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Tutkimuksen tavoitteet

Tutkia mistä ja miten 
uusiomaarakentamishankkeissa 
viestitään ja vuorovaikutetaan

Selvittää mitä ohjeistusta 
ympäristöviestinnästä on 
olemassa

Selvittää millaisia viestinnällisiä 
haasteita on kohdattu 
erityyppisissä uusiomateriaalien 
käyttöhankkeissa

Selvittää millainen 
vuorovaikutus ja viestintä 
edistää hankkeen onnistunutta 
läpiviemistä ja sosiaalista 
hyväksyttävyyttä



Tutkimuksen toteutus: 
 Kyselytutkimus

 Kaikille avoin Webropol-kysely verkossa ajalla 28.4.-12.5.2020

 Kyselyyn vastasi yhteensä 59 henkilöä, joista 24 jätti yhteystietonsa ja suostumuksensa haastateltavaksi

 Haastattelututkimus

 Haastattelut tehtiin ajalla 25.5.-11.6.2020

 Haastateltiin yhteensä 20 henkilöä, joilla keskimäärin 16 vuoden kokemus uusiomaarakentamisesta: 

 materiaalitoimittajia (5 hlöä)

 lupaviranomaisia (2 hlöä)

 tilaajia tai rakennuttajia (4 hlöä)

 urakoitsijoita (4 hlöä)

 asiantuntijoita tai rakennuttajakonsultteja (5 hlöä)

 Tapaustutkimus

 Neljä rakennuskohdetta, joissa on käytetty tai suunniteltu käytettäväksi uusiomateriaaleja rakentamisessa

 VT3 Hämeenkyrönväylä , Hämeenkyrö (2020)

 Sepänmäen meluvalli, Helsinki (2018)

 Östersundomin maa-aines YVA, Helsinki (2015-2018)

 Mäntänvuoren tekonurmi, Mänttä-Vilppula (2013)



Tutkimuksen tulokset: 
Kyselytutkimukseen vastanneet
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Kyselyyn vastanneiden rooli uusiomaarakentamisessa kokemus uusiomateriaaleista vuosissa



Kyselytutkimus

 Vastaajilla oli runsaasti kokemusta eri 
ympäristökelpoisuuden 
hyväksyntämenettelyistä, uusiomateriaaleista, 
käyttökohteista sekä viestinnästä ja 
vuorovaikutuksesta

 Useimmiten hankkeen viestinnästä vastaa 
rakennuttaja. Suurissa hankkeissa ja yrityksissä 
käytetään viestintäalan ammattilaista apuna, 
mutta yleensä viestinnästä vastaa 
uusiomaarakentamisen substanssiosaaja. 

 Lähes kaikki vastaajat olivat kokeneet 
uusiomateriaaleihin kohdistuvaa vastustusta

 Eniten vastustusta kerrottiin kohdistuneen 
betonimurskeeseen ja energiantuotannon 
tuhkiin, joita myös käytetään yleisimmin

 Noin puolet vastaajista kertoi, että 
vastustus oli vaikuttanut uusiomateriaalien 
suunniteltuun käyttöön hankkeessa

 Vastausten perusteella vastustuksen 
kerrottiin tulleen useimmiten 
viranomaisilta tai hankkeen 
asiantuntijoilta



Kyselytutkimuksessa 
sanottua

”Viestinnässä on tuotu esille materiaalien käytön etuja sekä 
haitattomuutta. Viestintä ei yleensä paranna tilannetta, koska 
alan termit ja pitoisuustiedot ovat vastustajille vieraita ja 
vastustusta ohjaa mielikuvat ja pelot.”

”Kunnallistekniikassa tilaajan organisaatiossa käydään paljon 
tätä keskustelua. Usein yhdessä hankkeessa on monta 
henkilöä mukana, joista osa puolesta ja osa vastaan. Usein 
joku "vaan päättää että ei käytetä" joten asia jää siihen.”

”Käytöstä mieluummin luovutaan kuin alettaisiin viestiä 
uusiomateriaalin hyödyistä ja laadukkuudesta.”

”Asioita ei tuoda esiin tai niihin ei haluta ottaa kantaa julkisesti. 
Yleisellä tasolla mielistellään ja ollaan asioita edistämässä, 
mutta yksittäisissä päätöksissä ei anneta mahdollisuutta.”



 Vastaajat pitivät tärkeinä ennakoivaa ja ajantasaista viestintää, joka reagoi nopeasti

mahdollisiin valituksiin ja kysymyksiin.

 Tavoitteena usealla vastaajalla oli ehkäistä valituskierre.

 Jos hanketta vastustetaan itsessään, kaikkia siihen liittyviä asioita (esim. uusiomateriaalit)

käytetään myös vastustuksen välineinä

 Muutamissa vastauksissa oli nähtävissä myös turhautuminen viranomaiskäytäntöihin,

jolloin viestinnän ja tiedotuksen merkitys koettiin vähäisemmäksi.

” Saavutetaan yleinen hyväksyntä käytettävälle 
uusiomaa-ainekselle ja saadaan pelot/huolet 
otettua huomioon ja taklattua.”

”Yleisesti voidaan jatkuvaa viestintää pitää 
hyödyistä jolloin hyväksyntä kasvaa sekä tuoda 
mahdolliset haittavaikutukset esille! Tärkeää kun 
hanke on nähtävillä niin tuoda samanaikaisesti 
positiivinen viestinä hyödyistä esille!”

” Uusiomateriaalin käyttö voi estyä sen takia, että hanketta itsessään 
vastustetaan, joten tarvesuunnitteluvaiheessa on varmistettava 
hankkeen yleinen hyväksyttävyys. Toteutusvaihtoehtoja voi olla useita. 
Tärkein vaihe on tuoda uusiomateriaalivaihtoehto esille hankkeen 
suunnittelun alkuvaiheessa, jotta tilaaja hyväksyy sen ja se huomioidaan 

suunnitelmassa ja hoidetaan tarvittavat viranomaishyväksynnät 
sekä varmistetaan materiaalin saatavuus. Avoin ennakkoviestintä 
hankkeen tuomista eduista mutta myös mahdollista 
rakentamisenaikaisista haitoista ja reagoiminen palautteeseen edistävät 
hankkeen etenemistä. Työn aikana pitää myös päiväkohtaisesti kertoa 
haittaa-aiheuttavista työvaiheista.”

Kyselytutkimus



Haastattelututkimuksessa tulleita 
huomioita

u VIESTINNÄSTÄ:
- Viestinnän tulisi olla vuorovaikutuksellista, tiedon jakamista
- Viestinnän tulisi olla yksinkertaisesti, viestitään vain välttämättömät asiat
- Viestinnän tulisi olla oikea-aikaista
- Velvoittavat lakitekstit ilmoituksissa voivat nostaa vastarinnan
- Asiaa tuntemattomat kansalaiset eivät kiinnostu tavallisista otsikoista, vaan 
huomaavat vain raflaavat asiat

u TIEDOSTA:
- Tietoa kentällä on, mutta se on siiloutunutta
- Itsestäänselvyydet esteenä eri ryhmille viestittäessä; se mikä on asiantuntijalle 
itsestäänselvää, voi olla kuulijoille täysin uutta 
- Vastapuolen tason huomioiminen puutteellista 
- Ristiriidat kentällä ja organisaatioiden sisällä syövät luottamusta
- Ekologisuuden ja uusiomateriaalien yhteyttä ei tunnisteta yleisesti

u RESURSSIEN RAJALLISUUDESTA:
- Aikataululliset esteet
- Rahalliset esteet



Haastattelututkimuksen vastauksia; 
toiveita ja odotuksia eri kohderyhmille
 TILAAJAN TOIMINNALLE ESITETTYJÄ TOIVEITA:

- tarvitaan yhteinen tahtotila uusiomateriaalien käytön edistämiseksi 
- oman organisaation (esim. kunnan tai yrityksen) strategian mukaisesti 
toimiminen 
- viestinnässä tilanteiden ja vastustuksen ennakointi, kaukokatseisuus
- nopea reagointi jos vastustusta ilmenee
- vaikeneminen, kun kaikki tarvittava on sanottu
- vastapuolen tunteiden huomioiminen
- kuulijan tason huomioiminen, asioiden konkretisointi
- uusiomateriaalien erottaminen dumppauksesta

 SIDOSRYHMIEN JA LÄHIALUEEN ASUKKAIDEN HYVÄKSYNNÄSSÄ AUTTAA:
- henkilökohtaisesti saatava hyöty hankkeesta 
- tunne siitä, että on osallisena vaikuttamassa 
- tunne siitä, että rakentamista ja käytettävien materiaalien laatua valvotaan
- tietoisuus siitä mikä on normaalia rakentamisessa
- uusiomateriaalien käytön ja muun toiminnan vakiintuneisuus 

 ODOTUKSET MINISTERIÖTASOLLE:
- kiertotalouden ohjaamiseen lisää keinoja
- sähköisiä työkaluja ja raportointia kehitettävä



Tapaustutkimus; 
VT3 Hämeenkyrönväylä, Hämeenkyrö

 10 km pitkä ohitustie

 Uusiomateriaaleista hyödynnetään  

 Rakeistettua kuivaa lentotuhkaa tien jakavassa 
kerroksessa

 Suunnitelmissa ollut myös betonimurskeen käyttö 
jakavassa kerroksessa, mutta käyttö taloudellisista 
syistä vielä epävarmaa

 Myös muiden uusiomateriaalien mahdollista käyttöä 
hankkeessa selvitetään suunnittelun edetessä

 Vastustus tähän saakka vähäistä

 lähinnä maanomistajille koituvien vaikutusten 
selvittelyä lisäksi osa lähialueen asukkaista yllättyi 
puiden poistosta, vaikka siitä oli tiedotettu

 Hanketta seurataan laajemmalla alueella, koska saatava 
hyöty jakautuu myös suuremmalle joukolle



Tapaustutkimus; 
Sepänmäen meluvalli, Helsinki

 600 m pitkä ja 9 m korkea maavalli, 
kokonaistilavuus 100 000 m3

 Uusiomateriaaleja 85 000 m3. 

 Helsingin kaupungin rakentamiskohteista tulleita 
pilaantumattomia ylijäämämaita, kuten 
ylijäämäsavia ja betonimursketta. 

 Vähäisiä määriä mineraalista purkumateriaalia ja 
puuta sisältävää pilaantumatonta maa-ainesta 

 ylijäämäsavi lujitettiin stabiloimalla teollisuuden 
sivutuotteilla, kuten lentotuhkalla, rikinpoiston 
lopputuotteella, kuivatulla kipsillä ja 
masuunikuonalla.

 Ei juurikaan vastustusta

 Lähialueen asukkaita vähän, hyötyivät melun 
vähenemisestä

 Alueella ei hyötykäyttöä ennen vallia



Tapaustutkimus; 
Östersundomin maa-aines YVA, Helsinki 

Östersundomin maa-aines YVA, Helsinki (2015-2018)

u Uusiomaarakentamisen näkökulmasta Östersundomin 
YVA-menettelyssä oli kaksi osa-aluetta: 

u täyttömäki eli alueelta rakentamisen yhteydessä 
poistettavan, uusiomateriaalina rakennuskäyttöön 
kelpaamattoman maa-aineksen kuten saven, sijoittaminen 
alueelle loppusijoitettavaksi. 

u rakennuskäyttöön kelpaavan maa-aineksen hyötykäyttöä 
alueen maarakentamisessa. 

u Hanketta yleisesti vastustavat tahot vastustivat yhtenä 
osana myös uusiomateriaalien käyttöä: 

”… Östersundomin maa-aineshankkeessa ei ole kyse 
pelkästään Östersundomin alueelle kaavoitetun asuinalueen 
maamassojen käsittelystä, vaan maa-aineshankkeella 
Helsingin kaupunki haluaa ratkaista rakentamisessa 
tarvittavien kiviainesten omavaraisuuden ja 
kustannustehokkaan hankinnan. Lisäksi Helsinki haluaa 
ratkaista rakennusten purku- ja saneerauskohteista tulevien 
rakennusjätteen käsittelyn ja sijoittamisen haasteet. Tämä 
tarkoittaa, että Östersundomin alueelle sijoitettava hanke 
tulee toimimaan Helsingin kaupungin kaatopaikkana ja 
kiviainesta tuottavana avolouhoksena tulevat vuosikymmenet.”



Tapaustutkimus; 
Mäntänvuoren tekonurmi, Mänttä-Vilppula

 Rakennuttajana paikallinen jalkapalloseura

 Uusiomateriaalina käytettiin jakavan kerroksen alapuolella 
n. 70 cm kerros kuitutuhkaseosta (70 paino-% lentotuhkaa. 
30 paino-% kuitusavea)

 Rakentamisen aikana ei vastustusta

 Paikkakunnalla oleva suuri, tunnettu toimija 
edesauttaa saavuttamaan luotettavuuden

 Saavutettava hyöty (tässä paremmat 
harrastusmahdollisuudet) edesauttaa hankkeen 
hyväksymisessä

 Valmistumisen jälkeen vastustusta johtuen hajusta, jatkuu 
myös tulevien hankkeiden vastustuksessa kun tapausta ei 
tiedotettu loppuun saakka.

 ” Sama p****nhaju on kohta sassinlahdessa kuin 
mäntänvuoressa! Minulle kerrottiin että haju tulee 

vuorenkentän ojaan valuvasta vedestä joka taas 
tulee vuorenalta.Ei muuten tule kuitusavi mätänee 
tekonurmikentän alla.Sinne ojaan tiputellaan aika ajoin 
myrkkyä jonka pitäisi hajut ja vaahtoamisen kurissa.” 

Nimimerkki: ”Nuuskija”



Miksi uusiomateriaalien käyttöön tulisi 
panostaa?

”Aihe (uusiomaarakentaminen) on vaikea eikä helppoja ratkaisuja ole. On kuitenkin 
äärimmäisen tärkeää, että tätä edistetään. Vaihtoehtoina on joko käyttää 
jääkaudelta peräisin olevat soravarat, jolloin ne loppuvat aikaisemmin. Ei ole 
todellinen vaihtoehto, että kaikki harjut kaivetaan ja peruskalliot ammutaan, kun 
samanaikaisesti tuhkia ja betonia kärrätään kaatopaikalle, kun niitä syntyy joka 
tapauksessa. Jos halutaan saavuttaa ja ylläpitää tietty elintaso, niin jätettä tulee. 
Jossain vaiheessa tulee stoppi ja neitseellinen maa-aines loppuu samalla kun 
kaatopaikat täyttyvät. On tarve päästä eroon huonolaatuisista jätteistä ja 
dumppaajista, koska halutaan hyvä laatutaso. Uutta jääkautta ei tarvita, joten 
jätetään sorakasat rauhaan ja hyödynnetään ne jätteet, joilla on sama tai parempi 
laatutaso kuin neitseellisellä materiaalilla.”

(Lainaus erään asiantuntijan haastattelusta)


