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Taustaa: 

Valtioneuvoston periaatepäätös 

kiertotalouden strategisesta ohjelmasta 

30.3.2021

• Lisäämme vähähiilisiä kiertotalousratkaisuja 
mm. julkisen sektorin rakentamisessa, 
energia- ja infrastruktuurihankkeissa sekä 
palveluiden hankinnoissa.

• Kiertotaloutta tukevien vähähiilisen 
rakentamisen hankintakriteerien 
sisällyttäminen infrarakentamisen hankkeisiin 
aloitetaan vuonna 2023.

13.6.20222



Työn tavoitteet

14.4.20223

• Tavoitteena oli koota yhteen käytössä olevia
hankintakriteereitä, joilla edistetään
vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta infra- ja 
väylärakentamisen hankkeissa. 

• Arvioidaan koottujen kriteerien
sovellettavuutta ja käyttökelpoisuutta.

• Priorisoidaan kriteereitä niiden käyttöönoton
helppouden ja vaikuttavuuden perusteella ja 
tunnistetaan kriteerien kehittämistarpeita
työpajassa Väyläviraston, kuntien ja alan
asiantuntijoiden kanssa.



Loppuraportti

• Kriteerit koottiin kirjallisista lähteistä ja 
hankintoja tekeviä haastattelemalla. 

• Ei tarkasteltu teknisiä laatukriteereitä eikä
teknisen soveltuvuuden arviointia, joilla on 
merkitystä rakenteiden kestoiän kannalta. 

• Ei käyty läpi tarjouspyyntöjä.

• Kriteerien käyttökokemuksia koottiin ja 
kypsyyttä arvioitiin työpajassa, johon
osallistui hankintoja tekeviä kunnista, Ely-
keskuksista, Väylävirastolta sekä
materiaalituottajia, urakoitsijoita ja 
suunnittelijoita.  

Loppuraportti löytyy Motivan sivuilta:  

https://www.motiva.fi/ajankohtaista/uutiset/uutiset_20
22/vahahiilista_kiertotaloutta_edistavia_vaylarakentami
sen_hankintakriteereita_kartoitettu.18337.news
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Johtopäätökset: 

• Uusiomateriaalien käyttöä edistävistä 
hankintakriteereistä sekä materiaalien ja 
massojen siirtelyn, työkoneiden ja 
työmaatoimintojen ilmastopäästöjä 
vähentävistä kriteereistä löytyy jo hyvin 
käyttökokemuksia.

• Osa kriteereistä vaatii vielä kehittämistä 
yhteistyössä tilaajien ja toimittajien kanssa. 

• Esim. materiaalien CO2-päästöjä koskevat 
vaatimukset, kiertotalousosaaminen
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Hankintalain tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitukset



Tunnistetut vähähiilistä kiertotaloutta edistävät
väylä- ja infrarakentamisen hankintakriteerit



1. Uusiomateriaaliosaaminen maarakentamisessa

2. Kiertotalousosaaminen infrarakentamisessa

3. Uusiomateriaalien hyödyntämismahdollisuuksien 
selvittäminen

4. Kiertotalousselvitys

5. Ympäristösuunnitelma

6. Tilaajan kivien käyttö

7. Uusiomateriaaliosuus kokonaisuutena tai tietyssä 
rakenteessa XX %

8. Uusiomateriaalien käyttöä lisäävät materiaali- tai 
kohdekohtaiset kriteerit

9. Hiilijalanjäljen laskenta materiaaleille tai 
hankkeelle 

10. Materiaalikohtaisia kriteereitä ja vähimmäis-
vaatimuksia materiaalien hiilijalanjäljelle  

11. Dokumentaatio rakennuskohteessa käytetyistä 
materiaaleista

12. Ajoneuvo- ja työkonekriteerit
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Vähähiilistä kiertotaloutta edistävät väylärakentamisen hankintakriteerit Todentaminen

1. Uusiomateriaaliosaaminen maarakentamisessa
Suunnittelijalla/rakennusurakan toteuttajalla tulee olla uusiomateriaaliosaamista.
Esimerkiksi osaamista uusiomateriaalien käyttömahdollisuuksien arvioinnista ja 
uusiomateriaalirakenteiden suunnittelusta/toteutuksesta.

Referenssit

2. Kiertotalousosaaminen infrarakentamisessa 
Suunnittelijalla/rakennusurakan toteuttajalla tulee olla kiertotalousosaamista. Tarjoajalla on oltava
suunnitelma kiertotalouden huomioinnista, esim siltarakenteissa tai ratarakenteissa.

Kuvaus siitä, miten yritys ottaa
hankkeissa huomioon
kiertotalouden mahdollisuudet.

3. Uusiomateriaalien käyttömahdollisuuksien selvittäminen
Selvitys rakennuskohteessa hyödynnettävistä materiaaleista/massoista, uusiomateriaalien 
käyttömahdollisuuksista ja kohteesta poistettavista muualla hyödynnettävistä materiaaleista. 

Suunnittelijan/
urakoitsijan laatima selvitys

4. Kiertotalousselvitys
Toimittajalta edellytetään tarkastelua hankkeen kiertotalousmahdollisuuksista. (uusiomateriaalien 
hyödyntämistä laajempi selvitys, ml. Kiertotalouden liiketoimintamallit, jakamistalouden tarjoamat 
mahdollisuudet) Vähimmäisvaatimus.

Suunnittelijan/urakoitsijan
laatima selvitys

5. Ympäristösuunnitelma
Urakoitsijalta edellytetään kuvausta ympäristösuunnitelmasta, joka sisältää tarkastelun 
kiertotalouden ja vähähiilisyyden edistämismahdollisuuksista. Tarjouspyynnössä määritellään, mitä 
ympäristösuunnitelman tulee sisältää. Vähimmäisvaatimus/sopimusehto 

Urakoitsija laatinut kyllä/ei

6. Urakassa tulee käyttää tilaajan olemassa olevat kivet tai kiviaines
Urakkaohjelmaan täydennetään käytössä olevat vanhat esim. reuna- ja katukivet ja osoite, missä 
ne sijaitsevat. Vähimmäisvaatimus. 

Urakoitsijan vakuutus

7. Uusiomateriaaliosuus kokonaisuutena tai tietyssä rakenteessa XX %
Vähimmäisvaatimus xx % osuus tai pisteytys. (Käytännössä usein käytetään muodossa: 
Hankkeessa sallitaan uusiomateriaalien käyttö xx rakenteissa.)

Suunnittelijan/
urakoitsijan laatima selvitys



8.Täsmällisempiä uusiomateriaalien käyttöä lisääviä materiaali- tai kohdekohtaisia 
kriteereitä:

8.1. Purkubetonimurskeen uusiokäyttö
Betonimurskeen käyttö tilaajan tai urakoitsijan materiaalista.
Vähimmäisvaatimus

Urakoitsijan vakuutus

8.2. Rakennushankkeessa edellytetään sementin ja/tai runkoaineen korvaamista 
uusiomateriaaleilla. (esim infrabetonilaatoissa, betoniporsaissa, betonista tehdyissä 
kiveyksissä) Vähimmäisvaatimus

Urakoitsijan vakuutus

8.3. Päällysteen uusiomateriaaliosuus
Vähimmäisvaatimus xx % osuus tai pisteytys

Asfalttiaseman tuotantoraportit

8.4. Rakennusmateriaalin kierrätettävyysvaatimus Toimittajan vakuutus tai kuvaus, miten
materiaali on kierrätettävissä.

9. Hiilijalanjäljen laskenta materiaaleille ja hankkeelle

9.1. Rakennushankkeen hiilijalanjäljen laskenta
Hankkeen suunnittelussa edellytetään hiilijalanjäljen laskentaa eri materiaalivalinnoille 
(uusiomateriaalit vrt. neitseelliset materiaalit) niiden valmistuksen ja kuljetusmatkojen 
aiheuttamat päästöt huomioiden. Vähimmäisvaatimus

Tilaajan määrittämän laskentamallin 
käyttäminen.

9.2. Rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen laskeminen/ilmoittaminen: Suunnittelijalta 
/urakoitsijalta edellytetään kohteessa käytettävien merkittävimpien materiaalien 
valmistuksen ja kohteeseen kuljettamisen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen 
laskentaa/ilmoittamista. Vähimmäisvaatimus tai pisteytys

Ympäristötuoteseloste tai tilaajan 
määrittelemä tuoteryhmän laskutapa



10. Täsmällisempiä materiaalikohtaisia kriteereitä tai vähimmäisvaatimuksia rakennusmateriaalien hiilijalanjäljelle:

10.1 Urakoitsijaa edellytetään käyttämään matalalämpöasfalttia 
(WMA).

Asfalttiaseman tuotantoraportti valmistuslämpötilasta.

10.2. Käytetyn suurlujuusteräksen valmistuksessa syntyneet päästöt 
tulee olla alle XX kg CO2 /teräskilo.

Standardin mukaan laadittu ympäristötuoteseloste EPD. 
(Urakoitsija on velvollinen pitämään kirjaa ja todistamaan 
tuotteen laatuominaisuudet ja ympäristövaikutukset)

10.3. Käytetylle teräkselle tulee olla tehtynä tyypin III EPD 
tarkastelu.

Standardin mukaan laadittu ympäristötuoteseloste EPD. 
(Urakoitsija on velvollinen pitämään kirjaa ja todistamaan 
tuotteen laatuominaisuudet ja ympäristövaikutukset)

10.4. Sementin valmistuksen CO2 -päästöjen tulee alittaa XX kg 
CO2/kg.

Standardin mukaan laadittu ympäristötuoteseloste EPD. 
(Urakoitsija on velvollinen pitämään kirjaa ja todistamaan 
tuotteen laatuominaisuudet ja 
ympäristöympäristövaikutukset

10.5. Katukivien valmistuksen ja kuljetuksen CO2 –päästöjen tulee
alittaa XX CO2/kg.

Ympäristötuoteseloste tai tilaajan määrittelemä 
tuoteryhmän laskutapa

10.6. Vähähiilinen betoni BY-Vähähiilisyysluokitus 13.11.2021. 
Rakenteeseen valitaan betoni vähähiilisyysluokan mukaan. 

Valmistajat laskevat BY:n laskurilla vähähiilisyysluokan. 

10.7. Vähähiilinen syvästabiloinnin uusiosideaine 
Luokitus kehitteillä UUMA4-ohjelmassa.

Todentaminen kolmannen osapuolen verifioimalla EPD-
ympäristöselosteella?

10.8. Edellytetään hiiltä sitovien materiaalien (kuten puurakenteet) 
käyttöä rakenteissa, joissa se mahdollista.

Urakoitsijan laatima kuvaus tai vakuutus.



Vähähiilistä kiertotaloutta edistävät väylärakentamisen
hankintakriteerit

Todentaminen

11. Dokumentaatio rakennuskohteessa käytetyistä materiaaleista
Rakennusmateriaalikohtainen tarkka dokumentaatio, esim materiaalin 
luokittelutiedot.
Vähimmäisvaatimus/sopimusehto

Urakoitsijan vakuutus



Vähähiilistä kiertotaloutta edistävät väylärakentamisen hankintakriteerit

12. Ajoneuvojen ja työkoneiden kriteerit:

Todentaminen

12.1. Ajoneuvojen päästöluokat vaatimuksena (Euro -luokat): Vähentävät ajoneuvojen tuottamia haitallisia
pakokaasupäästöjä joista merkittävimpänä hiukkaspäästöt. Eivät vähennä hiilidioksidipäästöjä. Voidaan käyttää
vähimmäisvaatimuksena, laatupisteinä tai bonusperusteena. Yleensä käytetty vähimmäisvaatimuksena ja vuonna
2021vaatimuksena esimerkiksi Euro IV – Euro VI.

Urakoitsijan toimittama
kalustoluettelo ja 
työmaakokoukset

12.2 Työkoneiden päästöluokat vaatimuksena (Stage –luokat): Vähentävät työkoneiden tuottamia haitallisia
pakokaasupäästöjä joista merkittävimpänä hiukkaspäästöt. Eivät vähennä hiilidioksidipäästöjä. Voidaan käyttää
vähimmäisvaatimuksena, laatupisteinä tai bonusperusteena. Yleensä käytetty vähimmäisvaatimuksena ja vuonna
2021vaatimuksena esimerkiksi Stage IIIB – Stage V.

Urakoitsijan toimittama
kalustoluettelo ja 
työmaakokoukset

14. Fossiilivapaat käyttövoimat vaatimuksena: Vaatimus toteutuu tällä hetkellä pääosin nestemäisillä 
fossiilivapailla polttoaineilla (ns. uusiutuva diesel ja polttoöljy). Vähentävät kaluston hiilidioksidipäästöjä ja joiltain 
osin myös haitallisia pakokaasupäästöjä. Eivät pääosin edellytä investointeja uuteen kalustoon. Saatavuudessa 
alueittaista eroa ja kalliimpaa kuin fossiiliset polttoaineet. Todentaminen haastavaa.

Urakoitsijan toimittama
kalustoluettelo ja pistotarkastukset
polttoaineen 
kuormakirjoista/ostotositteista.

15. Sähköisten koneiden edistäminen: Koneet eivät tuota suoria pakokaasupäästöjä tai kasvihuonekaasupäästöjä. 
Koneiden saatavuus vielä hyvin pientä ja painottuu kooltaan ja infrarakentamisessa suoritteiltaan pieneen 
kalustoon. Käytetty pisteytyksenä tai osana laajempaa fossiilivapauden vaatimusta.

Urakoitsijan toimittama 
kalustoluettelo ja 
työmaakokoukset

16. Kaasukäyttöisten koneiden ja ajoneuvojen edistäminen: Vähentää kaluston hiilidioksidipäästöjä ja joiltain 
osin myös haitallisia pakokaasupäästöjä. Edellyttää investointeja uuteen kalustoon ja saatavuus toistaiseksi 
työkoneissa hyvin pientä. Käytetty pisteytyksenä tai osana laajempaa fossiilivapauden vaatimusta.

Urakoitsijan toimittama 
kalustoluettelo ja 
työmaakokoukset

17. Työmaan sähkön ja lämmityksen fossiilivapaus: Vähentää toiminnan hiilidioksidipäästöjä ja haitallisia 
pakokaasupäästöjä. Toteutuu tällä hetkellä uusiutuvalla sähköllä ja fossiilivapailla nestemäisillä polttoaineilla. 
Polttoaineiden saatavuudessa alueellista vaihtelua.

Urakoitsijan toimittama todistus 
sähkön alkuperästä ja/tai 
pistotarkastukset polttoaineen 
kuormakirjoista/ostotositteista.



Puuttuvia/kehitettäviä kriteereitä:
Alla listattuja kriteereitä tuotiin esiin haastatteluissa tai työpajassa, mutta niistä ei vielä löydy juurikaan käyttökokemuksia:
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Puuttuvia/jatkokehitettäviä kriteereitä:

Päästövähennysten edellyttäminen siten, että niiden toteutustapa jää suunnittelijan/urakoitsijan 
päätettäväksi. - > Odottaa alan kehittymistä, hankepohjainen laskennan kehitys työn alla. 

Uusiomateriaalien osuuden noston edellyttäminen sen sijaan, että edellytetään tietyn uusiomateriaalin 
hyödyntämistä. Näin suunnittelija/urakoitsija voi ehdottaa parhaiten kyseiseen kohteeseen soveltuvia 
materiaaleja

• Em kriteerin käyttöä puoltaisi se, että suunnitteluvaiheessa ei ole hyvä sitoa käsiä, vaan 
urakoitsijan tulisi voida tarjota kohteeseen paremmin sopivia vaihtoehtoja (esim päästöiltään 
pienempiä tai laadultaan parempia) jos sellaisia on saatavilla.

• Haaste: Miten arvioitaisiin/vertailtaisiin erilaisia vaikutuksia?

Työpajassa ehdotettiin hankkeille resursoitavan kiertotalous/massakoordinaattori. Tämän toimenkuvan 
avaaminen voisi helpottaa tehtävän kuvaamista tarjouspyynnöissä. Tarve korostuu erityisesti 
kaupunkien/kuntien infrarakentamisen hankkeissa. 

Ympäristöjärjestelmien (kuten EMAS tai ISO 14001, CEEQUAL) edellyttäminen urakoitsijoilta. Järjestelmiä
voisi jatkossa tarkastella siitä näkökulmasta, mitkä niistä edellyttävät toimijoilta kiertotalousnäkökulmien
huomiointia tai kehittämistä.  



Kriteerien kypsyysasteen arviointi työpajan ja 
haastatteluiden perusteella

Kriteerien kypsyysastetaulukon selitteet:

Kriteeri on käytettävissä suoraan tai pienin muutoksin, käyttökokemuksia 
Kriteeri on käytettävissä kohtuullisin tarkennuksin, vähän käyttökokemuksia 

Kriteeri on käytettävissä vasta perusteellisempien tarkennusten jälkeen, vain vähäisiä tai ei 
käyttökokemuksia 
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Kriteeri Kypsyysaste

1. Uusiomateriaaliosaaminen maarakentamisessa Yritystä koskevana vähimmäisvaatimuksena 
hyvä, osaaminen kuvattava tarkemmin.

2. Kiertotalousosaaminen infrarakentamisessa Termi ja vaadittu osaaminen määriteltävä tarkemmin. 
Kiertotalouden edistämisen näkökulmasta kannatettava

3. Uusiomateriaalien hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen Toimii ja osin käytössä. 

4. Kiertotalousselvitys Vaatii selvennystä alalla, mitä tällä tarkoitetaan ja mitä
mitataan. Esim tilaajan lomake, jossa sisältö määritelty.

5. Ympäristösuunnitelma Käytössä vähimmäisvaatimuksena, sisällöt 
vaihtelevat

6. Tilaajan kivien (materiaalien) käyttö Toimiva kriteeri

7. Uusiomateriaaliosuus % kokonaisuutena tai tietyssä rakenteessa Toimiva vertailukriteerinä, erit. päällysteissä, 
voisi toimia myös sideaineissa ja 
kasvualustoissa 

8. Uusiomateriaalien käyttöä lisäävät materiaali- tai kohdekohtaiset 
kriteerit

Keskusteltava alan kanssa materiaalikohtaisesti

9. Hiilijalanjäljen laskenta materiaaleille tai hankkeelle Yhteinen laskentamenetelmä puuttuu
toistaiseksi, käytetyt tietokannat ja 
päästökertoimet esitettävä

10. Materiaalikohtaisia kriteereitä ja vähimmäisvaatimuksia 
materiaalien hiilijalanjäljelle 

Keskusteltava alan kanssa materiaalikohtaisesti

11. Dokumentaatio rakennuskohteessa käytetyistä materiaaleista Toimii ja osin käytössä

12. Ajoneuvo ja työkonekriteerit Toimii ja käytössä, alueellisia eroja, 
markkinavuoropuhelu



1. Uusiomateriaaliosaaminen maarakentamisessa
• Käyttö mielekkäämpää vähimmäisvaatimuksena. 

• Tulisi olla ennen kaikkea suunnittelua ohjaava kriteeri, 
merkitys pienempi urakkavaiheessa kun ratkaisut
tehty.  

• Kriteeri on tällaisenaan liian ympäripyöreä. Tulee
täsmentää hankekohtaisesti, millaista osaamista tulee
olla. 

• Yritysreferenssiä pidettiin mielekkäämpänä kuin
henkilöitä koskevia refenrenssejä.  

• Ehdotettu myös pätevyysrekisteriä
uusiomateriaaliosaamista omaavista suunnittelijoista
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Kommentteja Mirosta: 
• Kriteeri on liian ympäripyöreä - tarkennettava eri "uusiomateriaaliosaamisen" osa-alueisiin sekä eri suunnittelu vaiheisiin ja rakentamisen 

hankintaan. Esim. tekninen kelpoisuus
• Uusiomateriaaliosaaminen myös ylläpidon/kunnossapidon hankintaan?
• Jos pisteytettävä: Tähän haasteellista luoda mittaria, jolla pisteitä jaetaan. Voi olla tulkinnanvaraisuutta.
• Osaaminen suunnitteluhankkeissa voi olla mm. kokemusta uusiomateriaalirakenteiden suunnittelusta, käyttömahdollisuuksien selvittämisestä, 

teknisen soveltuvuuden arvioinneista tai suunnittelu- ja käyttöohjeiden laatimisesta. 
Tai koulutus, esim. UUMA-erikoisopintojakso tai vastaava todennettava koulutus.



Poimintoja kaupunkien haastatteluista
Yleisiä havaintoja infrahankinnoista:

13.6.202218

• Uusiomateriaalien käyttöä on edistetty erityisesti tiettyjen materiaalien osalta hankintakriteereitä
käyttämällä, mutta kokonaisvaltaista uusiomateriaalien käytön edistämisen mallia hankinnoille ei
tyypillisesti ole. Uusiomateriaalien käyttö on siis varsin satunnaista. 

• Kiertotalouden edistämisen on huomattu koskettavan kaikkia projektiin osallistuvia tahoja
suunnittelusta toteutukseen. Keskustelun määrän ei koettu olevan riittävää eri tahojen välillä
kiertotalouden edistämiseksi.

• Usein kiertotaloutta koskevat kysymykset ratkaistaan suunnitteluvaiheessa, jolloin uusiomateriaalien 
käyttö näkyy työn kuvauksessa, mutta ei varsinaisissa kilpailutuskriteereissä rakennusurakan 
kilpailutusvaiheessa.

• Hankintaorganisaatioiden välillä on suuria eroja infrahankintoihin liittyvissä toimintamalleissa. 
Kriteerien tulee tukea kulloinkin käytössä olevaa toimintamallia.
• Esimerkiksi suunnittelutyö voidaan teettää konsulteilla, jolloin hankintakriteereitä tulisi käyttää

konsulttien kilpailutusvaiheessa.



Poimintoja kaupunkien haastatteluista
Kiertotalouden huomioinnin nykytila:

14.4.202219

• Kiertotalouden edistämisessä pyritään keskittymään käytettävissä olevilla resursseilla mahdollisimman
helposti valvottavissa ja todennettavissa oleviin toimiin.

• Maantieteellinen sijainti ja paikallinen teollisuus tarjoavat eri tyyppisiä resursseja infarakentamisen
käyttöön ruoppaussedimentistä metallurgisiin kuoniin - Kiertotaloutta pyritään edistämään paikallisuus
huomioiden.

• Uusiomateriaaleja sisältävät kasvualustat, kuonien hyödyntäminen ja kuljetusmatkojen minimointi ovat
seikkoja, joihin on kiinnitetty huomiota.

• Materiaalitasolla keskusteluissa nostettiin useimmiten esille betonimurskeen ja kierrätysasfaltin
hyödyntäminen.

• Yritykset ovat suhtautuneet käytettyihin vaatimuksiin pääasiassa hyvin.



Poimintoja toimittajien haastattelusta

• Urakoitsijat suhtautuivat vuoropuheluun hankintayksiköiden kanssa positiivisesti.

• Vaatimukset tulee esittää tavoitetta tukevassa muodossa esimerkiksi: 
•Vaaditaan päästövähennyksiä, mutta toteutusmalli jätetään urakoitsijan päätettäväksi 
•Vaaditaan uusiomateriaalien osuuden nostoa tietyn materiaalin hyödyntämisen sijaan

• Uusiomateriaalin määrään kantaaottava kriteeri voi olla toimiva, jos materiaalia on 
saatavilla läheltä.

• Kriteerit eivät ota huomioon teknistä soveltuvuutta. Tilaajan tulisikin huomioida 
laatuvaatimukset täyttävän kiertotalousmateriaalin saatavuus. Kriteerit vaativat 
tilannekohtaista harkintaa, ne eivät sovellu käytettäväksi ”sokeasti”.

• Kriteerien tulee olla todennettavia. Haasteena esim päästölaskennan 
vertailtavuus/keskeneräisyys

14.4.202220
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8. Ehdotuksia jatkoaskelista
kriteerien kehittämiseksi ja 
käyttöönoton vauhdittamiseksi



Kriteerien käyttöönoton vauhdittaminen
Työpajaan osallistuneilta kysyttiin, mitä alla ehdotetuista toimista tulisi tehdä

kriteerien käyttöönoton vauhdittamiseksi.

14.4.202222

Kaikkia ehdotettuja toimia pidettiin tärkeinä.

Väylävirasto ehdotti etenemisjärjestykseksi 
seuraavaa: 

1. Kriteerien jatkokehitys ja 
täsmentäminen 
markkinavuoropuheluiden avulla. 

2. Ohjeiden ja malliasiakirjojen laadinta.
3. Kriteeritiedon ja kokemusten 

jakaminen tilaajien kesken.
4. Hankintakoulutus tilaajille.



Käynnissä olevia kriteerikehitystä ja 
hankintaosaamista vauhdittavia toimia: 

• Malliasiakirjoja ja ohjeita kehitetään UUMA4 ohjelmassa.

• UUMA4 ohjelman puitteissa voitaisiin myös kehittää tarkistuslistaa osaamisista
(uusimateriaaliosaaminen), joita voi käyttää kilpailutuksissa.

• Käynnistymässä Väyläviraston ympäristökriteerien esiselvitys –hanke.

• Ympäristöministeriö on päivittämässä vähähiilisen
rakentamisen hankintakriteerejä KRL-uudistukseen kytkeytyen.

• Valmistumassa kiertotaloushankintojen ABC-opas (SYKE).

• Suunnitteilla myös syksylle 2022 kiertotaloushankintojen Akatemia (KEINO).

• Uusiomateriaalien käyttöä koskevat Väyläviraston ohjeistukset on päivitetty:
Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa
Uusiomateriaalien teknisen soveltuvuuden arviointi
Väylärakenteisiin soveltuvia uusiomateriaaleja
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Ehdotuksia kriteerien kehittämiseksi

• Kehitystä vaativien kriteerien* osalta olisi hyvä järjestää markkinavuoropuheluita
yhdessä alan kanssa. 

• *kriteerit 8. Uusiomateriaalien käyttöä lisäävät materiaali- tai kohdekohtaiset kriteerit ja 
*kriteerit 10. Materiaalikohtaisia kriteereitä ja vähimmäisvaatimuksia materiaalien hiilijalanjäljelle

• Näitä voitaisiin mahdollisesti toteuttaa osana UUMA4 – ohjelmaa ja/tai yhteistyössä KEINO osaamisverkoston
kanssa. KEINOn resursseja tähän tulee selvittää. 

• Tässä yhteydessä on hyvä selvittää myös kriteerien käyttöön liittyviä esteitä (esim. materiaalien saatavuus, 
luvitus, jne.)

• Kiertotalousselvitysten vauhdittamiseksi sille olisi hyvä laatia sisältösuositus. Lisäksi 
tulisi kuvata esimerkiksi visuaalisesti, mitä osioita kiertotalousselvitys pitää sisällään 
(ovatko esimerkiksi uusiomateriaaliselvitys tai ympäristösuunnitelma 
kiertotalousselvityksen sisältämiä alakohtia).
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Ehdotuksia kriteerien käyttöönoton vauhdittamiseksi: 

Kiertotaloutta tukevien infrarakentamisen

hankintojen green deal

• Kiertotaloutta tukevien infrarakentamisen hankintojen green deal olisi kattava keino
vauhdittaa kriteerien käyttöä hankinnoissa. Hankinnat myös koetaan yleisesti pullonkaulaksi
uusiomateriaalien käytön vauhdittamisessa väylä- ja infrarakentamisessa.    

• Green dealiin liittyneet tilaajaorganisaatiot ottaisivat suunnitellusti ja tavoitteellisesti käyttöön
kiertotaloutta edistäviä hankintakriteereitä ja toimintamalleja. Käyttöönotettavat kriteerit
tulisi määritellä osana green deal sopimuksen toimeenpanoa yhteistyössä yritysten kanssa.   

• Hankintojen green deal on saanut paljon kiitosta kaupungeilta. Siihen liittymisen tärkeä
edellytys on ollut KEINO-osaamiskeskukselta saatu tuki, joka kasvattaa hankintayksiköiden
osaamista ja lisää vuoropuhelua hankintoihin osallistuvien tahojen välillä.  
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9. Lähteet: 



Kriteerien koostamisessa käytetyt lähteet:  

Väylävirasto, hankinnan toimintalinjat 2020: https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2020-07_hankinnan_toimintalinjat_web.pdf

Väylävirasto, Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa 2020: https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-
06_uusiomateriaalien_kaytto_web.pdf

Väylävirasto: Väylärakenteisiin soveltuvia uusiomateriaaleja 
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/uusiomateriaalit/lista.pdf

Väylävirasto, Materiaalien hallinnan raportointi väylänpidossa, Esiselvitys kiertotalouden tarpeisiin 2017: 
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lts_2017-07_materiaalien_hallinnan_web.pdf

Väylävirasto, Cleantechillä tehokkuutta väylänpitoon 2015 https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lts_2015-
14_cleantechilla_tehokkuutta_web.pdf

Työ- ja Elinkeinoministeriö Uusiomaarakentamisen vaikutukset ja indikaattorit
https://www.uusiomaarakentaminen.fi/sites/default/files/Uusiomaarakentamisen%20vaikutukset%20ja%20indikaattorit_Raportti_
30092021%20ver2_0.pdf

Ympäristönäkökulmat väylänpidon hankinnoissa Esiselvitys, Saara Ojanen 2019 
https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2019-37_ymparistonakokulmat_hankinnoissa_web.pdf

Susanna Suomela: Elinkaarinäkökulman huomioiminen infra-alan hankkeiden hankinnassa 
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/38912

Suomen Betoniyhdistys ry, Betonin vähähiilisyysluokitus, (Luokituksen kuvaus, 12.11.2021)
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Kriteerien koostamisessa käytetyt lähteet: 

Kiertotalouskriteerit rakennetun ympäristön hankkeille, Green Building Council, (2018)
https://figbc.fi/wp-content/uploads/sites/4/2018/11/Kiertotalouskriteerit-rakennetun-ymp%C3%A4rist%C3%B6n-hankkeille.pdf

Vähähiilisyys ja kiertotalous julkisissa hankinnoissa, SYKE (2019)
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/306901/SYKEra_45_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen kriteerit (kiinteistöille) 
https://ym.fi/vahahiilinen-rakentaminen

KEINO, Vähähiilisten hankintojen pelikirja: https://www.hankintakeino.fi/sites/default/files/media/file/KEINO-pelikirja-08122021.pdf

Keinokkaat hankintaesimerkit: https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit

EU GPP kriteerit teiden suunnittelulle, rakentamiselle ja kunnossapidolle (2016:) 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/roads/FI.pdf

Rijkswaterstaat, Circular and sustainable procurement in infrastructure projects:

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/copenhagen_12-
13_june_2018/12._Circular_procurement_in_infrastructure_projects_in_The_Netherlands_-_Knopperts.pdf

Trafikverket, Miljokrav I entreprenaden: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Sa-upphandlar-
vi/Forfragningsunderlag/Miljokrav-i-entreprenader/
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Janne Keränen
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