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rakentaminen
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Vuosaaren huipun maisemoinnissa
sovellettu maamassojen uusiokäyttöä
vuodesta 2002.

Vuosien 2015-17 hankkeena :
- Vuosaaren huipun maamassojen

kierrätyksen dokumentointi ja
hoitosuunnitelman  kirjaaminen.

- Helsingin pintamaiden käsittelyn yms.
alueiden inventointi (paikat, määrät,
vastuutahot).

- Helsingin kaupungille yleisohje
pintamaiden kierrätykseen

VUOSAAREN HUIPPU
- kaatopaikka ja ylijäämämaiden läjitysalue



IDA AALBERGIN PUISTO, POHJOIS-HAAGA
Entisen ampumarata-alueen kunnostus,
ylijäämämailla osittain kustannettu puisto
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Puistosuunnitelma
2011-12

• Suunnittelijana Ramboll
Finland Oy

• Puiston kokonaispinta-ala
12,2 ha; peruskorjaus 5,4
ha alueelle.

• Haagan entisen
ampumaradan pilaantuneet
maat

• Kunnostusmenetelmänä
massanvaihto, 6000 tonnia
poistettavia maita

• Uusi reitistö ja
maastonmuotoilut
täyttömailla

• Puiston kasvillisuus: säilyvä
puusto,  metsitystaimet,
runkopuuryhmät ja niityt



Täyttösuunnitelma 2012



Suunnittelusta opittua

1. Pintamaan kuorinta-alueet tulee kartoittaa kasvilajiston mukaan: siirtyvä
siemenpankki, kasvilajisto ilmentää myös maaperää

2. Täyttösuunnitelma tulee esittää korkeuskäyrin ja maalajitiedoin
3. Kierrätysmailla tehtävät viherrakentamiskohteet tarvitsevat oman

hoitosuunnitelman.
4. S10 massataulukossa eritellään kaikki kasvualustamateriaalit.
5. Pintamaata tulee käsitellä niin vähän kuin vain mahdollista, koska käsittely

laittaa liikkeelle liukoisen typen, mikä edistää ei-toivottujen
pioneerikasvien voimakasta kasvua.

6. Pintamaassa on olemassa hyvä siemenpankki, niittyalueet eivät tarvitse
täydennyskylvöä.

7. Luontaisen sukkession salliminen



Rakentaminen 2012-13



Täyttömaita

- Käynnissä olleilta työmailta
kitkamaita

- Pilaroitua savea
Zaidankadulta

- Jätkäsaaren stabiloituja
sedimenttejä

- Jätkäsaaren
stabiloimattomat sedimentit



Pintamaita

PINTAMAAN VÄLIVARASTOINTI PINTAMAAKASOJA

LIIAN MÄRKÄÄ PINTAMAATA
KÄSITELTÄVÄKSI

SEULOTTU PINTAMAA

Koirasaarentien kuorittu
pintamaa:
- Pintamaat todettu soveltuviksi
- Seulonta kivisyyden johdosta

100 mm seulalla
- Seulonta ja

kuljetuskustannukset

Lisäksi:
• Honkasuon seulottu

nurmikkomulta
• Talin taimiston uusiomulta

( jalopuut ja jalometsä)

Pintamaan paksuudeksi
niittyalueilla sovittu vähintään
10 cm ja metsitysalueella 20 cm





Massojen seuranta





Ida Aalbergin puisto 2013



Urakoitsijan näkökulma, opittavaa

• Tarjousta laskettaessa pitäisi olla käytettävissä selkeä näkemys
hyötykäytettävistä massoista ja niiden saannista, sisällytetty suunnitelmiin

• Huomiotava vaikutukset resursseihin, hankkeen läpimenoaikaan ja
kustannuksiin

• Massojen seurannan tehostaminen työmailla, välineistön kehittäminen
• Hyötykäytettävien massojen laadulliset vaikutukset kasvualustoihin ja

kasveihin vaatii lisää huomiota
• Materiaalien ja mahdollisten työmenetelmien muutokset tiedoksi tekijöille >

koulutus ja informaation lisääminen
• Luovutusvaiheessa pilotti- ja kokeilumassoja käytettäessä tehostetun

hoidon tarve ja vastuut sovittava tarkemmin
• Kohteen elinkaariodotukset jo toteutusvaiheessa jollain tasolla tiedossa

myös tekijöille



28.6.2014



14.6.2015



26.7.2015



• Kasvillisuusalueet,
täyttömassat ja hoitoluokat

• Sukkession huomioiminen

Hoidon suunnittelu



Ylläpidosta opittua

1. Hoitotöiden määrittelyn tulee olla riittävän tarkka: esitetään myös hoidon
pitkän tähtäimen tavoitteet

2. Metsikköistutukset tarvitsevat erikoishoitoa siihen saakka, kunnes
taimikko on vähintään 1,5 metriä korkuista, jotta sitä voidaan hoitaa
normaalein metsätaimikon hoitotoimenpitein.

3. Istutuksessa pitää käyttää riittävän suuria taimikokoja, koska
pienikokoiset taimet hukkuvat heinikon sekaan.

4. Kuorikatteen käyttöä tulisi välttää: mukana tulee rikkakasveja
5. Kaivumaat ovat otollinen elinympäristö kaneille
6. Hoitotöiden dokumentointi: Pintamaista kehittyvän kasvillisuuden

seurantaa jatketaan ylläpidon aikana, jotta hoitotöiden vaikutukset
voidaan tunnistaa ja hoitosuunnitelmaa päivittää.



Tiedotus asukkaille


