokkuuden parantamistoimenpiteistä  voidaan vetää seuraavat yleiset 
johtopäätökset: 

• Useimpien rakenneosien ja työvaiheiden osalta pyrkimys mi-
nimoida kustannuksia johtaa myös ekotehokkaisiin ratkaisui-
hin 

• Hyvällä hankekohtaisella valmistelulla luodaan edellytykset 
urakoitsijan ekotehokkaalle toiminnalle. 

• Vanhojen materiaalien hyödyntämisen lisääminen edellyttää 
materiaalien tarkempaa tutkimista suunnitteluvaiheessa. Tä-
mä on kannattavaa erityisesti suurissa purkukohteissa. 

• Tilaajan kannattaa usein selvittää jo etukäteen ympäristölupi-
en saantimahdollisuus mm sivutuotteiden käytön ja työmaa-
murskaamoiden osalta 

• Toteutusaikatauluja pidentämällä parannetaan ekotehokkai-
den ratkaisujen kilpailukykyä 

• Maa- ja kalliomassojen välivarastointipaikoilla voidaan myös 
usein parantaa hankkeen ekotehokasta ja samalla myös kus-
tannustehokasta toteuttamista. Tilaajan kannattaa luoda edel-
lytyksiä niiden saamiselle.  

• Vanhojen materiaalien uusiokäytön lisäämiseksi tarvitaan 
myös tieteellistä tutkimusta  mm.  päällysteiden REM –
menetelmän toistettavuudesta ja  uusiomassan määrän vaiku-
tuksesta asfalttimassan laatuun 

• Tiehankkeiden ekotehokkuuden parantamistavoitteen tulee 
olla pysyvänä tavoitteena Tiehallinnon ohjeiden uusimisessa 
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 EKOTEHOKKUUDEN PARANTAMISTOIMIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA 

EKOTEHOKKUUDEN OHJAUSTARVE 
 

 

 

3 EKOTEHOKKUUDEN PARANTAMISTOIMIEN 
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA  EKOTEHOKKUUDEN 
OHJAUSTARVE 

3.1 Arviointitapa  
Edellisessä luvussa ja liitteessä 1. on esitelty toimenpiteet, joilla ST-
hankkeen rakenneosien ja työvaiheiden ekotehokkuutta voidaan parantaa. 
Päätöksenteon kannalta on tärkeä tietää kuinka paljon eri toimenpiteet  pa-
rantavat ekotehokkuutta ja minkälaisia kustannusvaikutuksia ne aiheuttavat.  
Useimpien toimenpiteiden ympäristö- ja kustannusvaikutukset ovat niin sel-
väpiirteisiä, että ekotehokkuutta parantavat  toimenpide-ehdotukset on esi-
tetty tässä raportissa ilman tarkkoja ympäristövaikutus- tai kustannuslaskel-
mia. Ympäristövaikutusten laskennallinen arviointi on erityisen haasteellista 
tilanteissa, missä kustannusten minimointi johtaa ekotehokkaisiin ratkaisui-
hin.  
 
Seuraavien rakenneosien ja työvaiheiden ekotehokkuuden parantamisen 
ympäristö- ja kustannusvaikutuksia on arvioitu ympäristövaikutus– sekä kus-
tannuslaskelmin.  
 
1. Leikkaus- ja pengerrystyöt; työssä selvitettiin ympäristöystävällisen 

konekaluston käytön vaikutukset ympäristövaikutuksiin. Tarkastelu 
tehtiin maaleikkauksille ja –penkereille sekä kallioleikkauksille ja lou-
hepenkereille.  

 
2. Pohjanvahvistukset; laskelmilla arvioitiin pohjanvahvistusmenetel-

män valinnan vaikutusta  ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin. 
 
3. Päällysrakennekerrokset: laskelmilla selvitettiin sideainetta sisältä-

vien sivutuoterakenteiden ympäristökuormitukset ja kustannukset.  
 
Kahden ensin mainitun työvaiheen laskentaesimerkit ovat teoreettisia, mutta 
kuitenkin käytännön kohteita muistuttavia. Kummassakin laskenta on tehty 
100 m pitkälle rakenteelle. Kolmannessa vertailtiin toteutetun 1 km pitkän 
sivutuotekohteen avulla stabiloitujen sivutuoterakenteiden ympäristövaiku-
tuksia ja kustannuksia vastaavaan luonnonmateriaaleista tehtyyn rakentee-
seen.  
 
Ympäristökuormituslaskelmat on tehty VTT:n Meli-laskentaohjelmalla (versio 
EK-pilotti2f). 
 
Kustannuslaskennassa on käytetty soveltuvin osin Rapal Oy:n Infra.net han-
keosa- ja rakennusosalaskentaversioita 4/2007 (MAKU indeksi 131,5, 
10/2007, aluekerroin 100).  
 
* LCA –laskennalla ei tässä tarkoiteta varsinaista standardin mukaista LCA –

laskentaa, vaan tärkeimpien ympäristökuormitusten (päästöt, energian ja luon-
nonvarojen kulutus) laskentaa.  
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3.2 Ympäristöystävällisen kuljetus- ja konekaluston käytön vai-
kutus  

3.2.1 Yleistä 

Vuonna 2005 kuljetusten osuus Suomen kokonaisenergiankulutuksesta oli 
17 %.  Viimeisten kymmenen vuoden aikana kuljetusajoneuvojen pakokaa-
supäästöjä on pystytty vähentämään merkittävästi moottoritekniikan ja polt-
toaineiden nopean kehityksen myötä. Kuljetuskaluston osalta ympäristövaa-
timukset on ilmaistu euroluokituksella. EU:n alueella myytävän kaluston on 
täytettävät kulloinkin voimassa olevan euroluokan kriteerit.  Tällä hetkellä 
(vuonna 2008) voimassa ovat Euro 4 vaatimukset ja Euro 5 vaatimukset as-
tuvat voimaan vuonna 2009. Kriteerit koskevat NOx, VOC, CO ja hiukkas-
päästöjä, mutta eivät hiilidioksidi- ja rikkidioksidipäästöjä.  

Polttoaineiden kehitys on omalta osaltaan vaikuttanut viime vuosina kuljetus- 
ja konekaluston päästöihin, erityisesti rikkidioksidipäästöihin. Kaikki Suo-
messa myytävä bensiini- ja dieselöljy on ollut rikitöntä vuodesta 2005 lähti-
en. Työkoneissa käytetään nykyisin lähes yksinomaan vähärikkistä mootto-
ripolttoöljyä. 

Myös uusi työkonekalusto on muuttunut päästöiltään entistä ympäristöystä-
vällisemmäksi.  Työkoneiden päästöjä säädellään EU:ssa työkoneiden pääs-
tödirektiiveillä (dieselkoneille: 97/68/EY, 2004/26/EY ja bensiinikoneille: 
2000/25/EY ja 2005/13/EY). Työkoneille on määritelty päästörajat koskien 
NOx, VOC, CO ja hiukkaspäästöjä. Direktiiveissä on määritetty asteittain 
(stage I, II, IIIA, IIIB ja IV) vuoteen 2013 mennessä kiristyvät päästörajat em. 
yhdisteille. Suomessa asiasta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa polt-
tomoottorien pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta (VNa 
398/2005). Asetuksessa esitetyt päästörajat ovat edellytyksenä uusien ko-
neiden tyyppihyväksynnälle. 

Lisääntynyt käytetyn maarakennuskaluston tuonti vaikuttaa Suomen kalus-
tokannan ilmapäästöihin kaksijakoisesti. Käytetyllä tuontikalustolla voidaan 
vähentää ilmapäästöjä, jos se on EU:n päästövaatimusten mukaista ja sillä 
korvataan vanhempaa konekalustoa. Euroopan ulkopuolelta tuotujen käytet-
tyjen koneiden päästöt eivät välttämättä täytä EU:n vaatimuksia. Säädösten 
mukaisesti maahantuotavien maarakennuskoneiden tulee olla CE-merkittyjä 
tai niillä on oltava valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus.   

Konekaluston ja kuljetuskaluston ympäristöystävällisyyttä vertailtiin laske-
malla teoreettisen 100 m pitkän tiepenkereen rakentamisen ympäristövaiku-
tukset erikseen maaleikkaukselle ja kallioleikkaukselle ja käytettäessä eri-
laista konekalustoa.  
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3.2.2 Laskentaesimerkki 

Esimerkissä rakennetaan 5 m korkea ja 100 m pitkä tiepenger. Kuljetusmat-
kana käytettiin 1 km.   

Laskelmassa verrattiin maa- ja kallioleikkauksen tekemisen ja siitä saatavan 
maamateriaalin pengertämisen aiheuttamia ympäristökuormituksia (energi-
an- ja luonnonmateriaalien kulutus sekä tärkeimmät ilmapäästöt: CO, CO2, 
NMHC, NOx, hiukkaset, CH4, N2O, SO2) kun käytetään modernia tai 10 vuot-
ta vanhaa kalustoa.  
 
Työkoneiden hiilidioksidi- (CO2) ja rikkidioksidipäästöt (SO2) ovat suoraan 
verrannollisia polttoaineen kulutukseen.  
Laskelmissa käytettiin seuraavia oletuksia: 

• Rakennettavan penkereen kokonaiskorkeus 5 m, rakennetaan kerroksit-
tain 1 metrin kerrospengerryksenä  

• Penkereen tilavuus 10 000 m3rtr 

• Luiskat 1:1,5, penkereen leveys päällä 12,5 m ja alhaalla 27,5 m, penke-
reen pituus 100 m ja poikkileikkausala 100 m2 

• Massojen kuljetusmatka 1 km  

• Koneissa oletettiin käytettävän polttoaineena moottoripolttoöljyä, joka on 
nykyään yleisimmin käytetty polttoainetyyppi (vastaa perinteistä kevyttä 
polttoöljyä, mutta sitä aiheutuvat ilmapäästöt ovat huomattavasti pie-
nemmät erityisesti rikkidioksidin suhteen). 

• Koneiden laskennallinen tehonkäyttö ja polttoaineenkulutus oletettiin 
samaksi uusilla ja 10 vuotta vanhoilla koneilla. Koneiden kehityksessä on 
viime vuosina panostettu päästövähennyksiin (mm. NOx -päästöt), mikä 
on aiheuttanut sen, ettei polttoaineen kulutusta ole pystytty vähentä-
mään. Koneiden työsaavutuksen parantumisesta suhteessa tehonkäyt-
töön ei ole olemassa tietoa, joten laskelmissa oletettiin, ettei se ole muut-
tunut. 

Vanha tekniikka: 10 vuotta vanha, vuoden 1996/ Stage 0 luokan mukai-
nen konekalusto ja Euro II mukainen kuljetuskalusto 

Uusi tekniikka:  Moderni,  vuoden 2006/ Stage III)  luokan mukainen 
konekalusto ja   ja Euro IV mukainen kuljetuskalusto 

3.2.3 Maaleikkaus ja maapenger 

Ympäristövaikutukset 

Maaleikkauksen tekemisessä käytettiin lisäksi seuraavia oletuksia: 

• Maaleikkaus 10 000 m3ktr josta rakennetaan maapenger 10 000 m3rtr 
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• Laskennassa on käytetty muuntokertoimina leikkauksesta kuljetusväli-
neeseen 1,3 (löyhtymiskerroin) ja vastaavasti kuljetusvälineestä raken-
teeseen 0,7  

• Laskennassa käytettiin keskimääräisiä työkoneita ja työsaavutuksia.  

Laskennassa huomioidut työvaiheet ja käytetyt koneet: 

 

Tulokset: 

Laskennan tulokset on esitetty taulukossa 1.  

Taulukko 1. Maaleikkauksesta penkereeseen (10 000 m3rtr). Ympäristökuormitusten 
vertailu käyttäen vanhaa (1996) ja uutta (2006) tekniikka. 

 Vanha tekniikka 
(2006, Stage 0, 

Euro II) 

Uusi tekniikka 
(2006, Stage III, 

Euro IV) 

Muutos, %

Polttoaineen kulutus, l 3152 3109 -1,4
Käytetty energia 
(uusiutumaton), GJ 

114 113 -1,4

CO, kg 21,5 10,8 -49,7
HC, kg 10,1 2,12 -78,9
NOx, kg 104 34,9 -66,6
Hiukk., kg 5,39 1,06 -80,3
CH4, kg 0,29 0,33 12,3
N2O, kg 0,260 0,256 -1,5
SO2, kg 0,061 0,057 -7,2
CO2, kg 8393 8279 -1,4

 

3.2.4 Kallioleikkaus ja louhepenger 

Laskelmissa käytettiin lisäksi seuraavia oletuksia: 

• Kallioleikkaus 6667 m3ktr, josta rakennetaan louhepenger 10000 m3rtr 

• Laskennassa käytettiin keskimääräisiä työkoneita ja työsaavutuksia.  

 
 
 
 
 
 

Irrotus ja kuormaus Kaivinkone, pyörä KKH 17
Kuljetus Maansiirtoauto MA32
Levitys ja tasaus Puskutraktori PT 08
Tiivistys Kumipyöräjyrä JK 20
Tasaus Tiehöylä TH14
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Laskennassa huomioidut työvaiheet ja käytetyt koneet: 
 
Louhinta/poraus Poravaunu Tamrock 600S
Louheen louhinta/panostus ja räjäytys Portanol/ANO
Louheen rikotus Hydraulivasara KKH 25 + hydr.vasara
Louheen kuormaus Kaivinkone KKH 25 
Louheen kuljetus Maansiirtoauto MA32
Levitys ja tasaus Puskutraktori PT 08
Tiivistys Kumipyöräjyrä JK 20
Tasaus Tiehöylä TH14  
 
Tulokset: 
 
Laskennan tulokset on esitetty taulukossa 2.  

Taulukko 2. Kallioleikkauksesta louhepenkereeseen (10 000 m3rtr). Ympäristökuor-
mitusten vertailu käyttäen vanhaa (1996) ja uutta (2006) tekniikka. 

Vanha tekniikka
(2006, Stage 0, 

Euro II) 

Uusi tekniikka 
(2006, Stage III, 

Euro IV) 

Muutos, %

Polttoaineen kulutus, 
l 

4782 4742 -0,9

Käytetty energia 
(uusiutumaton), GJ 

186 185 -0,8

CO, kg 38,1 21,4 -43,9
HC, kg 14,0 3,19 -77,2
NOx, kg 166 53,0 -68,0
Hiukk., kg 9,16 1,91 -79,2
CH4, kg 0,50 0,59 17,9
N2O, kg 0,373 0,367 -1,7
SO2, kg 0,087 0,084 -4,1
CO2, kg 12721 12613 -0,9

3.2.5 Tulosten arviointi 

Käyttämällä uutta tekniikkaa voidaan ilmapäästöjä vähentää merkittävästi. 
Työkoneiden ja raskaan kuljetuskaluston päästöissä on tapahtunut huomat-
tavia vähennyksiä viimeisen 10 vuoden aikana. Hiukkasten, typen oksidien 
(NOx) ja hiilivetyjen (HC) päästöissä vähennykset ovat noin 70-80 % luokkaa 
molemmissa pengeresimerkeissä. Typpioksiduulipäästöissä (N2O) päästään 
noin 9 % vähennyksiin.  

Työkoneiden hiilidioksidi- (CO2) ja rikkidioksidipäästöissä (SO2) ei ole eroa, 
koska niiden määrä on suoraan verrannollinen polttoaineen kulutukseen ja 
siinä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.  

Suurimmat päästövähennykset kohdistuvat siis hiukkasiin, typenoksideihin ja 
hiilivetyihin ja hiilimonoksidiin, jotka aiheuttavat myös suoria terveysvaiku-
tuksia päästölähteen lähellä. Tällä on merkitystä erityisesti kaupunkiympäris-
töjen hankkeilla.  Globaaleja vaikutuksia syntyy lähinnä hiilidioksidi, typpiok-
siduuli ja rikkidioksidipäästöistä, mutta näiden vähennys ei ole suhteessa 
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niin suuri. Uuden tekniikan käytön vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin syn-
tyy typpioksiduulipäästöjen vähennyksestä, sillä hiilidioksidipäästöt eivät ole 
vähentyneet. Määrällisesti vähennykset ovat kuitenkin melko pieniä. Tällä on 
silti merkitystä, koska typpioksiduuli on noin 300-kertaa voimakkaampi kas-
vihuonekaasu kuin hiilidioksidi. 

Kuljetuksissa rikkidioksidipäästöjä on pystytty alentamaan huomattavasti, 
mikä selittää 6,1 prosentin kokonaisvähennyksen rikkidioksidipäästöissä 
maaleikkausesimerkissä, vaikka massojen kuljetusmatka oli laskelmassa 
vain 1 km. Vastaavasti kallioleikkausesimerkissä rikkidioksidipäästöissä on 
3,3 prosentin kokonaisvähennys, vaikka massojen kuljetusmatka oli myös 
siinä vain 1 km.  

Lisäksi moottoripolttoöljyn käyttöönoton seurauksena rikkidioksidipäästöt 
ovat vähentyneet työkoneilla huomattavasti riippumatta työkoneen iästä.  

3.2.6 Ohjaustarve ja –keinot        

Uudempi kalusto on selvästi ympäristöystävällisempää. Koska suurimmat 
hyödyt vähäpäästöisempien koneiden käytöstä saadaan kohteissa, joiden 
ympäristössä on enemmän ihmisiä altistumassa näille päästöille, uusi kalus-
to voitaisiin aluksi ohjata ensisijaisesti kaupunkikohteisiin sekä suurempiin 
taajamakohteisiin.     
 
Ohjaus toteutettaisiin esimerkiksi niin, että tilaaja vaatisi urakoitsijaa rapor-
toimaan käytetystä kalustosta. Päätoteuttajalle voitaisiin maksaa bonusta 
etukäteen määriteltyjen kriteerien mukaisesta ympäristöystävällisestä kalus-
tosta. Esimerkiksi tietyn päästöluokan omaaville koneille voitaisiin antaa pis-
teitä, mahdollisesti huomioiden koneiden käyttömäärät, ja määrittää siten 
kalustolle keskimääräiset pisteet. Päästöluokittelematon kalusto ei kerryttäisi 
pisteitä. Tarkemmat ohjauskeinot ehdotetaan määritettäväksi pilot-
hankkeella.  
  
Lisäksi hyväksyttävien maarakennuskoneiden tulee olla CE-merkittyjä tai 
niillä on oltava valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus. 
 

3.3 Pohjanvahvistusmenetelmän valinnan vaikutus ekotehok-
kuuteen 

3.3.1 Analysoidut rakenteet ja niiden kustannukset     

Pohjanvahvistustapojen ympäristökuormituksia ja kustannuksia vertailtiin 5 
m syvän ja 100 m pitkän pehmeikön avulla, jolle on tarkoitus rakentaa 2 m 
korkea tiepenger, ks kuva 2.   Tien leveys oli 13 m,  pengerkorkeus 2 m ja  
luiskien kaltevuus 1:2 . Pehmeikön  paksuus 5 m,  pituus 100 m ja paalupi-
tuus 7 m.   
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Kuva 2. Pohjarakennevaihtoehdot laskentaesimerkeissä. 

 Pohjanvahvistustapoina käytettiin: 
 

• massanvaihtoa  

• massastabilointia (stabilointisyvyys 3 m) 

• pilaristabilointia 

• pystyojitusta 

• paalulaattaa .  

Laskelmissa vertailtiin kaupunki- ja maaseutukohteita toisiinsa. Massanvaih-
don ja pystyojituksen osalta laskelmat tehtiin erikseen , koska kaupun-
kioloissa sopivia läjityspaikkoja ei ole lähellä ja kiviaineksen kuljetusmatkat 
voivat muodostua pitkiksi. . Kaupunkikohteessa kuljetusmatkoina käytettiin 
20 km ja maaseudulla 2 km, helpon skaalattavuuden vuoksi. Jos läjitysaluei-
ta ei ole käytettävissä, niin merkittäviä lisäkustannuksia voi tulla myös kaa-
topaikkamaksujen muodossa, mitä ei nyt ole huomioitu laskelmissa.  Massa- 
ja pilaristabiloinnin sekä paalulaatan osalta kaupunki- ja maaseutukohteiden 
oletettiin olevan niin lähellä tosiaan, että laskelmia ei tehty erikseen. 
 
Muut lähtöoletukset: 
 

• massastabiloinnissa sideaineiden määrät: sementti 60 
kg/m3ktr ja kalkki 60 kg/ m3ktr  

• pilaristabiloinnissa sideaineiden määrät: sementti 75 kg/ 
m3ktr ja kalkki 75 kg/ m3ktr k/k 1,4 m ja pilarien halkaisija 
0,6 m 

• pystyojituksessa ojituskerroksen paksuus 0,5 m (hiekka) ja 
k/k 1,3 m. Laskelmissa mukana myös 1 m painopenkereen 
tekeminen 3 kk ajaksi (materiaalit voidaan hyödyntää muu-
alla rakenteessa) 
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• sideaineiden, pystyojanauhojen ja paalujen kuljetusmatkat 
kaikissa vaihtoehdoissa 100 km. 

P1. Massanvaihto  
- a) maaseudulla kuljetusmatka 2 km; maaleikkaus 8500 m3ktr, mas-

sojen kuljetus läjitykseen ja maaleikkaus, massat massanvaihtoon, + 
20 % yleiskust. = (3,9+4,5) eur/ m3 x 8500 m3ktr = 71 000 eur  

- b) kaupungissa kuljetusmatka 20 km. maaleikkaus 8500 m3ktr, mas-
sojen kuljetus läjitykseen ja maaleikkaus, massat massanvaihtoon + 
20 % yleiskust. = (11,7 + 11,9) eur/km x 8500 m3ktr = 200 000 eur.  

- kaatopaikalle toimitettaessa lisämaksu 16 eur/kuorma + 0-18 eur/t 
YTV (+13 000…90 000 eur).  

P2. Massastabilointi  
- stabiloitava syv 3 m, sideainetta 120 kg/ m3ktr,  sideain. kulj. 100 km  
- hankeosahinta 553 eur/tie-m x 1,2 (yleiskust.) = 663 eur/m x 100 m = 

66 000 eur 

P3. Pilaristabilointi  

- syvyys 5 m, pilari ∅ 0,6 m, k/k 1,4 m (max) 
- sideainetta 150 kg/ m3ktr, sideaineen kuljetus 100 km  
- hinta 10 eur/pilari-m x 5 m / 1,96 m2 = 25,5 eur/ m2 x 17m x 100m x 

1,2  = 52 000 eur (60 000,- kun k/k 1,3) 

P4. Pystyojitus  
- ojat k/k 1,3 m, pystyojien kuljetusmatka 100 km  
- pystyojat, hinta 1 eur/oja-m x 5 m /1,3/1,3 x 17 m = 50 eur/tie-m  x 

100 m x 1,2 = 6 000 eur 
- Pystyojitus tarvitsee 1 m ylipenkereen 1600 m3rtr, maaseudulla a’  

5,08 eur/ m3rtr x 1,2 =  9000 eur, yhteensä 16 000 eur ja kaupunki-
alueella a’ 12,2 eur/ m3rtr eli yhteensä 30 000 eur. 

P5. Paalulaatta  

- laatta 0,3 m,  paalut ∅ 0,25 m, a’ 7 m, k/k 2,5 m, paalujen kuljetus-
matka 100 km  

- hankeosahinta+20% yleisk. = 2990,-/tie-m x 100 m  = 300 000 eur 
(arviolta 250 000…300 000)  

3.3.2 Ympäristövaikutukset  

Ympäristövaikutuslaskennan tulokset on esitetty taulukossa 3 ja kuvassa 3. 
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Taulukko 3. Eri pohjanvahvistusmenetelmien ympäristökuormitukset maaseutu- (kul-
jetusmatka 2 km) ja kaupunkihankkeissa (kulj. matka 20 km).      m= maa-
seutukohde, k= kaupunkikohde m&k= maaseutu- ja kaupunkikohteessa 
samat tulokset 

 

Kuva 3. Ympäristövaikutukset eri pohjanvahvistusmenetelmillä.  m= maaseutukoh-
de, k= kaupunkikohde m&k= maaseutu- ja kaupunkikohteessa samat tu-
lokset 

Ympäristövaikutusten arviointi : 

Esimerkkilaskelmassa massastabilointi kuluttaa eniten energiaa ja aiheuttaa 
eniten ilmapäästöjä. Seuraavana järjestyksessä ovat paalulaatta, pilaristabi-
lointi ja massanvaihto. Massanvaihdon energian kulutus ja päästöt ovat 
kaupunkikohteessa samaa suuruusluokkaa pilaristabiloinnin kanssa, mutta 

Pohjanvahvistusmenetelmien ympäristövaikutukset
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maaseutukohteessa selvästi niitä pienemmät. Vähäisimmät kuormitukset ai-
heutuvat pystyojituksesta. 

Luonnonvarojen suhteen eniten kuluttava menetelmä on massanvaihto. 
Tässä laskelmassa pystyojitus kuluttaa myös melko paljon luonnonmateri-
aaleja painopenkereen rakentamisen takia. Usein painopengermateriaalia 
pystytään osittain hyödyntämään muualla rakenteessa. Itse pystyojien val-
mistus kuluttaa varsin vähän luonnonmateriaaleja muihin rakenteisiin verrat-
tuna (< 1 t).  

Massastabiloinnin energiankulutus ja päästöt olivat selvästi suurimmat, joh-
tuen suurimmaksi osaksi menetelmän suuresta sideaineiden (sementin ja 
kalkin) kulutuksesta. Sementin ja kalkin ympäristökuormitukset aiheutuvat 
niiden valmistukseen tarvittavasta suuresta energiamäärästä. Massastabi-
loinnissa muita energiaa kuluttavia työvaiheita ovat sideaineiden kuljetukset 
ja itse stabilointityö. Toisaalta massastabiloinnissa luonnonmateriaalien ku-
lutus on vähäinen ja liittyy ainoastaan sideaineisiin. 

Myös pilaristabiloinnissa suurin osa menetelmän ympäristökuormituksista 
aiheutuu käytettyjen sideaineiden (sementti ja kalkki) valmistuksesta. Paalu-
laatan ympäristökuormitukset ovat korkeammat kuin pilaristabiloinnin, koos-
tuen enimmäkseen laattabetonin, paalusementin ja raudoitusteräksen val-
mistuksen ympäristökuormituksista. 

Pystyojituksen ympäristökuormitukset ovat pienimmät. Vaikka pystyojanau-
hat tuodaan kaukaa laiva- ja maakuljetuksilla, kuljetusten päästöt ojanau-
hametriä kohden jäävät hyvin pieniksi. Siten suurin osa ympäristökuormituk-
sista syntyy ojituskerroksen ja painopenkereen rakentamisesta.  

3.3.3 Yhteenveto, ohjaustarve ja -keinot  

Taulukkoon 4 on koottu pohjanvahvistusesimerkkien arvioidut rakentamis-
kustannukset ja joitakin ympäristökuormituslaskennan tuloksia. Ympäristö-
kuormitusten ja kustannusten suhdetta esitetty kuvissa 4- 6.  

Taulukko 4. Pohjanvahvistusesimerkkien rakentamiskustannukset, energian, hiilidi-
oksidin ja luonnonmateriaalein kulutus, m= maaseutukohde (maamassojen 
ja kiviainesten kuljetusmatkat 2 km) ja k= kaupunkikohde (20 km).  

Pohjanvahvistustapa Hinta Energian kulutu CO2 Luonnonmat.
(5 m x 100 m pehmeikkö) (eur) (GJ) (kg) (t)
Massastabilointi m&k (3 m) 66 000     2 977        637 429        763         
Massanvaihto m 71 000     183           30 704          24 500    
Massanvaihto k 200 000   982           89 660          24 500    
Pilaristabilointi m&k 52 000     936           200 698        229         
Pystyojitus m 16 000     75             12 606          6 300      
Pystyoijitus k 30 000     261           26 399          6 300      
Paalulaatta m&k 300 000   1 850        265 835        1 522       

Tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon, että kustannusvertailut on tehty 
rakentamiskustannusten perusteella. Tulokset eivät ole yleistettävissä erilai-
siin kohteisiin. Erityisesti pohjasuhteilla on erittäin suuri merkitys eri mene-
telmien soveltuvuuteen, kustannuksiin ja kilpailukykyyn.   
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Kuva 4. Pohjarakennusesimerkin vaihtoehtojen energian kulutuksen ja hinnan suh-
de. Mukana ilman stabilointeja piirretty lineaarinen trendiviiva.  

Kuvaan 4 on piirretty hinta-energia suhteen lineaarinen trendiviiva. Trendi-
viiva on piirretty ilman massa- ja pilaristabilointia, koska niiden energian ku-
lutus on aivan omaa luokkaansa.  
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Kuva 5. Pohjarakennusesimerkin vaihtoehtojen CO2 -kulutus ja hinta. m= maaseu-
tukohde ja k= kaupunkikohde). 
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Kuva 6. Pohjarakennusesimerkin vaihtoehtojen luonnonmateriaalien kulutus ja hinta.  

Esimerkkilaskelmien yksi tavoite oli verrata sitä, kuinka hyvin rakentamis-
kustannukset heijastelevat myös ympäristökuormituksia eli selvittää johtaa-
ko urakoitsijan pyrkimys minimoida kustannuksia myös ekotehokkaisiin rat-
kaisuihin.  Vertailtaessa esimerkkikohteesta laadittuja kuvia 4 -  6  voidaan 
todeta: 

• Energian kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen suhteen (kuva 8. ja 9.) 
kustannusten minimointipyrkimys ohjaa kohtuullisesti näitä ympäris-
tökuormituksia ja myös muita päästöjä pienentäviin ratkaisuihin. Ai-
nostaan stabilointimenetelmien  energian kulutus ja erityisesti hiilidi-
oksidipäästöt ovat yleistä linjaa suuremmat 

• Luonnonvarojen käytön suhteen (kuva 20.)  kustannusten minimoin-
tipyrkimys ei ohjaa luonnonvaroja säästäviin ratkaisuihin.   Massan-
vaihto kuluttaa selvästi muita menetelmiä enemmän luonnonvaroja.  

Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että kustannusten minimointipyrkimys 
ohjaa melko usein myös kohti ekotehokkaita ratkaisuja. 

Pohjanvahvistustavan valinta on aina paikallinen optimointitehtävä, jossa 
ympäristö- ja kustannusvaikutusten ohella on otettava huomioon menetel-
män tekninen laatu. Kunkin pohjanvahvistuskohteen ominaisuudet vaikutta-
vat suuresti siihen, mitkä vahvistustavat ovat realistisia missäkin tapaukses-
sa. Eri toteutusvaihtoehdoilla on myös eri suuruiset riskit, mitä esimerkkikoh-
teessa ei ole tarkemmin analysoitu.  
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Yleistyksenä eri pohjanvahvistusmenetelmien ominaispiirteistä ja soveltu-
vuudesta voidaan todeta:  

Paalulaatta: Paalulaatta on yleensä kustannuksiltaan kallein ja samalla 
ympäristöä paljon kuormittava menetelmä, mutta vaativissa 
kohteissa se on silti edullisin ja välttämättä tarvittava pohja-
rakenne 

Massastabilointi: Massastabilointi on kustannuksiltaan melko edullinen ja 
luonnonvaroja säästävä menetelmä.  Toisaalta sen aiheut-
tama energiankulutus ja päästöt ilmaan ovat erittäin suuria 
verrattuna muihin menetelmiin.  Sen käyttö on kuitenkin pe-
rusteltua vaativissa erityiskohteissa. 

Pilaristabilointi:  Pilaristabilointi on kustannuksiltaan edullinen, luonnonvar-
joja säästävä, mutta ympäristöä päästöillään paljon kuor-
mittava menetelmä.  Suositeltava menetelmä erityisesti 
kaupunkikohteissa. 

Massanvaihto: Massanvaihto on maaseutukohteissa usein kustannuksil-
taan edullinen ja ympäristöä vähän kuormittava menetel-
mä. Ei sovellu kuitenkaan  erittäin paksuille pehmeiköille. 
Kaupunkikohteissa läjitys- ja täyttömateriaalien pitkät kulje-
tusmatkat lisäävät huomattavasti ympäristöpäästöjä ja sa-
malla myös kustannuksia .       

 Pystyojitus Kustannuksiltaan ja ympäristökuormituksiltaan edullinen 
menetelmä. Menetelmää käytetään painumien nopeuttami-
seen. Edellyttää hyvää tiepenkereen luontaista vakavuutta. 
Menetelmän käyttö edellyttää pitkää rakentamisaikaa. Sen 
käyttö on viime aikoina ollut melko vähäistä.    

3.4 Sideaineita sisältävien sivutuoterakenteiden ekotehokkuus 

3.4.1 Analysoidut rakenteet ja kustannukset     

Laskentaesimerkiksi valittiin toteutettu kohde. Vihtola-Jäkkö Ekoinfra II 
/Ekoroad -pilotkohde Lappeenrannasta. Pilotissa rakennetun tien pituus on 
1000 m ja leveys 7 m, AB -päällysteen leveys on 6 m. Kohteeseen on alun 
perin suunniteltu luonnonmateriaalirakenne (R3), joka on sittemmin korvattu 
sivutuoterakenteilla (R1 ja R2). Sivutuotteilla pyritään vähentämään luon-
nonmateriaalien käyttöä.  
Kohteessa on käytetty sivutuotteina lentotuhkaa ja kuitusavea sekä lento-
tuhkaa ja rikastushiekkaa. Sivutuotekerrokset on stabiloitu sementillä, eri 
määrällä eri rakennevaihtoehdoissa. Vertailulaskelmissa on käytetty 1000 m 
pituisia rakenteita.  
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Vertaillut rakenteet:: 
Sivutuoterakenne R1, Stabiloitu rikastushiekka RH+ tuhka LT. 900 mm, 
192 000 eur   
- 50 mm päällyste AB  
- 50 mm tasausmurske 0/32  
- 250 mm rikastushiekan ja lentotuhkan seos 80/20 + Yse 4%   
- 50 mm tasaus/reunatuki murske 0/32 
- 200 mm jakava sora 
- 300 mm hiekka  
 
Sivutuoterakenne R2, Stabiloitu tuhka LT+kuitusavi. 950 mm, 230 000 eur 
- 50 mm päällyste AB 
- 300 mm kantava murske 0/50 
- 300 mm lentotuhkan ja kuitusaven seos 75/25 + Yse 5,5 % 
- 100 mm jakava sora 
- 200 mm hiekka  
 
Luonnonmateriaalirakenne R3, 1000 mm, (8500 m3rtr)  210 000 eur   
- 50 mm päällyste AB 
- 300 mm kantava murske  
- 450 mm jakava sora  
- 200 mm hiekka.  
 
Kuljetusmatkoista ja kustannuksista 
Sivutuotteiden kuljetusmatkoina on käytetty todellisia kuljetusmatkoja, sekoi-
tusten osalta materiaalien määrillä painotettuna. Lentotuhka ja kuitusavi on 
tuotu 46 km päästä, Stora-Enson Imatran tehtailta; rikastushiekka 7 km 
päästä, Nordkalk Oyj:n tehtailta Lappeenrannasta. Luonnonmateriaalien: 
murske, hiekka, sora ja myös päällyste kuljetusmatka on urakoitsijan (Kesä-
lahden maansiirto) mukaan ollut yli kymmenen kilometriä. Laskennassa kul-
jetusmatkana on käytetty 12 km:  
 
Lentotuhkan ja kuitusaven pitkä kuljetusmatka nostaa rakenteen R2 kustan-
nuksia. Vastaavasti rikastushiekan lyhyempi kuljetusmatka kompensoi tuh-
kan pidempää kuljetusmatkaa rakenteessa R1.  
 
Toteutuneen pilot –rakentamisen kustannukset eivät ole tiedossa. Sivutuote-
rakentamisen kustannuksena on tässä käytetty sementtistabiloinnin kustan-
nusta (tuotantovaihe). Todellisuudessa kustannukset ovat todennäköisesti 
olleet suuremmat: sivutuotteet on välivarastoitu ja sekoitettu välivarastoin-
tiasemalla ja suunnittelu- ja laadunvalvontakustannukset ovat todennäköi-
sesti perinteisiä rakenteita suuremmat, mitä vertailussa ei ole otettu huomi-
oon.  
 
Rikastushiekka, tuhka ja kuitusavi on pilot -kohteessa oletettu ilmaisiksi. Jos 
esim. rikastushiekka maksaa saman kuin hiekka, niin kustannukset raken-
teen R1:n osalta nousisivat  9000 eur.  
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3.4.2 Ympäristövaikutukset 

Ympäristövaikutuslaskelmat on tehty Meli -laskentaohjelmalla (versio EK-
pilotti2f). 
 
Tulokset: 

Päällysrakennevaihtoehtojen lasketut ympäristövaikutukset on esitetty ra-
kenteittain taulukossa 5 ja kuvassa 7. Näissä on esitetty tulokset sivutuote-
rakenteille R1 ja R2 myös ilman sementtilisäystä. Tällä on havainnollistettu 
sementin aiheuttamaa ympäristökuormitusta.  

Taulukko 5.  Sideainetta vaativien sivutuoterakenteiden ja vastaavan luonnonmate-
riaalirakenteen lasketut ympäristövaikutukset. 

 

Tulosten arviointi:  

Laskelmissa verrattiin alun perin luonnonmateriaaleista suunniteltua raken-
netta toteutettuihin rakenteisiin, joissa osa luonnonmateriaaleista oli korvattu 
sivutuotteilla ja rakenne vastaavasti hieman ohuempi. Rakenteessa 1 kanta-
vassa kerroksessa käytettiin rikastushiekan, tuhkan ja sementin seosta ja 
rakenteessa 2 jakavassa kerroksessa käytettiin tuhkan, kuitusaven ja se-
mentin seosta. (Laskelmat tehtiin molemmissa tapauksissa olettaen käytetyn 
pelkkää tuhkaa ja sementtiä, koska Meli- ohjelma ei sisällä kuitusaven ja ri-
kastushiekan laskentatietoja. Tällä oletuksella ei ole vaikutusta tuloksiin, 
koska sivutuotteilla laskelmissa ei huomioida niiden ’valmistusta’ 
/syntyprosessia). Kuljetusmatkat on laskettu käytettyjen materiaalien mukai-
sesti. Rakenteissa 1 ja 2 sivutuotteilla korvattiin noin 35 % rakennusmateri-
aaleista.   
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Kuva 7. Päällysrakennevaihtoehtojen ympäristökuormitusten vertailu. 

 
Rakenteiden R1 ja R2 ympäristökuormitukset olivat selvästi korkeampia kuin 
rakenteen R3. Tämä johtui pääosin rakenteissa sivutuotteiden sideaineena 
käytetystä sementistä. Sementin kokonaismäärä rakenteessa 1 (113 t) oli 
noin puolet rakenteen 2 määrästä (204 t), koska rakenteessa 2 tuhkakerros 
oli paksumpi ja sementtipitoisuus suurempi. Sementin vaikutus ympäristö-
kuormituksiin nähdään vertaamalla rakenteen R1 osalta sarakkeita 1 ja 4 
sekä rakenteen R2 osalta sarakkeita 2 ja 5. Rakenteessa 1 sementin käyttö 
nosti energian kulutusta 35 % ja hiilidioksidipäästöjä 53 %. Rakenteessa 2 
vastaavat luvut olivat 44 % ja 62 %. Rakenteen 2 ympäristökuormituksia 
nosti myös sivutuotteiden pitempi kuljetusmatka. Rakenne 1 ilman sementti-
lisäystä oli hieman ympäristöystävällisempi kuin luonnonmateriaalirakenne, 
koska sen luonnonmateriaalien kulutus oli pienempi ja tuhkan kuljetusmatka 
lyhyempi. Näiden tekijöiden johdosta materiaalien kuljetuksista aiheutui vä-
hemmän päästöjä.  
 
Yleisesti voidaan todeta, että sivutuotteiden käyttö vähentää luonnonmateri-
aalien kulutusta, mutta saattaa nostaa kokonaisympäristökuormituksia, jos 
niitä käytettäessä joudutaan rakenteen lujuuden parantamiseksi lisäämään 
sideaineita. Sideaineet (varsinkin sementti ja kalkki) nostavat sivutuoteker-
roksen aiheuttamia ympäristökuormituksia huomattavasti. Sivutuotteiden 
käyttö tulisi edullisemmaksi, mikäli lisäaineena käytettävien sideaineiden 
määrää pystyttäisiin vähentämään tai niiden valmistusprosessin ympäristö-
kuormituksia alentamaan. Tilanne muuttuisi selvästi, jos sideaineena käytet-
täisiin sivutuotemateriaalia, esim. masuunihiekkaa, jolloin sideaineen valmis-
tuksen ei katsottaisi kuormittavan ympäristöä tai lisäävän energiankulutusta.  
Materiaalien kuljetusmatkoilla on myös suuri merkitys eri materiaalien käytön 
edullisuuteen. Jos luonnonmateriaaleja joudutaan tuomaan kaukaa ja sopi-
via sivutuotteita on saatavilla läheltä, voi sivutuotteiden käyttö olla hyvinkin 
ympäristöllisesti kannattavaa. Lisäksi eri sivutuotemateriaaleilla on ominai-
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suuksia ja etuja, jotka tulee ottaa arvioissa tapauskohtaisesti huomioon. 
Kaikki sivutuotteet (esim. masuunihiekka ja betonimurske) eivät vaadi si-
deainelisäyksiä ja niillä voi olla muitakin edullisia ominaisuuksia, kuten ra-
kenteissa tarvittavat ohuemmat kerrospaksuudet. Toisaalta sivutuotteiden 
käytössä on myös huomioitava niistä mahdollisesti liukenevat haitta-aineet. 

3.4.3 Yhteenveto- ohjaustarve ja -keinot    

Taulukkoon 6. on koottu sivutuote-esimerkkien arvioidut rakentamiskustan-
nukset ja joitakin ympäristökuormituslaskennan tuloksia. Ympäristökuormi-
tusten ja kustannusten suhdetta esitetty kuvissa 8 -10, joissa on verrattu 
kustannusten ja energian käytön, hiilidioksidipäästöjen sekä luonnonmateri-
aalien käytön välistä riippuvuutta. 

Taulukko 6. Rakenteiden arvioidut kustannukset, energian kulutus, CO2 –päästöt ja 
luonnonmateriaalien kulutus.  

Rakenne Hinta Energian kulutu CO2 Luonnonmat.
(eur) (GJ) (kg) (t)

R1 Rikastushiekka+LT + 4 % YSe 192 000 1 152        158       11 037    
R2 Tuhka+KL + 5,5 % YSe 230 000 1 652        246       10 939    
R3 Luonnonmateriaalirakenne 210 000 822           85         17 061     

 

Tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon, että kuljetusmatkojen pituuksilla 
on suuri vaikutus sekä kustannuksiin että ympäristökuormituksiin. Tämän 
vuoksi tulokset eivät ole yleistettävissä erilaisiin kohteisiin.  
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Kuva 8. Sideainetta sisältävien sivutuoterakenteiden ja kiviainesrakenteen energian 
kulutus 
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Kuva 9. Sideainetta sisältävien sivutuoterakenteiden ja kiviainesrakenteen 
(R3)  CO2 –kulutus.  

Sideaineiden käyttö sivutuoterakenteissa lisää niiden energian kulutusta ja 
hiilidioksidi- sekä myös muita päästöjä ilmaan (ks kuva 8  - 10)  huomatta-
vasti luonnonmateriaalirakenteita suuremmiksi. Jos käytettävä sivutuote ei 
edellytä sideaineen käyttöä, ovat ympäristökuormitukset luonnonmateriaali-
rakenteiden suuruusluokkaa.  Näin on tilanne esimerkiksi masuunikuona- ja 
betonimurskerakenteiden osalta. 
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Kuva 10. Sideainetta sisältävien sivutuoterakenteiden ja kiviainesrakenteen (R3) 
luonnonmateriaalien kulutus.  
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Esimerkkilaskelmien yksi tavoite oli verrata sitä, kuinka hyvin rakentamis-
kustannukset heijastelevat myös ympäristökuormituksia eli selvittää johtaa-
ko urakoitsijan pyrkimys minimoida kustannuksia myös ekotehokkaisiin rat-
kaisuihin.  Vertailtaessa esimerkkikohteesta laadittuja kuvia 8 -  10  voidaan 
todeta: 

• Esimerkkitapauksessa energian kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen 
osalta (kuva 8. ja 9) kustannusten minimointipyrkimys ei ohjaa näitä 
ympäristökuormituksia ja myös muita päästöjä pienentäviin ratkai-
suihin.   

• Luonnonvarojen käytön suhteen (kuva 10)  kustannusten minimointi-
pyrkimys ei myöskään aina ohjaa luonnonvaroja säästäviin ratkai-
suihin.   

Otettaessa mukaan tarkasteluun myös sellaiset sivutuotteet, jotka eivät 
edellytä sideaineiden käyttöä voidaan arvioida, että kustannusten minimoin-
tipyrkimys ohjaa myös sivutuotteiden osalta tyydyttävällä tavalla ekotehok-
kaisiin ratkaisuihin. 

Arviot edullisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä on tehtävä rakennetyyp-
pikohtaisesti, kuljetusmatkat huomioiden. Kustannusten selkeä lasken-
ta/arviointi todennäköisesti jo ohjaa kohtuullisesti myös ekotehokkaaseen 
rakentamiseen, kunhan lisäksi tiedostetaan sideaineiden käytön aiheuttamat 
ympäristökuormitukset.   
 
Sivutuoterakentamisenkin osalta on syytä välttää yleistyksiä rakenteiden 
ympäristökuormituksen suhteen. Sideainetta tarvitsevat rakenteet eivät vält-
tämättä ole kovin ympäristöystävällisiä, vaikka luonnonmateriaaleja sääs-
tyisikin. Tämä on vähintään syytä tiedostaa. Toisaalta, jos sideaine on itse 
sivutuote, niin sideaineen valmistus ei enää kuormita ympäristöä.  
 
Jos sivutuotteita käytetään ilman sideainetta, ne asettuvat melko lailla sa-
malle viivalle luonnonmateriaalien kanssa, eli määräävinä tekijöinä ovat ma-
teriaalien kuljetusmatkat ja materiaalien hinta, edellyttäen vielä, että niiden 
käyttötavat ja rakenteet ovat jo vakiintuneet, eivätkä vaadi näin ollen merkit-
tävää kustannus- ja riskilisää tekotavan tai lupien saannin osalta (tai ympä-
ristökuormituksen osalta). Rikastushiekka on ominaisuuksiltaan lähellä luon-
nonhiekkaa, joten sen käytön hiekan korvikkeena pitäisi oleman suhteellisen 
ongelmatonta ja vaivatonta.  
 
Ylläkuvatussa esimerkissä sivutuotteille ei ole laskettu raaka-
ainekustannusta, mutta todennäköisesti etenkin teknisesti käyttökelpoisille ja 
vähäriskisille sivutuotteille tulee muodostumaan hinta markkinoilla, mikä vai-
kuttaa myös hintavertailuun.   
 
Rakenneratkaisuiltaan vakiintumattomilla sivutuoterakenteilla, kuten ylläku-
vatuilla sivutuoterakenteilla, suunnittelu ja valvontakustannukset ovat oletet-
tavasti perinteisiä materiaaleja suuremmat, mutta esimerkissä tätä ei ole eri-
tyisesti huomioitu tai lähdetty arvioimaan. Esimerkillä on lähinnä tuotu esille 
sideaineiden käytön vaikutusta ympäristökuormitukseen. Sivutuoterakenta-
misen kustannuksia perinteiseen rakentamiseen verrattuna kasvattaa myös 
ympäristölupakäsittely. Kustannukset lisääntyvät myös jos rakentamisessa 
tarvitaan useita erillisiä materiaalien käsittelyvaiheita tai jos rakenteiden te-
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komahdollisuus riippuu sääoloista (ei myöskään huomioitu kustannusvertai-
lussa). Joillakin sivutuotteilla voi olla myös teknisiä ominaisuuksia, jotka tuo-
vat niille etua suhteessa perinteisiin rakenteisiin (keveys. lämmöneristysky-
ky).  

3.5 Päällysteiden ekotehokkuus 

Suurimmat energiankulutuksen erot eri päällysteiden valmistustekniikoiden 
välillä aiheutuvat kiviaineksen lämmittämisestä. Eri massatyypeillä on eri 
käyttökohteita ja kestävyysominaisuuksia, joten niitä ei voi suoraan verrata 
keskenään pelkän energiankulutuksen perusteella.  
 
Päällysteiden ekotehokkuutta voidaan lisätä RC-massan osuutta nostamalla 
ja kylmämassojen käyttöä lisäämällä. Tiehallinnon tulisi mahdollistaa ja suo-
sitella RC-, emulsio- ja kylmämassateknologian käyttämistä aina kun se on 
teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.  
 
Ekotehokkaiden päällysteiden tekemiseen tarvitaan vähemmän energiaa ja 
materiaaleja. Mikäli mahdollistetaan kohteen toteuttaminen ekotehokkaalla 
tekniikalla ajaa kustannusohjaus urakoitsijan käyttämään kustannustehok-
kaampia RC-, kylmä- ja emulsiomassoja.  

3.6 Eri rakenneosien ympäristövaikutusten keskinäinen vertailu 

Vertailtaessa edellä laskettuja leikkaus- ja pengerrystöiden ympäristövaiku-
tuksia (3.2) pohjanvahvistustöiden (3.3) ja päällysrakenteiden (3.3) ympäris-
tövaikutuksiin voidaan todeta, että sideaineita (sementti, bitumi)  sisältävien 
rakenneosien ympäristövaikutukset ovat huomattavasti suuremmat kuin 
pelkkää maan tai kallion irrotusta ja uudelleen pengertämistä sisältävien ra-
kenneosien ympäristövaikutukset, jotka tulevat kuljetuksista ja konetyöstä.  
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4 EKOTEHOKKUUDEN HANKEKOHTAISET 
OHJAUSMENETELMÄT   

4.1 Yleistä 
Yhteiskunta asettaa reunaehtoja ekotehokkuuteen verotuksella, ympäristö-
lainsäädännöllä, päästömääräyksillä jne.  Parhaillaan monia lainsäädäntöä 
ja määräyksiä ollaan kiristämässä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yh-
teiskunnan ohjauksen ohella myös Tiehallinnon oma ohjeistus on avainase-
massa. Ekotehokkuutta edistetään parhaiten kun näkökulma saadaan sisäl-
lytettyä ohjeisiin aina hankesuunnittelun ohjeistuksesta alkaen.  

Kun hankevalmistelu on hoidettu kunnolla, niin yhteiskunnan ohjaustoimen-
piteet ja Tiehallinnon ohjeistus ohjaavat jo sinällään melko hyvin ekotehok-
kaisiin ratkaisuihin sillä urakoitsijan kustannustehokkaat ratkaisut ovat usein 
myös ekotehokkaita ratkaisuja.  

Hankevalmistelussa on tärkeää, että: 

• Yleis- ja tiesuunnittelussa pyritään ekotehokkaisiin ratkaisui-
hin   -   suunnitteluratkaisujen tueksi voi olla tarpeen  tehdä 
hankekohtaisia LCA-/ ympäristövaikutustarkasteluja 

• Hankkeen lähtötiedot tutkitaan riittävän tarkasti  

• Varusteiden ja laitteiden kierrätyskelpoisuus selvitetään in-
ventoinneilla ja tulokset esitetään selkeästi tarjouspyynnössä  

• Haetaan mahdollisuuksien mukaan ennakkoon ympäristölupia  

• Tuetaan urakoitsijoita välivarastointi- ja läjityspaikkojen hank-
kimisessa 

• Hankkeen tuotevaatimukset määritetään niin, että ne eivät 
tarpeettomasti rajoita ekotehokkaiden ratkaisujen toteutusta 

• Ohjataan bonuksin  ja sanktioin urakoitsijan toimintaa ekote-
hokkaammaksi  

Tarjouspyynnön ”ympäristöasiat” kohta on laadittava nykyistä laajemmaksi. 
Siinä on esitettävä yksityiskohtaiset minimivaatimukset ympäristöasioiden 
hoitamiselle sekä esitettävä perusteet sille, millä kriteereillä urakoitsijalle voi-
da an maksaa bonusta minivaatimuksia paremmasta toiminnasta.  
 
Urakoitsijan toiminnan ekotehokkuuden yleisellä arvioinnilla ei voi olla suurta 
painoarvoa urakan laatupisteytyksessä pisteytykseen liittyvien tulkinnanva-
raisuuksien takia.   
 
Ekotehokkaiden ratkaisujen varmistamiseksi tarvitaan myös hankekohtaisia 
ohjaustoimenpiteitä mm seuraavien asioiden osalta: 

• Purkumateriaalien kierrätys 

• Kuljetus- ja konekaluston ympäristöystävällisyys  

• Pohjanvahvistusmenetelmän valinta 

• Päällysrakennetyöt – korvaavien materiaalien käyttö  
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4.2 Purkumateriaalien kierrätys 
Purkutöiden ekotehokkuutta voidaan parantaa hyödyntämällä purkumateri-
aalit hankkeella tai muissa rakennuskohteissa. Tavoitteena on, että purku-
materiaalien  ominaisuudet pystytään hyödyntämään mahdollisimman täy-
simääräisesti.  

Purkutöiden ekotehokkuutta voidaan parantaa käyttämällä hankekohtaisia 
kierrätysbonuksia kuten esim VT 6 hankkeella Imatra – Lappeenranta on 
tehty 

Hankevalmistelussa on tärkeää, että purettavien varusteiden ja laitteiden se-
kä materiaalien kierrätettävyys selvitetään  tiesuunnitteluvaiheessa luotetta-
vasti, jotta urakoitsijat voivat ottaa purkumateriaalit huomioon tarjoussuunnit-
telussa 

Asfalttimateriaalien uudelleenkäyttöä ja hyödyntämistä ovat rajoittaneet as-
falttimassan sisältämän uusiomassan määrän rajoittaminen 20 %:iin sekä 
REM menetelmien peräkkäisten toistokertojen rajoittaminen kahteen.   

Kehittämiskohteiksi ehdotetaan:  

• Päällystemassan kierrätettävyyden tutkimista (uusiomassan 
määrä, REM- käsittelyjen määrä) 

• Vanhojen päällysteiden varastointiin ja käyttöön liittyvien lu-
paongelmien ratkaisemista  

4.3 Kuljetus- ja konekaluston ympäristöystävällisyys  
Kuljetus- ja konekalustoa tarvitaan runsaasti etenkin leikkaus- ja pengerrys-
töissä. Kuljetus- ja konekaluston ympäristöystävällisyyteen liittyen tavoittee-
na on saada ohjattua ympäristöystävällisin kalusto kaupunki- tai muuten 
päästöjen kannalta vaativiin kohteisiin.  Toimenpiteillä pyritään myös nopeut-
tamaan konekannan uusiutumista ja estämään huonokuntoisen kaluston 
käyttöä. 

Kuljetus- ja konekaluston ympäristöystävällisyys on parantunut viime vuosi-
na. Kaluston ominaisuuksien kehittymisessä on havaittavissa seuraavat piir-
teet:  

• Uudella kalustolla on merkittävästi pienemmät  hiukkas- NOx - 
ja HC-päästöt 

• Kaluston ikä ei vaikuta hiilidioksidi (CO2) -  ja  rikkidioksidi 
(SO2) –päästöjen määrään 

• Polttoaineen kulutus/siirretty tn*km tai kaivettu-m3 on pysynyt 
viimeiset 10 vuotta lähes ennallaan 

• Maahan tuodussa käytetyssä kalustossa on esiintynyt run-
saspäästöisiä koneita 

 

Koska uutta vähäpäästöistä kalustoa tulee kaiken aikaa käyttöön, niin on pe-
rusteluta olettaa, että  vähäpäästöisen  kaluston suosiminen tietyissä koh-
teissa on toteutettavissa ilman merkittävää rakentamiskustannusten nousua  

Ympäristöystävällisen kone- ja kuljetuskaluston käyttöä voidaan edistää seu-
raavin keinoin: 
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• Vaatimuksen asettelussa tukeudutaan euro- ym. luokituksiin 

• Konekalustolle esitetään määrällisiä tavoitteita sille, kuinka 
suuri osuus työmaan koneista saa alittaa tietyn  Euro- ja Sta-
ge- luokan 

• Luodaan bonusjärjestelmä, missä hyvitetään vähäpäästöisen 
kaluston käytöstä  

Hankkeen ohjaustoimenpiteet 

• Ohjataan määräyksillä ja bonuksilla kaupunkihankkeille vähä-
päästöinen kuljetus- ja konekalusto. Kaupunkihankkeilla ja 
isommissa taajamissa saavutetaan alussa suurin hyöty, kos-
ka päästöjen vaikutusalueilla on siellä eniten ihmisiä.  

Kehittäminen 

• Kone- ja kuljetuskaluston vaatimustenasettelua kehitetään pi-
lot –hankkeella. Kaupunki- ja taajamakohteen kone- ja kulje-
tuskaluston laatuun liittyvät vaatimukset ehdotetaan valmistel-
tavaksi yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.  Vaatimuk-
senasettelussa pyritään myös siihen, että hankkeilla ei käyte-
tä runsaspäästöistä vanhaa tuontikalustoa  

4.4 Pohjanvahvistusmenetelmän valinta 
Tavoitteena on, että pohjanvahvistusmenetelmien valinnassa otetaan huo-
mioon myös menetelmien aiheuttamat ympäristökuormitukset. Nykytilantees-
ta voidaan todeta: 

• Eri pohjanvahvistusmenetelmien ympäristövaikutukset poik-
keavat huomattavasti toisistaan  

• Kustannusten minimointipyrkimys ohjaa kohtuullisesti myös 
ekotehokkaisiin ratkaisuihin  

• Eri menetelmien ympäristökuormitukseen kokonaisarviointi   
riippuu siitä, miten eri tekijöitä halutaan painottaa. Esimerkiksi 
stabilointimenetelmien energian kulutus ja hiilidioksidipäästöt 
ovat muita menetelmiä suuremmat, mutta luonnonvarojen 
käyttö kaikkein pienin. Käytännössä painotukset on harkittava 
tapauskohtaisesti.  

• Luvun 3. laskelman tulokset eivät ole yleistettävissä, vaan tu-
lokset riippuvat kunkin kohteen erityispiiteistä kuten: poh-
jasuhteista, pengerkorkeudesta, kuljetusmatkoista jne. .  

 

Urakan ohjaustoimenpiteet 

• Käytetään mahdollisesti hankekohtaisia menetelmärajoituksia 
perustuen LCA/kustannus- tarkasteluihin tiensuunnitteluvai-
heessa 

Hankevalmistelu:  

• Kiinnitetään huomiota rakentamisaikaan – pitkä rakentamisai-
ka (painumisaika) parantaa mahdollisuuksia käyttää eko- ja 
kustannustehokkaita menetelmiä 
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Kehittäminen: 

• Ympäristövaikutusten arviointia ehdotetaan kokeiltavaksi poh-
janvahvistusten valinnassa  käytännön hankkeella tiesuunnit-
teluvaiheessa. Tulosten perusteella voidaan hankita myös 
hankekohtaisia menetelmävalintaan liittyviä määräyksiä.    

• Lisätään yleistä tietoisuutta eri pohjanvahvistusmenetelmiin 
liittyvistä ympäristönäkökohdista  

4.5 Korvaavien materiaalien käyttö päällysrakenteissa 
Tavoitteena on, että päällysrakenteen valinnassa otetaan huomioon myös 
menetelmien aiheuttamat ympäristökuormitukset. Nykytilanteesta voidaan 
todeta luvun 3. ekotehokkuuslaskelmien perusteella: 

• Sideaineen (mm. sementti ja kalkki) käyttö lisää merkittävästi 
sivutuoterakenteiden energian kulutusta ja hiilidioksidipäästö-
jä  

• Kustannusten minimointipyrkimys ohjaa kohtuullisesti myös 
ekotehokkaisiin ratkaisuihin 

• Laskelman tulokset eivät ole yleistettävissä, vaan ne riippuvat 
kunkin kohteen olosuhteista, pohjasuhteet, tieluokka, kulje-
tusmatkat jne. 

Välittömiä ohjaustoimenpiteitä ei tarvitam, koska  kustannusohjaus toimii riit-
tävän hyvin.  Sen sijaan hyvällä hankevalmistelulla voidaan helpottaa kor-
vaavien materiaalien käyttöä mm. mitoittamalla valmiiksi vaihtoehtoisia kor-
vaavien materiaalien käyttöön perustuvia rakenteita sekä edistämällä sivu-
tuotteiden käyttöä selvittämällä etukäteen ympäristölupien saantimahdolli-
suudet. 

Kehittämistoimenpiteiksi suositellaan 

• Ympäristövaikutusten arviointia ehdotetaan kokeiltavaksi 
päällysrakenteiden valinnassa käytännön hankkeella tiesuun-
nitteluvaiheessa. Tulosten perusteella voidaan hankita myös 
hankekohtaisia menetelmävalintaan liittyviä rajoituksia.  

• Lisätään yleistä tietoisuutta rakennevaihtoehtoihin liittyvistä 
ympäristönäkökohdista: sideaineiden käytön vaikutus  

 

 



 

Tienrakennuksen ekotehokkuuden parantaminen 37 
 YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET  

 

 

5 YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET   

5.1 Yhteenveto  
 
Tienrakennushankkeen toteutuksen ekotehokkuuteen vaikuttavat seuraavat 
yleiset tekijät 

• Yhteiskunnan ohjaus;  verotus, ympäristölainsäädäntö,  päästömää-
räykset jne  

• Tiehallinnon toteutusvaihetta koskeva yleinen ohjeistus 

• Urakoitsijoiden kustannustehokkuuden tavoittelu  
 
Nämä yleiset tekijät  johtavat yleensä useiden rakenneosien osalta ekote-
hokkaisiin ratkaisuihin. Tämä tosin edellyttää sitä, että hankevalmistelu on 
hoidettu hyvin.  
  
Hankevalmistelussa ekotehokkuutta voidaan edistää monin eri tavoin. Eri-
tyistä huomiota on kiinnitettävä seuraaviin seikkoihin:   
 

• Yleis- ja tiesuunnittelussa pyritään kauttaaltaan ekotehokkaisiin rat-
kaisuihin   -   suunnitteluratkaisujen valintaa varten voi olla tarpeen 
tehdä  LCA-analyysejä ja erilaisia  ympäristövaikutustarkasteluja. eri-
tyistä huomiota olisi kiinnitettävä LCA -tarkastelujen tarkoituksenmu-
kaisuuteen ja keskinäiseen vertailukelpoisuuteen.    

• Hankkeen lähtötiedot tutkitaan riittävän tarkasti, jotta urakoitsijat voi-
vat perustaa suunnitelmansa luotettaviin ja tarkkoihin lähtötietoihin. 
Tärkeitä ovat  mm. pohjatutkimukset,  materiaalitutkimukset sekä va-
rusteiden ja laitteiden kierrätyskelpoisuuden selvittäminen  

• Luonnonmateriaaleja korvaavien materiaalien käyttöä edistetään laa-
timalla valmiita korvaavien materiaalien rakenneratkaisuja sekä sel-
vittämällä etukäteen sivutuotteiden ympäristölupien saantimahdolli-
suudet  

• Järjestetään riittävästi materiaalien välivarastointi- ja läjityspaikkoja 
sekä väliaikaisia  murskauspaikkoja. 

• Esitetään tarjouspyynnössä ympäristöasioiden hoidon minimitaso 
selkeästi ja yksityiskohtaisesti sekä perusteet sille kuinka minimita-
son ylittämisestä maksetaan bonusta.   

• Tilaajan hankekohtaiset vaatimukset 

  
Rakentamisessa käytettävän kuljetus- ja konekaluston ympäristöystävälli-
syydellä on suuri merkitys rakentamisen päästöihin. Uusi kalusto on selvästi 
vähemmän saastuttavaa kuin vanha mm  hiukkas- NOx - ja HC-päästöjen 
osalta. Sen sijaan kaluston ikä ei vaikuta merkittävästi hiilidioksidi (CO2) -  ja  
rikkidioksidi (CO2) –päästöihin. Tiehallinnon tulisi vaikuttaa määräyksillä ja 
bonuksilla siihen, että esimerkiksi kaupunkien keskustahankkeissa käyte-
tään vähäpäästöistä kalustoa.  
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Kierrätyksen, uusiokäytön ja korvaavien materiaalien käyttöä voidaan lisätä 
myös bonusjärjestelyin. Käytännön toiminnassa on kuitenkin varmistettava, 
että bonuksilla ei tueta ekotehokkuuden kannalta huonoja ratkaisuja. Näin 
voi käydä, jos esimerkiksi korvaavien materiaalien käyttö edellyttää pitkiä 
kuljetusmatkoja tai sellaisen sideaineen käyttöä, jonka valmistamisessa on 
käytetty runsaasti energiaa.  
 
Tierakennushankkeen ekotehokkuuden parantaminen edellyttää myös tut-
kimustoimintaa. Esimerkiksi päällystemassan kierrätettävyyttä ei tunneta riit-
tävän tarkasti.  

5.2 Jatkotoimenpiteet  
Selvityksen tulosten käyttöönotto edellyttää seuraavia jatkotoimenpiteitä:  
 

1. Hankevalmisteluun varataan riittävästi aikaa ja rahaa, jotta hanke-
valmistelu voidaan tehdä ekotehokkuutta edistävällä tavalla.  

2. Käynnistetään pilottihanke, jolla kehitetään kone- ja kuljetuskaluston 
ympäristöystävällisyyteen liittyvää vaatimuksen asettelua. Työ tulee 
tehdä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.  

3. Tiehallinto huolehtii oman ohjeistuksensa osalta, että se on so-
pusoinnussa ekotehokkuuden vaatimusten kanssa.  

4. Vaikutetaan ympäristölainsäädäntöön, jotta korvaavien materiaalien 
käyttö olisi nykyistä tehokkaampaa ja ympäristön kannalta vähem-
män kuormittavaa. Vaikutetaan viranomaisten asenteisiin ja tulkin-
toihin sekä valmisteilla oleviin säädöksiin, jotta kierrätykselle ja ym-
päristön kannalta myönteisten materiaalien käytölle olisi paremmat 
edellytykset. Kiinnitetään huomiota myös ympäristölupahakemusten 
laatuun, jotta luparatkaisut olisivat nykyistä  ennakoidumpia ja nope-
ampia.  

5. Tierakennushankkeen rakenneosien ja työvaiheiden ympäristövaiku-
tusten tarkemmat ja laajemmat vaikuttavuuden analyysit pilottihank-
keella.  

6. Tutkitaan ja seurataan ekotehokkuuden toteutumista hanketasolla 
sekä selvitetään asfalttimassojen kierrätettävyyteen ja REM-
menetelmien toistettavuuteen liittyvät tietopuutteet.   
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