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Tiivistelmä 

Tämä ohje suunnittelijoille on laadittu Kierrätysmaiden käyttö kasvualustoissa -kehitys-
hankkeessa vuoden 2017 aikana osana laajempaa Helsingin kaupungin kaivumaiden hyö-
dyntämisen kehittämisohjelmaa. Ohjeet on tarkoitettu noudatettaviksi Helsingin kaupungin 
omissa puisto- ja viherrakentamiskohteissa, jotka jäävät kaupungin ylläpidettäviksi. 

Tarkoituksena on ohjata rakentamista sellaiseen kestävän kehityksen mukaiseen toimin-
taan, joka on mahdollista nykyisen lannoitevalmistelain (539/2006) ja muun kasvualustoja 
käsittelevän laidansäädännön puitteissa. Lainsäädännön tulkinnasta ja hengestä on kes-
kustelu työn kuluessa Eviran edustajien kanssa, ja näin on voitu täsmentää, millaiset laa-
tuvaatimukset voidaan asettaa kasvualustoille, jotka valmistetaan Helsingin kaupungin 
maa-aineksista kaupungin omaan käyttöön. 

Kierrätysmaiden käytössä noudatetaan neljää pääperiaatetta: massatasapaino, maa-ai-
nesten kierrätys kasvualustoissa, ekologinen monimuotoisuus ja kaivamattoman maan pe-
riaate. 

Kasvualustasuunnittelun lähtökohtana on tarjolla olevien lähtömateriaalien selvittäminen ja 
tavoiteltu kasvillisuus. Kierrätykseen voivat sopia sekä elolliset pintamaat että syvemmältä 
saatavat kaivumaat. Kasvualustasuunnittelussa kierrätettäviin maa-aineksiin suhtaudutaan 
kasvillisuussuunnittelun resurssina ja lähtökohtana. 

Kierrätysmaiden käytön edellytykset luodaan jo maankäytön suunnittelussa ja siihen liitty-
vissä selvityksissä. Aluesuunnitteluun sisältyvissä hankeohjelmissa asetetaan kierrätyksen 
määrälliset ja laadulliset tavoitteet ja ohjelmoidaan hankekohtaiset selvitykset.  

Toteutukseen tähtäävissä suunnitteluvaiheissa tutkitaan kierrätettävien maa-ainesten laatu 
tarkoitusta varten laaditun näytteenotto-ohjeen ja lomakkeen avulla. Kierrätettävien maa-
ainesten määristä tehdään tarkat laskelmat massatalouslaskelman S-10 taulukon avulla.  

Kierrätyskasvualustaratkaisut ovat monimuotoisia, ja jokaiseen kohteeseen laaditaan yksi-
lölliset kasvualustaratkaisut. Parhaiten kierrätyskasvualustat sopivat vaatimattomien nur-
mikoiden, nurmien ja nittyjen sekä metsitysten perustamiseen, mutta niitä voidaan hyödyn-
tää myös puuvartisten kasvien istutusalustoissa. Suunnittelussa hyödynnetään ohjeen esi-
merkkipiirustuksia ja sekä esimerkkejä työselityksessä käytettäviksi teksteiksi. 

Kierrätysmaakohteiden työnaikaisen hoidon suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huo-
miota. Kierrätysmaakohteisiin laaditaan rakennussuunnitelman lisäksi aina pitkän aja hoi-
tosuunnitelma.  
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1 Johdanto 

Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa käytännön toimintaohjeita suunnittelijoille kier-
rätysmaiden käytöstä Helsingin kaupungin viherrakennushankkeissa. Tavoitteena on, 
että kaikissa Helsingin rakennushankkeissa selvitetään käytettävissä olevat maa-ai-
nekset, ja että viherrakentamisessa käytetään ensisijaisesti kierrätettäviä maa-ainek-
sia. 

Tässä ohjeessa esitetään Helsingin kaupungin periaatteet kierrätysmaiden hyödyntä-
misestä ja massatasapainoista sekä osoitetaan, kuinka eri suunnitteluvaiheissa kierrä-
tykseen voidaan varautua. Ohje sisältää esimerkkipiirustuksia, pintamaiden osalta täy-
dennetyn massatalouslaskelmataulukon S-10, työselostusesimerkkejä sekä ohjeita liit-
tyen kierrätysmaiden käytön työnaikaiseen hoitoon ja ylläpitoon. Ohje käsittelee kas-
vualustoja, joilla on yhteys pohjamaahan (luonnolliseen tai rakennettuun), ja se sovel-
tuu käytettäväksi puisto- ja viherrakentamisessa. Siinä ei käsitellä rajoitettuja kasvu-
alustoja tai viherkattojen tai seinien kasvualustoja eikä kantavaa kasvualustaa. 

Helsingin pintamaiden käytön nykytilaa selvitettiin vuonna 2016 (Lambe 2016). Pinta-
maita varastoidaan useissa Staran toimipisteissä. Selvityksessä todettiin talteen otet-
tujen, varastoitujen pintamaiden käyttöasteen olevan kohtuullisen hyvä, vaikka suurin 
osa lehtikompostista jää käyttämättä. Kaupungin työmailta kertyy kuitenkin jatkuvasti 
massoja, joille ei ole helppo löytää sijoituspaikkaa, kuten silttiä ja usein hieman pinta-
maatakin sisältävää moreenia. Onkin vaikea arvioida, kuinka suuri osa käyttökelpoi-
sesta aineksesta saadaan nykyisiltä työmailta hyödynnettyä. 

Kierrätysmaiden käytön yleisenä lähtökohtana on Helsingin Kaivumaiden hyödyntämi-
sen kehittämisohjelma. Tarkoituksena on ohjata rakentamista sellaiseen kestävän ke-
hityksen mukaiseen toimintaan, joka on mahdollista nykyisen lannoitevalmistelain 
(539/2006) ja muun kasvualustoja käsittelevän laidansäädännön puitteissa. Lainsää-
dännön tulkinnasta ja hengestä on keskustelu työn kuluessa Eviran edustajien kanssa, 
ja näin on voitu täsmentää, millaiset laatuvaatimukset voidaan asettaa kasvualustoille, 
jotka valmistetaan Helsingin kaupungin maa-aineksista kaupungin omaan käyttöön. 

Tässä työssä esitetyt mallit ja ideat eivät ole kaikin osin hyvää rakentamistapaa kuvaa-
van InfraRYL:in mukaisia. Kierrätysmaiden käytön kehittäminen edellyttää rohkeutta 
tehdä itsenäisiä suunnittelupäätöksiä, jotka perustuvat kohdealueen perusteelliseen 
tuntemukseen. Suunnitelmaratkaisut laaditaan ja kuvataan yksilöllisesti kohteeseen 
sopivaksi.  

Suunnitteluketjun myöhäisemmät vaiheet, urakoittaminen ja ylläpito, ovat myös mer-
kityksellisiä, vaikka jäävätkin tämän työn ulkopuolelle. Urakoitsijalla tulee olla kasvu-
alustojen valmistamiseen tarvittavat luvat ja osaaminen. Tästä tulee varmistua hankin-
tamenettelyssä. Hankinnassa voidaan lisäksi esittää vaatimus kierrätyksestä. Ylläpi-
don hyvät käytännöt, kuten riittävän keveiden koneiden käyttäminen, ajaminen vain 
maan kantavuuden ollessa hyvä ja alueelle itsestään tulevien kasvien kehityksen oi-
kea-aikainen ja asiantunteva ohjaaminen tai torjuminen ovat tärkeitä maaperän hyvin-
voinnille. 
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2 Työssä käytettäviä käsitteitä 

Humus 

Humus on eloperäisen aineen hajoamisen lopputuote. Se on kemiallisilta ominaisuuk-
siltaan heikko happo. Se pidättää ravinteita kasvien käyttöön etenkin silloin, kun maan 
pH on riittävän korkea, sekä parantaa maan puskurointikykyä, mururakennetta, veden-
pidätyskykyä ja maaeliöstön elinoloja (Paatero ym. 1984). 

Humuskerros 

Havumetsän tuottamasta karikkeesta syntyy hajotessaan kangashumusta, joka erottuu 
selvärajaisesti huopamaisena kerroksena alla olevasta kivennäismaasta. Maa on niuk-
karavinteista, biologisesti inaktiivista. Humuskerros on hapan, mikä rajoittaa maaperä-
eläinten hajotus- ja sekoitustoimintaa (Mälkönen ja Tamminen 2003) 

Multaa kehittyy runsaasti emäksisiä aineita sisältävässä, biologisesti aktiivisessa, ilma-
vassa maassa. Tällainen maa on hyvä kasvualusta, joten karikesato on runsas ja maa-
peräeliöstö rikas. (Mälkönen ja Tamminen 2003)  

Karikekerros 

Karike on maan pintaan kertyvää kuollutta eloperäistä ainesta, esim. lehtiä, neulasia ja 
kuihtuneita ruohoja. Karike hajoaa hapellisissa oloissa pääasiassa ensin solusisäisin 
reaktioin, sitten maaeläinten avulla ja lopuksi bakteerien, sienten ja sädesienten avulla. 
(Hartikainen 1992) 

Kasvualusta 

Tieteen termipankin (2014) mukaan kasvualustan ympäristötieteellinen määritelmä on 
”pinta tai väliaine, jossa eliö elää tai josta se saa ravintonsa”. Lannoitevalmistelaissa 
(232/1993) kasvualustalla tarkoitetaan teknisesti käsiteltyjä kiinteitä tai nestemäisiä ai-
neita, joita käytetään kasvien kasvupohjana (3§). Toisin sanoen, kun kasvin kasvualus-
taa on käsitelty teknisesti, siitä tulee lannoitevalmistelain tarkoittamaa kasvualustaa. 

Kasvualustan lannoittaminen 

InfraRYL:in mukaan ”Jos paikalla oleviin maa-aineksiin sekoitetaan pelkästään lan-
noitteita tai kalkkia, kyseessä on lannoittaminen, ei uuden kasvualustan valmistami-
nen.” 

Kierrätysmaa 

Tässä työssä kierrätysmaalla tarkoitetaan kaikkia rakennustoiminnassa syntyviä pi-
laantumattomia kaivumaita, jotka voidaan ottaa talteen uudelleen käytettäväksi. Ta-
voitteena on hyödyntää myös huonosti maarakentamisessa hyödynnettäviä aineksia, 
jotka helposti päätyvät läjitysalueille ns. ylijäämämaana. 

Kivennäismaalajien luokitus 
 
Viherrakentamisessa käytetään yleisesti kivennäismaalajien RT-luokitusta ja rakenta-
misessa GEO-luokitusta. Merkittävä ero on, että GEO-luokitus ei erottele hiesua ja 
(hienoa) hietaa. Molemmat ovat routivia. Kasvien kannalta on tärkeää, että hiesuilla 
esiintyy pintaroutaa eli roustetta, ja maa on tiivistä ja hapetonta, kun taas hieta on il-
mavaa ja hienossa hiedassa kapillaarinen vedennousu on hyvä. GEO-luokituksessa 
sekä hiesua että hietaa kutsutaan nimellä siltti.  
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Kulttuurimaannos 

Kulttuurimaannos on maannos, joka poikkeaa luonnollisista maannostyypeistä ihmisen 
toiminnan, kuten viljelyn, kaskeamisen, maanmuokkauksen, kastelun, ojituksen tai lan-
noituksen takia (Hartikainen 1992). Tässä työssä peltojen ja viheralueiden maannosta 
kutsutaan kulttuurimaannokseksi. 

Kynnysarvomaa 

Kynnysarvomaa on maa-ainesta, jossa haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston 
asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) 
mukaisen kynnysarvon, mutta alittavat alemman ohjearvon. 

Lehtikomposti  

Kompostoituminen on biologinen prosessi, jossa monilajinen mikrobien muodostama 
eliöyhteisö hajottaa orgaanista materiaalia kosteissa, aerobisissa ja riittävän lämpi-
missä oloissa siten, että lopputulokseksi syntyy hiilidioksidia, vettä, epäorgaanisia suo-
loja sisältävää materiaalia sekä lämpöenergiaa (Paatero ym 1984). Prosessin loppu-
vaiheessa vaikeasti hajoavat ainekset, kuten ligniinit, tanniinit ja vahat alkavat humus-
tua.  

Lehtikompostissa kompostin pääraaka-aineena ovat puiden (lakastuneet) lehdet, niit-
tojäte ja muut kasviraaka-aineet. Helsingin kaupungin lehtikomposteissa on puistojen 
haravointijätettä ja runsaasti hiekoitushiekkaa. Hajoamisprosessin lopussa niiden or-
gaanisen aineen pitoisuus jää alle 10 %. 

Luonnonmaannos 

Luonnonmaannokset ovat pääosin ilman ihmisen vaikutusta syntyneitä. Meillä ylivoi-
maisesti tavallisin on havumetsävyöhykkeen podsolimaannos, jonka kehittyminen kes-
tää satoja, jopa yli tuhat vuotta. Siinä voidaan erottaa karikekerros, kangashumusker-
ros, huuhtoutumiskerros ja rikastumiskerros.  

Lehtometsien maannostyyppi on ruskomaannos. Siinä karikekerroksen alla on multaa 
ja tämän alla rikastumiskerros, joka muuttuu vähitellen pohjamaaksi. Pysyvämmät rus-
komaannokset ovat hienorakeisilla mailla. Karkeammilla mailla havupuut muuttavat 
ruskomaannoksen hitaasti podsoliksi. (Mälkönen ja Tamminen 2003) 

Suomessa tavataan pienialaisesti myös sulfaatti- eli alunamaita, jotka ovat hyvin hap-
pamia. 

  

Rakeen läpimitta 

mm

RT-luokitus   

Rakennustekninen luokitus

GEO-luokitus     

Geotekninen luokitus

> 1000 lohkare lohkare

60 - 1000 iso kivi kivi

2,0 - 60 pieni kivi, sora sora

0,2 - 2,0 hiekka karkea- ja keskihiekka

0,06 - 0,2 karkea hieta hieno hiekka

0,02 - 0,06 hieno hieta karkea siltti

0,002 - 0,02 hiesu keski- ja hienosiltti

< 0,002 savi savi
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Maannos 

Maannos on maan muuttunut pintakerros (Tamminen 2009). Maannostyyppejä on lu-
kuisia, ja niitä luokitellaan mm. kansainvälisellä FAO.n luokituksella tai WRB-järjestel-
mällä. Tässä työssä tavoitteet ovat käytännöllisiä, ja maannoksia kutsutaan vahvasti 
yksinkertaistaen luonnonmaannoksiksi, joita ovat podsolimaannos (kangasmetsä) ja 
ruskomaannos (lehto) ja niiden välimuoto ruskopodsoli, sekä kulttuurimaannokseksi, 
joita ovat pelto ja viheralue. Maannostuminen on hyvin hidas prosessi, johon vaikutta-
vat mm. maan kivennäisainekoostumus, ilmastotekijät kuten lämpötila ja sateisuus 
sekä kasvillisuus ja ihmisen toiminta. 

Maaprofiili 

Maaprofiililla tarkoitetaan tässä työssä sitä kuvaa maaperän kerroksellisuudesta 
(maannoksesta), joka havaitaan pystysuoraan kaivetun kuopan seinämästä. Maapro-
fiilista havaittavia kerroksia voivat olla esim. karikekerros, humuskerros, huuhtoutumis-
kerros ja muuttumaton pohjamaa. 

Paikalla tehtävä kasvualusta 

InfraRYL:in mukaan paikalla tehtävällä kasvualustalla tarkoitetaan paikalla olevista 
maa-aineksista niitä sekoittamalla ja tarvittaessa muualta tuotavia maa-aineksia tai 
lannoitevalmisteita lisäämällä valmistettua kasvualustaa. 
 
Tässä työssä paikalla valmistetulla kasvualustalla tarkoitetaan Helsingin kaupungin 
omista raaka-aineista valmistettavia kasvualustoja. 

Pintamaa 

Pintamaan määritelmä vaihtelee tarkastelunäkökulmasta riippuen. InfraRYL:issä pin-
tamaa määritetään suhteessa suunniteltuun rakenteeseen, ja se on maan pinnan ylin 
osa vähintään 15 senttimetrin ja korkeintaan 1,5 metrin paksuudelta. GTK:n maaperä-
kartoissa pintamaa on pääsääntöisesti 0,4–0,9 metriä paksu maakerros, joka on poh-
jamaan päällä (Geologian tutkimuskeskus 2005). 

Myös tässä työssä pintamaan käsite voi vaihdella kohteesta riippuen. Yleensä tarkoi-
tetaan muuttumattoman pohjamaan päällä olevaa maakerrosta. Pelloilla se on 25–40 
senttimetriä paksu muokkauskerros. Metsämailla se on maakerros, jossa maannostu-
minen on havaittavissa (0,5–1,5 m). 

Pohjamaa 

Pohjamaa on GTK.n maaperäkartoissa 1,0 metrin syvyydessä esiintyvä maalaji (Geo-
logian tutkimuskeskus 2005). Tässä työssä pohjamaalla tarkoitetaan pintamaan alla 
olevaa muuttumatonta maakerrosta, jossa ilmaston vaikutus ei ole enää silminnähtä-
vää. Pohjamaa saattaa erottua selvärajaisena, kuten vanhassa pellossa ja viheralu-
eella, tai epäselvemmin esimerkiksi metsämailla. 

Rikastumiskerros 

Maan pH nousee syvemmissä maakerroksista, minkä seurauksena huuhtoutumisker-
roksesta uuttuneita aineita saostuu maahan rikastumiskerrokseksi. Rikastumiskerros 
erottuu yleensä selvärajaisena huuhtoutumiskerroksesta, mutta raja pohjamaahan on 
vähittäinen.  

  



 

8 
 

Ruokamulta eli peltomulta 

InfraRYL:in mukaan ”Ruoka- eli peltomullalla tarkoitetaan erilaisia pellolta kuorittuja ja 
käsittelemättömiä maa-ainesseoksia, joihin ei ole lisätty lannoitevalmisteita, lantaa 
eikä teollisuudesta peräisin olevia maa-aineksia, ja joita ei ole teknisesti käsitelty seu-
loen. Ruokamulta on laissa mainittu termi peltomullalle tms.” 

Teknisesti käsitelty irtomulta 

InfaRYL:in mukaan ”Teknisesti, esimerkiksi seuloen, käsiteltyä pellolta kuorittua maa-
ainesta kutsutaan teknisesti käsitellyksi irtomullaksi, jota koskevat samat vaatimukset 
kuin muitakin kasvualustaseoksia.” 

Tuotteistettu kasvualusta 

InfraRYL:in mukaan tuotteistettu kasvualusta tarkoittaa kasvualustaa, joka on tuotettu 
sekoittamalla keskenään eri raaka-aineita, kuten kivennäismaa-aineita, kompostia ja 
lannoitteita. Tuotteistettu kasvualusta on yleensä myös seulottu. 
 
Tässä työssä tuotteistetulla kasvualustalla tarkoitetaan muista kuin Helsingin kaupun-
gin omista raaka-aineista valmistettuja kasvualustoja. 

Uuttumiskerros eli huuhtoutumiskerros 

Podsolimaannoksessa humuskerroksen alla olevasta happamasta uuttumis- tai huuh-
toutumiskerroksesta vesi on huuhtonut ravinteita syvempiin maakerroksiin (erityisesti 
Ca, K, Mg, mutta myös Al ja Fe). Huuhtoutumiskerros erottuu vaaleanharmaana ker-
roksena. (Mälkönen ja Tamminen 2003). 

 

3 Kierrätysmaiden käytön periaatteet 

 

3.1 Helsingin kaupungin kierrätysmaiden käytön yleiset periaatteet  

Hankkeissa tavoitellaan massatasapainoa, massojen kierrätystä, ekologista monimuo-
toisuutta ja noudatetaan kaivamattoman maaperän periaatetta. 

Periaate 1: Massatasapaino 

Uudisrakentamisessa ja perusparantamisessa pyritään hankkeen massatasapainoon 
tai massa-alijäämään, jolloin alueelle voidaan sijoittaa myös ylijäämämaita. Hankkeelle 

Kierrätysmaiden käytössä noudatetaan neljää pääperiaatetta: massatasapaino, 
maa-ainesten kierrätys kasvualustoissa, ekologinen monimuotoisuus ja kaiva-
mattoman maan periaate. 
 
Kasvualustasuunnittelun lähtökohtana on tarjolla olevien lähtömateriaalien sel-
vittäminen ja tavoiteltu kasvillisuus. Kierrätykseen voivat sopia sekä elolliset pin-
tamaat että syvemmältä saatavat elottomat kaivumaat.  
 
Pintamaan tarjoama siemenpankki on parhaimmillaan kasvillisuussuunnittelun 
resurssi ja lähtökohta. 
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asetetaan tavoitteet kierrätettävien maamassojen käytöstä sekä muusta kierrätettä-
västä materiaalista. Pienissäkin hankkeissa tavoitellaan massatasapainoa. 

Periaate 2: Maa-ainesten kierrätys kasvualustoissa 

Kasvualustoihin käytettävät maa-ainekset voivat olla pintamaita sekä pohjamaita tai 
lehtikompostia. Myös muita pilaantumattomia maita voidaan käyttää, kuten kalkkista-
biloituja savia. Joissakin tapauksissa kasvualustoihin voidaan käyttää muitakin kierrä-
tettäviä materiaaleja.  

Periaate 3: Ekologinen monimuotoisuus 

Hankkeissa suositaan menetelmiä, jotka säästävät luontoa ja aiheuttavat mahdollisim-
man pienen hiilijalanjäljen sekä lisäävät luonnon ja rakennetun ympäristön monipuoli-
suutta ekologisesti ja kulttuurisesti. Talteen otettavien pintamaiden kasvillisuus on kas-
visuunnittelun resurssi. 

Periaate 4: Kaivamattoman maaperän periaate 

Paras tapa suojella elävää maaperää on säilyttää se kaivamattomana. Maaperää voi-
daan myös parantaa paikan päällä. Siirrettävien maiden kuljetusmatkat suunnitellaan 
mahdollisimman lyhyiksi. 

3.2 Kasvualustasuunnittelun periaatteet 

Kasvualustan tehtävänä on tarjota kasveille kiinnittymisalusta, vettä ja ravinteita. Kas-
vualusta on maaperäeliöstön koti ja biologisen monimuotoisuuden lähde. 

Kasvualustan suunnittelu alkaa tarjolla olevien maa-ainesten laadun ja määrän huolel-
lisesta selvittämisestä. Kun maa-ainesten ominaisuudet ovat tiedossa, voidaan raken-
tamiskohteen kasvillisuus suunnitella kasvualustalähtöisesti.  

Raaka-aineena voidaan käyttää hankkeen paikallista maaperää, Helsingin kaupungin 
varastoituja maa-aineksia tai tuotteistettua kasvualustaa (Kuva 1). Jos maaperää ei 
käsitellä, se ei kuulu lannoitevalmistelain piiriin ja urakoitsija voi käyttää sitä rekisteröi-
tymättä kasvualustavalmistajaksi. Tämä on kuitenkin vain harvoin mahdollista. Kun 
kasvualustaa käsitellään teknisesti tai se tarvitsee maanparannusta, se kuuluu lannoi-
tevalmistelain piiriin ja valmistajan on rekisteröidyttävä Eviran rekisteriin ja noudatet-
tava omavalvontasuunnitelmaa.  

Hankkeessa kierrätettävät, kasvualustassa hyödynnettävät maat voivat olla orgaanista 
ainesta sisältäviä elollisia pintamaita tai syvemmältä saatavia kaivumaita  
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Kuva 1. Kasvualustan suunnittelussa on monia raaka-ainevaihtoehtoja ja ratkaisuja. 
Ne kasvualustaratkaisut, jotka eivät ole lannoitevalmistelain piirissä eivät myöskään 
edellytetä rekisteröitymistä kasvualustavalmistajaksi. Nämä on merkitty kuvaan vihre-
ällä värillä. Valtaosa kasvualustaratkaisuista kuuluu lannoitevalmistelain piiriin ja edel-
lyttää urakoitsijalta rekisteröitymistä. Ne ovat kuvassa sinisiä. 

Kierrätysmaiden käyttö voi levittää ottokohteessa kasvavia kasveja uusille alueille. 
Maa-aineksen talteenotto edellyttää alueen kasvillisuuden tarkastelua. Jos lähtöpaikan 
maa-aineksen sisältämien kasvien lisääntymiselinten avulla voidaan luoda uuteen koh-
teeseen toivottava biotooppi, voidaan maata siirtää niin, että myös kohtuullisia määriä 
kasvien juuristoa seuraa mukana. Jos ottopaikan kasvillisuuden ei haluta leviävän 
käyttökohteessa, on maa-aines seulottava huolellisesti juurenpalojen ja maavarsien 
poistamiseksi ennen käyttöä.  

Ei-toivottujen kasvien leviämisen riski on tiedostettava. Talteen otettavat maat eivät 
saa sisältää Helsingin kaupungin alueella haitallisia vieraslajeja.  Mikäli haitallisia vie-
raslajeja havaitaan, pintamaat toimitetaan käsiteltäväksi Helsingin kaupungin ohjeista-
malla tavalla. Samalla huolehditaan siitä, etteivät työkoneet levitä kasveja. Haitalliset 
vieraslajit luetellaan vuosittain päivitettävässä taulukossa Haitallisten ja tarkkailtavien 
vieraskasvien käyttörajoitukset Helsingissä (Helsingin kaupunkitilaohje 2018, Haitalli-
set vieraskasvit). 

 



 

11 
 

 

 

 

 

 

4 Kierrätysmaat viheralueiden suunnittelussa 

 

4.1 Maaperän säilyttäminen ja talteenotto eri suunnitteluvaiheissa 

 

Kierrätysmaiden käytön edellytykset luodaan jo maankäytön suunnittelussa. Hankkeita 
ohjataan yleisellä tasolla aluesuunnitelmissa ja hankeohjelmissa. Rakentamista kos-
kevat yksityiskohtaiset päätökset tehdään puistosuunnitelmissa ja katusuunnitelmissa, 
ja rakentamista ohjaavat asiakirjat muodostetaan rakennussuunnitelmissa. Tässä lu-
vussa annetaan toimintaohjeita eri suunnitteluvaiheisiin 

Suunnittelun jälkeiset vaiheet, urakoittaminen ja ylläpito, ovat merkityksellisiä, vaikka 
jäävätkin tämän työn ulkopuolelle. Urakoitsijalla tulee olla kasvualustojen valmistami-
seen tarvittavat luvat ja osaaminen (mm. rekisteröitynyt kasvualustavalmistajaksi Evi-
ran rekisteriin). Tästä tulee varmistua hankintamenettelyssä. Hankinnassa voidaan li-
säksi esittää vaatimus kierrätyksestä. Ylläpidon hyvät käytännöt, kuten riittävän kevei-
den koneiden käyttäminen, ajaminen vain maan kantavuuden ollessa hyvä ja alueelle 
itsestään tulevien kasvien kehityksen oikea-aikainen ja asiantunteva ohjaaminen tai 
torjuminen ovat tärkeitä maaperän hyvinvoinnille. 

Kierrätysmaiden käytön edellytykset luodaan jo maankäytön suunnittelussa ja siihen 
liittyvissä selvityksissä. Aluesuunnitteluun sisältyvissä hankeohjelmissa asetetaan 
kierrätyksen määrälliset ja laadulliset tavoitteet ja ohjelmoidaan hankekohtaiset sel-
vitykset.  
 
Toteutukseen tähtäävissä suunnitteluvaiheissa tutkitaan kierrätettävien maa-aines-
ten laatu tarkoitusta varten laaditun näytteenotto-ohjeen ja lomakkeen avulla. Kierrä-
tettävien maa-ainesten määristä tehdään tarkat laskelmat massatalouslaskelman S-
10 taulukon avulla.  
 
Toteutusvaiheessa tulee varmistua siitä, että urakoitsijalla on kasvualustojen valmis-
tukseen tarvittavat luvat ja osaaminen. Ylläpidon käytännöillä vaikutetaan maaperän 
hyvinvointiin. 
 
 
  

 
Kierrätysmaiden käyttö ei saa levittää haitallisia vieraskasveja. 

 
Haitalliset vieraskasvit luetellaan vuosittain päivitettävässä taulukossa  

”Haitallisten ja tarkkailtavien vieraskasvien käyttörajoitukset Helsingissä”. 
 

Lajien kuvaus ja tunnistaminen www.vieraslajit.fi 
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4.1.1 Aluesuunnitelmat ja hankeohjelmat 

Aluesuunnitelman tavoite on kehittää yleisiä alueita pitkällä aikavälillä. Maaperän säi-
lyttämisen ja talteenoton tavoitteet asetetaan parhaimmillaan jo aluesuunnitelmassa 
(taulukko 1). Siinä tunnistetaan maaperän suojelun tarve ja kierrätysmaakohteet, koor-
dinoidaan hankekokonaisuudet ja sovitetaan yhteen ekosysteemipalvelutavoitteet 
(HKR 2013. Ekosysteemipalvelut aluesuunnittelussa) sekä maaperän suojelu ja tal-
teenotto. 

Aluesuunnitelmiin liittyvissä hankeohjelmissa määritetään investointihankkeiden ta-
voitteet ja reunaehdot. Hankeohjelmassa kuvataan tilaajan tahtotila. Tavoitteena on, 
että tarkistettu hankeohjelma liitetään suunnittelun tarjouspyyntöasiakirjaksi suunnitte-
luohjelman lisäksi erillisenä asiakirjana. 

Hankeohjelmassa asetetaan maaperän säilyttämisen ja talteenoton hankekohtaiset ta-
voitteet, kirjataan asiantuntijoiden työpanoksen tarve, esitetään ensimmäinen arvio 
maa-ainesten kierrätyksen määristä, viitataan kaupungin kierrätyksen ja massatasa-
painon linjauksiin, laaditaan aikataulu ja arvioidaan lupatarpeet (ympäristölupa tms.). 

Taulukko 1. Maaperän säilyttäminen ja talteenotto aluesuunnitelmassa ja siihen kuu-
luvassa hankesuunnitelmassa 

Aluesuunnitelma 

Suunnittelu  Tunnistetaan maaperän suojelun tarve ja kierrätysmaakohteet. 

 Asetetaan alueelliset tavoitteet. 

 Koordinoidaan hankekokonaisuudet. 

 Yhteensovitetaan ekosysteemipalvelutavoitteet ja maaperän suo-

jelu sekä talteenotto. 

 Määritellään hankekohtaisten inventointien tarve. Ne tulisi suorit-

taa vähintään vuotta ennen jatkosuunnittelun käynnistämistä, jotta 

kasvillisuus- ja maaperätutkimukset voitaisiin ajoittaa oikein. 

Tulosteet ja asiakirjat Aluesuunnitelmaraportti  

 Periaatteet ja alueelliset tavoitteet esitetään selostusosassa. 

Hankeohjelmissa 

 Asetetaan maaperän säilyttämisen ja talteenoton tavoitteet. 

 Kirjataan asiantuntijoiden työpanoksen tarve. 

 Esitetään arvio massojen kierrätyksen määristä. 

 Viitataan kaupungin kierrätyksen ja massatasapainon linjauksiin. 

 Laaditaan aikataulu. 

 Arvioidaan lupatarve (ympäristölupa tms.). 

 Todetaan mahdollisten esi- tai lisäselvitysten tarve (esim. kasvilli-

suusinventointi, pintamaiden kartoitus, maaperätutkimukset), laa-

juus ja toteutusajankohta. 

 Esitetään, tehdäänkö kohteesta pintamaakartta (liite 1). 

 

4.1.2 Katu- ja puistosuunnitelmat 

Puistosuunnitelma on virallinen asiakirja, jota laadittaessa määritetään myös puiston 
hoitoluokka ja arvioidaan kustannukset. Katusuunnitelman sisällöstä ja hyväksymi-
sestä on säädetty 1.1.2000 voimaan astuneessa maankäyttö- ja rakennuslaissa. 

Jos katu- tai puistosuunnitelman lähtöaineistoon ei sisälly pintamaakartoitusta, arvioi-
daan kartoitustarve heti suunnittelun alussa ja kartoitus tehdään ensi tilassa. Kartoitus 
voi olla joko pintamaakartalla esitettävä kasvualustakartoitus (liite 1) tai kohteesta laa-
dittava pintamaiden käyttösuunnitelma (liite 2). Kartoituksessa hyödynnetään maasto-
havaintoja, kasvillisuusinventointeja, maaperä-analyysejä ja geoteknisiä tutkimuksia. 
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Katu- tai puistosuunnitelmavaiheessa suunnitellaan pintamaan talteenotto tavoitteena 
massatasapaino ja kaikkien pintamaiden sijoittaminen alueelle (taulukko 2). Samalla 
määritellään säilytettävät ja vaalittavat alueet, ja kuinka ne otetaan huomioon suunnit-
teluratkaisuissa ja toteutuksessa. Suunnittelun yhteydessä tehdään hankekohtainen 
massatarkastelu pintamaiden osalta (S10-taulukko) sekä arvioidaan välivarastoinnin 
mahdollisuudet suunnitelma-alueella tai sen ulkopuolella. Samoin suunnitellaan yleis-
piirteisesti kasvualustaratkaisut, jossa sovitetaan yhteen kasvillisuus- ja kasvualusta-
suunnittelu. Suunnittelussa kannattaa hyödyntää kaivamattomien menetelmien tarjoa-
mat mahdollisuudet. 

Yhteistyö alueiden ylläpidon kanssa on tärkeää. Maaperän kierrättäminen ja sen vai-
kutukset esitetään hankeviestinnässä. 

Taulukko 2. Maaperän säilyttäminen ja talteenotto katu- tai puistosuunnitelmassa 

Katu- tai puistosuunnitelma 

Suunnittelu  Tavoitteet saadaan aluesuunnitelmasta ja hankekortista. 

 Tutustutaan hankkeen geoteknisiin selvityksiin ja tarvittaessa täy-

dennetään geoteknistä tutkimusohjelmaa. 

 Tarkennetaan ja päivitetään hankesuunnitelman lähtötietoja tilaa-

jalta, kaupungin karttapalvelusta, maastokäynneillä ja maanäyt-

tein. 

 Arvioidaan jatkotutkimus- sekä inventointitarpeet. 

 Ohjelmoidaan kasvualustakartoituksen maaperätutkimukset TAI 

laaditaan pintamaiden käyttösuunnitelma (liitteet 1 ja 2). 

 Suunnitellaan pintamaan talteenotto ja arvioidaan nykyisen kasvil-

lisuuden käyttökelpoisuus ja riskit (tavoitteena sijoittaa pintamaat 

alueelle, massa-tasapaino). 

 Määritellään säilytettävät ja vaalittavat alueet, ja kuinka ne otetaan 

huomioon suunnitteluratkaisuissa ja toteutuksessa (pintamaiden 

käyttösuunnitelma.) 

 Tehdään hankekohtainen massatarkastelu pintamaiden osalta 

(S10-taulukko)  

 Arvioidaan välivarastoinnin mahdollisuudet suunnitelma-alueella 

tai sen ulkopuolella. 

 Suunnitellaan kasvualustaratkaisut yleispiirteisesti. 

 Suunnitellaan kasvillisuus kasvualustalähtöisesti. 

 Hyödynnetään kaivamattomien menetelmien tarjoamat mahdolli-

suudet. 

 Toimitaan yhteistyössä hoidon ja ylläpidon kanssa. 

 Maaperän kierrättämisen vaikutukset esitetään hankeviestinnässä. 

Tulosteet ja asiakirjat  Normaalit katu-/puistosuunnitelmapiirustukset ja selostukset Kau-

punkiympäristön ohjeistuksen mukaan. 

 Kierrätysmaakohteissa laaditaan pintamaakartta (liite 1) tai pinta-

maiden käyttösuunnitelma (liite 2). 

 Massatalouslaskelma S10-taulukko. 

 

4.1.3 Kadun tai puiston rakennussuunnitelmat 

Hyväksytyn katu- ja puistosuunnitelman perusteella laaditaan rakentamista varten ra-
kennussuunnitelma-asiakirjat. Maaperän säilyttäminen ja työnaikainen suojaus esite-
tään suunnitelmapiirustuksissa ja selostuksissa. Rakennusurakkaa varten laaditaan 
suunnitelmat maan talteenotosta, varastoinnista ja käyttämisestä (taulukko 3). Suunni-
telma-aineistossa määritetään kaivamattomat menetelmät, esitetään maaperän laadun 
ja kasvualustarakenteen vaatimukset ja mitoitus sekä kasvillisuuden käyttö ja sen ra-
kentamisenaikainen hoito. Lisäksi laaditaan hoitosuunnitelma yhteistyössä ylläpitäjän 
kanssa. 
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Kadun tai puiston rakennushankkeeseen saattaa kuulua erillinen esirakentamisvaihe, 
joka vaikuttaa maaperään ja viherrakentamisen lähtökohtiin. Viheralueiksi säästettä-
vien alueiden pohjamaan tiivistyminen estetään suunnittelun avulla. Lisäksi määrite-
tään viheralueiden esirakentamisen yläpinnan korko ja laatu. 

Taulukko 3. Maaperän säilyttäminen ja talteenotto rakennussuunnitelmassa 

Rakennussuunnitelma 

Suunnittelu  Suunnittelu edellyttää tarkkoja tietoja kohteen ominaispiirteistä. 

 Maastokäynnit ovat tärkeitä määriteltäessä toimenpiteitä, ole-

massa oleva kasvillisuus indikoi maaperää. Koekuoppien kaivu 

maastossa antaa lisäymmärrystä. 

 Valitaan kasvit kasvupaikan mukaan. 

 Suunnitellaan maan suojaus. 

 Määritellään kasvualustat. 

 Maastonmuotoilu suunnitellaan siten, että maan profiilista muo-

dostuu kasvillisuudelle ja sen toiminnalle sopiva. 

 Hoitoluokitus tarkennetaan vastaamaan kierrätysmailla toteutetta-

via kasvillisuuden tavoitteita lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. 

 Hoito suunnitellaan yhteistyössä ylläpitäjän kanssa 

 Kohdekohtainen massatasapaino määrittää suunnitelmaratkaisuja.  

Tulosteet ja asiakirjat Normaalit rakennussuunnitelmapiirustukset kaupunkiympäristön ohjeistuk-

sen mukaan 

 Massatalouslaskelma S10-taulukko täydennetään kaikkien maala-

jitteiden osalta. 

 Kierrätysmaiden käytön vaikutukset työnaikaiseen hoitoon ja ta-

kuuajan hoitoon määritetään työselostuksessa. 

 

Lisäksi tarvittaessa laaditaan: 

 kierrätysmaiden erillinen käyttösuunnitelma (liite 2). 

 hoitosuunnitelma, jossa esitetään  

o tavoitteet kasvillisuuden kehittymiselle ja  

o palautejärjestelmä. 

 

 

4.2 Kierrätyskasvualustojen suunnittelu 

 

Kierrätyskasvualustoja suunniteltaessa tulee ottaa kantaa seuraaviin kysymyksiin. 

 Voidaanko nykyinen maaperä säilyttää ja uusi kasvillisuus perustaa siihen suo-
raan tai sen päälle tuotavaan maakerrokseen? 

 Voidaanko pintamaat siirtää uuteen kohteeseen, jossa niiden sisältämät sieme-
net ja juurenpalat muodostavat lähtökohdan viheralueen kasvillisuuden kehitty-
miselle? 

Kierrätyskasvualustaratkaisut ovat monenlaisia. Ne voivat perustua nykyisen maa-
perän säilyttämiseen, maa-aineksen ja sen kasvillisuuden siirtoon, maa-aineksen 
käyttöön perusmaana tai kasvualustavalmistuksen raaka-aineena. 
 
Kasvualustasuunnittelussa määritetään kasvualustan muotoilu ja paksuus. 
Suunnittelussa hyödynnetään esimerkkipiirustuksia, jotka sovitetaan kohteeseen so-
pivaksi. Lisäksi määritetään käytettävän kasvualustan laatu. 
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 Voidaanko rakennettavan viheralueen kasvualustoissa hyödyntää erityisesti 
suunnittelualueella tai yleisemmin Helsingissä yli jääviä maalajitteita? 

Kierrätysmaista voidaan muodostaa kasvualustoja monin tavoin. Raaka-aineiden läh-
teestä riippumatta kasvualustat voivat noudattaa InfraRYL:in määritelmiä tai ne voivat 
olla hankkeeseen erityisesti suunniteltuja. 

InfraRYL määrittää kasvualustoille paksuuden ja muotoilun luvussa 23111.3 2 ”Tuot-
teistettujen kasvualustojen tekeminen” ja siihen liittyvässä taulukossa 23111:T2. Kas-
vualustojen yleistä laatua, ravinteisuutta ja kivennäiskoostumusta käsitellään luvussa 
23111.1 ”Tuotteistettujen kasvualustojen materiaalit” ja siihen liittyvissä taulukoissa ja 
kuvissa. 

InfraRYL:ssä ja VRT ´17:ssä esitettyjen kasvualustojen lisäksi hankkeissa voidaan 
suunnitella kohdekohtaisia kasvualustoja. Tässä työssä käsitellään kierrätysmaapoh-
jaisia kasvualustoja. Lisäksi voidaan muodostaa erityiskasvualustoja. Erityiskasvualus-
toja tarvitaan esimerkiksi happaman kasvupaikan kasvillisuudelle (Rhododendron, 
Hydrangea jne.), woodland-kasvillisuudelle, tilapäisille istutuksille (esimerkiksi näytte-
lyalueet), kuiville kalkkiniityille, hiekkaisille aro-tyyppisille kasvillisuusalueille, soille ja 
kosteikoille. 

 

4.2.1 Kierrätysmaasta tehdyn kasvualustan paksuus ja muotoilu 

Kasvualustasuunnittelussa määritetään kasvualustakerroksen paksuus ja muotoilu 
sekä kasvualustan koostumus. Taulukkoon 4 on koottu kierrätyskasvualustojen sovel-
tuvuus eri kasvillisuustyypeille. Lähtökohtana on käytetty vastaavaa InfraRYL:in tau-
lukkoa. 

Kierrätysmaat sopivat varmimmin käytettäväksi vaatimattomiin nurmikoihin, nurmiin ja 
niittyihin sekä metsityksiin. Nurmikoilla ja niityillä voidaan alkuhoidon aikaistetuilla ja 
ohjailevilla niitoilla poistaa voimakaskasvuisia pioneerikasveja ja tehdä tilaa hitaammin 
kehittyvälle, monipuolisemmalle lajistolle. Metsityksiin voidaan valita maa-aineksia, 
jotka sisältävät valmiiksi metsälajistoa. Kasvualustapaksuuden avulla voidaan säädellä 
tulevan kasvupaikan rehevyyttä. Metsityksiin istutettavat taimet tarvitsevat tyvelleen ty-
vikauluksen tai vastaavan suojaksi alkuvuosien ruohovartisten kasvien kilpailua vas-
taan. 

Kierrätysmaita, jotka sisältävät kohtuullisesti voimakaskasvuisten ruohojen juuria ja 
maavarsia, voidaan käyttää harkitusti käyttöviheralueiden runkopuu- ja pensasistutuk-
siin, jos istutettavat kasvit ovat kilpailukykyisiä ja maanpinta voidaan pitää vapaana 
kilpailevista ruohovartisista kasveista katteen avulla. Liitteen 5 esimerkkikuvissa esite-
tään ehdotuksia kasvualustaratkaisuiksi.  

InfraRYL kehottaa käyttämään ns .perusmaata varsinaisen kasvualustakerroksen alla 
ja vettä pidättävää maakerrosta, jos istutusalueen alusta on hyvin läpäisevä. Perus-
maaksi sopivat monenlaiset moreenit ja vettä pidättäväksi kerrokseksi hieta- tai savi-
maat (siltti). Näihin sopivat hyvin syvemmistä kerroksista kaivettavat maa-ainekset, 
joissa ei ole kasvien juuria.  

Liitteen 5 esimerkkikuvissa on esitetty useita kasvualustaratkaisuja, jotka muodostuvat 
istutus- tai kylvöalustan ja perusmaan yhdistelmästä. Ideat kasvualustarakenteesta pe-
rustuvat osittain Tukholman kaupungin mallikuviin (Stockholms stad 2009). Malliratkai-
suissa halutaan kiinnittää huomiota siihen, että puiden aktiivisin juuristo on maan ylim-
mässä kerroksessa, ja että puiden syvemmällekin ulottuvien juurien hapensaanti on 
turvattava. Tiiviillä mailla on usein parempi istuttaa kasvit tiiviin maan päälle kuin maa-
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han kaivettavaan kuoppaan. Suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että veden liikkumi-
nen istutus- tai kylvöalustan ja perusmaan välillä voi toteutua. Perusmaan orgaanisen 
aineksen pitoisuuden on oltava istutusalustaa alhaisempi (maaperän happipitoisuuden 
turvaamiseksi). Tuodun kasvualustan ja pohjamaan rajalle ei saa syntyä veden kulkeu-
tumista estävää rajapintaa. 

Yksi mahdollisuus parantaa perusmaata, perusmaan ja istutusalustan yhdistelmää tai 
paikalla olevaa maata on lehtikompostin tuominen maan pintaan. Lehtikomposti lisää 
maaperäeliöstön aktiivisuutta, mikä edelleen parantaa maan mururakennetta ja ra-
vinne- ja vesitilaa.  

Taulukko 4. Taulukko esittää infraRYL:in taulukon 23111:T2 mukaiset tiivistetyn kas-
vualustan paksuudet. Taulukossa on merkitty punaisella ne kohteet, joihin kierrätys-
maat eivät sovi. Vihreällä on merkitty kohteet, joihin kierrätysmaita voidaan käyttää. 
Varmimmin kierrätysmaat sopivat käytettäväksi vaatimattomiin nurmikoihin, nurmiin ja 
niittyihin sekä metsityksiin, mutta tietyillä ehdoilla myös runkopuiden ja pensaiden istu-
tuksiin. Syvemmältä saatavat, juuririkkakasveista puhtaat maa-ainekset sopivat perus-
maaksi ja vettä pidättäviin kerroksiin.  

 

 

 

 

4.2.2 Kasvualustan mekaaninen ja kemiallinen koostumus ja muu laatu 

Kierrätyskasvualustojen käyttö perustuu lähtömateriaalin tuntemiseen ja hyödyntämi-
seen. Suunnittelija perehtyy talteen otettavan ja kierrätettävän maaperän ominaisuuk-
siin (kasvualustakartoituksen tulokset, jotka sisältävät maa-analyysitulokset sekä tiedot 
kasvillisuudesta ja havainnot maaperän rakenteesta) ja valitsee maa-ainesten käyttö-
kohteet ja perustettavan kasvillisuuden sen perusteella.  

Kylvö- ja 

istutusalusta mm

Perusmaa esim. 

syvemmältä saatavia 

kaivumaita, moreenia

Vettä pidättävä kerros 

esim. syvemmältä 

saatavia savia tai silttejä 

Huomautukset

Nurmikko A1 200 300 0

Nurmikko A2 200 300 0

Nurmikko A3 150 300 0 Rikkakasveja torjutaan valikoivilla niitoilla

Maisemanurmi A1 50 250 0 Rikkakasveja torjutaan valikoivilla niitoilla

Maisemanurmi A2 0 250 0 Rikkakasveja torjutaan valikoivilla niitoilla

Niitty 0-300 250 0

Hyödynnetään maaperän tarjoamaa kasvillisuutta, 

rikkakasveja torjutaan valikoivilla niitoilla

Ryhmäruusut 600 0 100…200

Pienet perennat 200 0 100…200

Keskisuuret perennat 400 0 100…200

Suuret perennat 600 0 100…200

Pienet mukula- ja sipulikasvit 200 0 100…200 Jos istutettu A3-nurmikkoon tai niittyyyn

Suuret mukula- ja sipulikasvit 400 0 100…200 Jos istutettu A3-nurmikkoon tai niittyyyn

Pensaat 400 0 100…200

Voimakasvaksvuiset peittävät pensaat A2 ja A3 

puistoissa+ maatuva katekangas

Köynnökset 600 0 100…200

Pienet puistopuut 600 0 100…200 Kasvualustarakenteita esitetty mallipiirustuksissa

Suuret puistopuut 800 0 100…200 Kasvualustarakenteita esitetty mallipiirustuksissa

Katupuut 800 0 100…200

Pienet puut rajoitetussa kasvualustassa 1000 0 0

Suuret puut rajoitetussa kasvualustassa 1000 0 0

Metsitykset 0 500 100…200

Usein voidaan käyttää kangasmetsän humus- ja 

huuhtoutumiskerrosta sellaisenaan

Käytetään vain InfraRYL:in mukaista tuotteistettua kasvualustaa. Perusmaa ja vettä pidättävä kerros

eivät saa sisältää juuririkkakasveja. 

Voidaan käyttää kierrätettyjä maa-aineksia, juuririkkakasveja voi olla kohtuullisesti
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Käyttökohteen valintaan saadaan kasvualustakartoituksen lisäksi suuntaviivoja Infra-
RYL:in kasvualustan ravinnepitoisuutta ja raekoostumusta käsittelevästä ohjeistuk-
sesta luvussa 23111.1 ”Tuotteistettujen kasvualustojen materiaalit”. Suunnittelija esit-
tää työselostuksessa kierrätyskasvualustalle asetetut InfaRYL:issa luetelluista yleisistä 
laatuvaatimuksista poikkeavat laatuvaatimukset.  

Kasvualustoihin sopivia materiaaleja voivat olla mm. kivennäismaalajitteet, turve, leh-
tikomposti, biohiili ja kalkkistabiloidut savet. Turpeen ilmastovaikutus on suuri verrat-
tuna esim. lehtikompostiin, joten turvetta tulee käyttää harkiten. Biohiilen ilmastovaiku-
tus on positiivinen, mutta käyttökokemukset toistaiseksi vähäisiä. Betonimurskeen 
käyttö edellyttää ympäristölupaa tai ilmoitusmenettelyä, myös tiilimurske edellyttää ym-
päristölupaa. Jätevesilietekomposteja ei suositella sellaisinaan. 

 

4.3 Kierrätyskasvualustat työselostuksessa 

 

Helsingin kaupungin katu- ja puistohankkeiden työkohtainen työselostus laaditaan Hel-
singin kaupungin Mallikatu / Mallipuisto Työselostuspohjalle. Tässä luvussa annetaan 
ohjeita ja esimerkkejä työselostuksen eri kohtiin kierrätysmaiden käyttöön liittyen. Oh-
jeet ja esimerkit täydentävät ja muokkaavat InfraRYL:in ja VRT17:n vaatimuksia, minkä 
takia näitä yleisiä työselityksiä on luettava ohjeiden rinalla. 

YLEISTÄ 

Maaperätiedot 

Kohtaan kirjoitetaan kuvaus hankkeen pintamaista. Siinä arvioidaan maaperän kierrä-
tettävyyttä ja suojauksen tarvetta. Kappaleessa viitataan tarvittaessa kohteesta laadit-
tuun pintamaakarttaan tai pintamaiden käyttösuunnitelmaan. 

Erityisiä määräyksiä, kierrätysmateriaalit 

Kohdassa voidaan tarvittaessa esittää määräyksiä koskien muita kierrätettäviä materi-
aaleja, joita ovat esimerkiksi maakivet, kasvillisuus, kalusteet ja varusteet, kierrätys-
osia sisältävät materiaalit ja päällysteet.  

 

1000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET 

1111.3 Kasvillisuuden poistaminen 

Kohdassa kirjataan havainnot Helsingin kaupungin haitallisista vieraslajeista tiedoksi 
ja toimenpiteitä varten urakoitsijalle. Noudatetaan lajiluetteloa ”Haitallisten ja tarkkail-
tavien vieraskasvien käyttörajoitukset Helsingissä” (Helsingin kaupunkitilaohje 2018, 
Haitalliset vieraskasvit). 

Työselostus pohjautuu Helsingin kaupungin työselostuspohjaan, jota täydennetään 
kierrätyskasvualustojen osalta. Suunnitteluohjeissa esitetään ne työselityksen koh-
dat, joihin suunnittelijan tulee ottaa kantaa, sekä annetaan esimerkkejä työselityk-
sessä käytettäviksi teksteiksi. Suunnitteluohjeet täydentävät ja/tai muokkaavat ylei-
siä työselityksiä (InfraRYL ja VRT 17´). 
 
Kierrätysmaakohteiden työnaikaisen hoidon suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Kierrätysmaakohteisiin laaditaan aina pitkän ajan hoitosuunnitelma.   
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Kohdassa voidaan tarvittaessa esittää seuraavanlaisia vaatimuksia 

- Rakennusalueella työskentely ei saa tiivistää talteen otettavaa maa-ainesta. 
Pintamaiden poisto ajoitetaan ja suunnitellaan niin, etteivät työkoneet tiivistä 
maata. Työmaasuunnitelma esitetään tilaajalle hyväksymistä varten ennen 
työskentelyn aloittamista.  

 
- Puiden juuristo poistetaan ja juuristosta irrotetaan maa-aines esimerkiksi ra-

vistelemalla.  
 

- Pienpuustoa ja pensaita voidaan hakettaa tai murskata paikalla. Haketta voi-
daan hyödyntää katteena, eikä sitä saa sekoittaa pintamaahan 

Suojattava maaperä 

Kohdassa kerrotaan tarvittaessa, että suojattavan maaperän alueet ja suojaustapa 
esitetään suunnitelmapiirustuksissa. Suojattavasta maaperästä tehtävät tutkimukset 
määritetään. Suunnitelmassa voidaan osoittaa jatkotoimenpiteitä suojatulle alueelle 
(esim. maaperän parantamista ja/tai muotoilua paikalla). 

Kohdassa voidaan tarvittaessa esittää seuraavanlaisia vaatimuksia  

- Suojattavat alueet merkitään maastoon ennen työn aloittamista. Käytetään 
InfraRYL:in taulukon 11113:T1 mukaista luokan 3 (Alueella ei liikuta) mu-
kaista suojaustapaa. 
 

- Suojattavan maaperäalueen suojaukset todetaan ennen rakennustöiden 
aloittamista. Suojausten kunto sekä maaperälle mahdollisesti aiheutuneiden 
vahinkojen hoito todetaan työn aikana tehtävin tarkastuksin.  

 
- Suojausten poistamisen jälkeen maaperä ei saa olla tiivistynyt eikä siinä 

kasvava kasvillisuus vahingoittunut. Katselmusten tulokset, mittauspöytäkir-
jat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali taltioidaan 
ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan. 

 

Talteen otettava maaperä 

Kohdassa kerrotaan, että talteen otettavat maa-ainekset esitetään suunnitelmapiirus-
tuksissa. Pintamaiden talteen otto perustuu pintamaakartoitukseen ja massatalous-
laskelmaan (S10-taulukko) sekä mahdolliseen pintamaan käyttösuunnitelmaan 

 

Kohdassa esitetään seuraava vaatimus  

- Talteen otettavat maa-ainekset eivät saa sisältää haitallisia vieraslajeja. Vie-
raslajit arvioidaan ennen talteenottoa silmämääräisesti kohdan 1111.3 mu-
kaisesti.  

 
Kohdassa voidaan tarvittaessa esittää seuraavanlaisia vaatimuksia  

 
- Laadultaan yhtenäiset maa-ainekset pidetään erillään. Siirrettävät maat käsi-

tellään laadultaan yhtenäisinä, erillisinä, jälijtettävinä erinä. Jos erää ei voida 
siirtää suoraan käyttöpaikalle, se varastoidaan urakoitsijan laatiman ja tilaa-
jan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. 

 
Maa-ainesten varastointi 

 

Kohdassa voidaan tarvittaessa esittää seuraavanlaisia vaatimuksia 
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- Varastointipaikan tulee olla kuiva ja viettää aumojen suuntaisesti. Orgaanista 
ainesta sisältävät pintamaat säilytetään matalissa aumoissa, korkeus noin 1 
m, ja ne pidetään puhtaina heinä-ja rikkakasveista. Humuspitoisten maiden 
varastointiajan tulee olla mahdollisimman lyhyt. Varastointi järjestetään siten, 
että varastokasojen päällä ei liikuta työ- tai kuljetuskalustolla.  
 

11410 Poistettavat pintamaat 

Kohdassa esitetään seuraavat vaatimukset. 

- Haitallisia vieraslajeja sisältävät pintamaat on käsiteltävä Helsingin kaupun-
gin osoittamalla tavalla. 

- Haitallisia vieraslajeja sisältäneiden maiden käsittelyssä käytetyt työkoneet 
ja kuljetuskalusto pestään huolellisesti ennen niiden käyttöä muussa käy-
tössä. Huolehditaan, että pesuvedet eivät kulkeudu ympäristöön. 

 

2311.1 Tuotteistetut kasvualustat 

Kohtaan kirjataan, missä viherrakenteissa on käytettävä tuotteistettuja kasvualustoja 
ja määritetään tarvittaessa niiden tarkempi laatu. 

 

2311.2 Paikalla tehtävät kasvualustat  

Kohtaan kirjataan 

- Helsingin kaupungin omista maa-aineksistaan tekemät kasvualustat ovat 
paikalla tehtäviä kasvualustoja.  

Kohdassa yksilöidään maa-aineseräkohtaisesti, mistä käytettävät pintamaat otetaan 
ja mihin ne siirretään. 

 
23112.1 Paikalla tehtävien kasvualustojen materiaalit  

Kohdassa esitetään seuraava vaatimus 

- Paikalla tehtävät kasvualustat eivät saa sisältää Helsingissä haitallisia tai eri-
tyisen haitallisia vieraslajeja. 

Kohdassa määritetään mahdolliset poikkeamat InfraRYL:in kasvualustojen rakeisuus-
käyristä ja ravinnesisällöistä. 

Kohdassa määritetään mahdolliset poikkeamat InfraRYL:in sallimasta kivisyydestä.  

Kohdassa voidaan esittää seuraavanlaisia vaatimuksia kivisyydelle. 

- Pensas- ja puuistutusten kasvualustat saavat sisältää kiviä 6-100 mm kor-
keintaan 30 %.  

- Metsitysten kasvualustat saavat sisältää kiviä 6-100 mm korkeintaan 30 % 
- Niittyalueilla kasvualustan suurin sallittu kivikoko on 50 mm. (Selitys: Niitty-

alueiden suurimman kivikoon määrittää käytettävä hoitokalusto. Suurin sal-
littu kivikoko tulee sopia suunnittelun aikana ylläpitäjän kanssa. Se saattaa 
olla jopa 100 mm.) Kiviä saa olla korkeintaan 20 %. 

- Nurmikkoalueilla A3 ei sallita 20 mm suurempia kiviä. Kiviä saa olla korkein-
taa 10 %. 

 

Kohdassa määritetään ylin sallittu juurien ja maavarsien pituus. Suositeltava vaati-
mus on 

- Suurin sallittu juurien ja maavarsien pituus on 50 mm. 
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Kohdassa määritetään mahdollisten paikalla tehtävien erikoiskasvualustojen materi-
aalit. 

 

23112.3 Paikalla tehtävien kasvualustojen tekeminen 
 

Kohdassa viitataan kohteen kasvualustaratkaisuista erityisesti laadittuihin poikkileik-
kauspiirustuksiin, joita täydennetään tarvittaessa selostustekstillä. 

 

Rakentamisen aikainen hoito 

Kohdassa määritetään rakentamisen aikaisen hoidon laatuvaatimukset. Rakentami-
sen aikaisen hoidon määrittäminen on tärkeää erityisesti alhaisen hoitotason luokissa 
B, C ja A3, joissa hoitoluokan mukainen hoito ei ole perustamisvaiheessa riittävä, ja 
pitkäkestoisilla työmailla.  

Rakentamisen aikainen rikkakasvien torjunta määritetään istutusalueille. Työselostuk-
sessa otetaan kantaa torjuntakynnykseen ja erityisesti tarkkailtaviin kohteisiin. Niitty-
alueilla kuvataan torjuttavat kasvilajit ja niiden torjuntamenetelmä sekä torjunnan aloi-
tuskynnys. 

Määritetään, missä tilanteissa nurmikkoja, niittyjä ja puuvartisistutuksia on kasteltava. 
Puut kastellaan InfraRYL:in (VRT17) mukaisesti. 

 

Takuuajan hoito 

Kohdassa määritetään takuuajan hoidon kesto (tieto saadaan tilaajalta). 

Selostuksessa kuvataan ne istutusten esteettiset ja toiminnalliset tavoitteet, joihin ta-
kuuajan hoidolla tähdätään. Määritetään, minkä kasvilajien lisääntyminen alueella on 
suotavaa tai sallittua, ja mitkä lajit erityisesti on torjuttava. Takuuajan hoidon tavoittei-
den määrittäminen on tärkeää erityisesti alhaisen hoitotason hoitoluokissa B, C ja A3 
sekä biotooppipohjaisissa tai dynaamisissa istutuksissa ja luonnonmukaisilla alueilla, 
joissa luonnon sukkessiokehitys on osa suunnitelmaa. Näissä kohteissa lopullisen 
hoitoluokan mukainen hoito ei ole takuuaikana riittävä. 

Takuuajan rikkakasvien torjunta määritetään istutusalueille. Otetaan kantaa torjunta-
kynnykseen, ja määritetään erityisesti tarkkailtavat kohteet. Niittyalueilla määritetään 
torjuttavat kasvilajit ja niiden torjuntamenetelmä sekä torjunnan aloituskynnys. 

Määritetään, missä tilanteissa nurmikkoja, niittyjä ja puuvartisistutuksia on kasteltava.  
Puut kastellaan InfraRYL:in (VRT17) mukaisesti. 

Suunnittelualueella mahdollisesti esiintyvien vieraslajien torjuntatarve määritetään 
Helsingin voimassa olevan linjauksen mukaisesti. 

 

  
 

 

Myöhempi hoito 

Kohteeseen tehdään hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelmassa on palautejärjestelmä, 
jota päivitetään tilaajan, suunnittelijan ja kunnossapitäjän yhteistyönä. 



 

21 
 

4.4 Massatalouslaskelma S10-taulukko 

 

Helsingin kaupunki ohjaa ja seuraa hankkeiden massavirtoja S10-taulukolla (liite 4). 
Nykyistä taulukkoa päivitetään ja muokataan vuoden 2018 aikana. 

S10-taulukko täytetään ensimmäisen kerran yleissuunnittelun/puistosuunnitelman yh-
teydessä. 

Rakennussuunnitteluvaiheessa tarkistetaan mahdollisuuksia parantaa hankkeen mas-
satasapainoa. Rakennussuunnittelun lopuksi taulukko tarkistetaan. 

S10-taulukko sisältää pintamaiden poistoa ja pintamaiden käyttöä koskevia kohtia. Li-
säksi taulukon perusteella voidaan tarkastella muita viherrakentamiseen sopivia mas-
soja. Taulukkoon arvioidaan kohteesta talteen otettavien massojen määrää ja laatua, 
kohteeseen sijoitettavien massojen määrää ja laatua sekä arvioidaan massojen varas-
toinnin tarve.  

4.4.1 Kohteesta talteen otettavat maa-ainekset 

Kasvualustoja varten talteen otettavia maa-aineksia arvioidaan alustavasti maaperä-
karttojen avulla, kairaustuloksia tarkastelemalla ja arvioimalla alueen kasvillisuutta. 
Tarkempia tutkimuksia tehdään tarpeen mukaan pintamaatutkimuksen teko-ohjeita 
noudattaen. S10-taulukossa määritetään, tutkitaanko maan laatu ennen vai jälkeen ra-
kentamisen (A tai C) tai voidaanko se jättää selvittämättä (B) (liite 4). 

Kohteesta talteen otettavat pintamaat kirjataan litteralle 1000, Poistettavat pintamaat 
(taulukko 5). Muu kaivettava maa-aines kirjataan litteralle 1600, Maaleikkaukset ja kai-
vannot. Myös maaleikkauksista saatavia maa-aineksia voidaan mahdollisesti hyödyn-
tää kasvualustoissa ja maastonmuotoiluissa. 

Taulukko 5. Hankkeessa kaivettavat massat 

HANKKEESSA KAIVETTAVAT MASSAT 

littera nimi huomioita yks. määrä €/yks. €/tulo arviointitapa A, B tai C 

1000 Maa- pohja- ja kalliora-

kenteet 

      

 Poistettavat pintamaat, 

luonnonmaannos 

podsoli: karike- ja hu-

muskerrokset 

Karike + humuskerros eritel-

lään tarvittaessa. Useimmiten 

huuhtoitumiskerroksen yläosa 

voi olla mukana. Määritetään 

talteenottosyvyys. Otetaan 

kantaa kiviin, mättäisiin ja 

kantoihin 

m3ktr    esim. A + arvio pin-

takasvillisuudesta 

 Poistettavat pintamaat,   

luonnonmaannos 

podsoli: uuttumis- ja ri-

kastumiskerrokset 

Tarvittaessa     esim. A + arvio pin-

takasvillisuudesta 

Kierrätettävien pintamaiden ja muiden maa-ainesten määristä tehdään tarkat laskel-
mat massatalouslaskelman S-10 taulukon avulla. Siinä esitetään hankkeesta talteen 
otettavat maa-ainekset (massat), kohteen kasvualustoissa käytettävät maa-ainekset 
sekä maa-ainesten varastointi. 
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 Poistettavat pintamaat, 

luonnonmaannos rus-

komaannos 

Karike-  ja humuskerros sekä 

alapuolista maata, talteenot-

tosyvyys määritellään. 

    esim. A + arvio pin-ta-

kasvillisuudesta 

 Poistettavat pintamaat, 

kulttuurimaannos 

Pellon muokkauskerros tai is-

tutuksen kasvualustakerros 

    esim. C + arvio pin-

takasvillisuudesta 

 Poistettavat pintamaat 

- kivet 

      

1600 Maaleikkaukset ja kai-

vannot 

Leikkaus, kelpoisuus-

luokka S1, S2, S3, S4 

Leikkaus, kelpoisuus-

luokka H1 , H2 

Leikkaus, kelpoisuus-

luokka H3, H4 

Leikkaus, kelpoisuus-

luokka U1 ja U2 

Leikkaus, kelpoisuus-

luokka U3 ja U4 

Leikkaus, kelpoisuus-

luokka Turve (Tv) 

Leikkaus, kelpoisuus-

luokka tuntematon 

      

A= Laatu varmistetaan kairauksilla, näytetutkimuksilla ja/tai maatutkalla ennen rakentamista ja rakenteet 
suunnitellaan ja toteutetaan tutkimustulosten mukaan. 

B= Laatua ei tutkita tarkasti (kairaus- ja näytemäärä on vähäinen) tai laatu on arvioitu 

C=Laatu todetaan vasta rakentamisen aikana ja rakentamisaikataulu sovitetaan niin, että korjaaviin toi-
menpiteisiin on mahdollisuus. 

4.4.2 Kohteen kasvualustoissa käytettävät maa-ainekset 

Kohteen kasvualustoissa käytettävät maa-ainekset kirjataan litteralle 2310, Kasvualus-
tat ja katteet (taulukko 6). 

Kaikki maaleikkaukset ja pintamaat saattavat olla käyttökelpoisia, lisäksi käytettäväksi 
sopivat ainakin hiekka, sora ja kivet. Muita kuin kaivettavia materiaaleja ei esitetä tau-
lukossa (esim. lehtikomposti). 

Taulukko 6. Hankkeen kasvualustoissa käytettävät massat. 

HANKKEEN KASVUALUSTOISSA KÄYTETTÄVÄT MASSAT 

littera nimi huomioita yks. määrä €/yks. €/tulo arviointitapa A, B tai 

C 

2310 Kasvualustat ja katteet       

 Luonnonmaannos 

podsoli: karike ja hu-

muskerrokset 

Karike + humuskerros eritellään 

tarvittaessa. Useimmiten huuh-

toitumiskerroksen yläosa voi 

olla mukana. Otetaan kantaa ki-

viin, mättäisiin ja kantoihin  

m3ktr    esim. A + tieto pin-

takasvillisuudesta 

 Luonnonmaannos 

podsoli: uuttumis- ja ri-

kastumiskerrokset 

Mahdollisesti     esim. A + tieto pin-

takasvillisuudesta 



 

23 
 

 Luonnonmaannos rus-

komaannos 

Karike-  ja humuskerros sekä 

alapuolista maata. 

    esim. A + tieto pinta-

kasvillisuudesta 

 kulttuurimaannos pellon muokkauskerros tai 

istutuksen kasvualustakerros 

 

    esim. C 

        

 Lehtikomposti tarkempi määrittely raken-

nussuunnittelussa 

    esim. C + Viljavuusa-

nalyysi 

 Hiekka tarkempi määrittely raken-

nussuunnittelussa 

    esim. C 

 Sora tarkempi määrittely raken-

nussuunnittelussa 

    esim. C 

 Kivet tarkempi määrittely raken-

nussuunnittelussa 

    esim. C 

 Leikkaus, kelpoisuus-

luokka S1, S2, S3, S4 

Leikkaus, kelpoisuus-

luokka H1 , H2 

Leikkaus, kelpoisuus-

luokka H3, H4 

Leikkaus, kelpoisuus-

luokka U1 ja U2 

Leikkaus, kelpoisuus-

luokka U3 ja U4 

Leikkaus, kelpoisuus-

luokka Turve (Tv) 

tarkempi määrittely raken-

nussuunnittelussa 

    esim. C 

 

4.4.3 Maa-ainesten välivarastointi 

Välivarastointi kirjataan litteralle 5000, Välivarasto ja läjitystarve 
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Kasvualustakartoituksen 
maaperätutkimus  

7.5.2018 

 
Näytteenotto-ohje 

Maaperätutkimusten tarkoituksena on selvittää maaperän ylimmän kerroksen soveltuvuus kasvualustaksi 
tai sen rakennusaineeksi. Tutkimukset ja mittaukset tulee suunnitella siten, että asiaankuuluvat 
maaperätiedot ovat käytettävissä hankkeen eri vaiheissa. 

Tutkimusten ja mittausten tulee tarjota perusteet kaikkien suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden kannalta 
merkityksellisten kasvualustojen arviointiin. 

Maaperätutkimukset tehdään katu- ja puistosuunnitelmavaiheessa ja niitä täydennetään tarvittaessa 
rakennussuunnitelmavaiheessa lähtötietojen tarkistukseen liittyen. 

1. Valmistelevat työt 

- Tutustutaan maaperäkarttoihin, alueella tehtyihin pohjatutkimuksiin, kasvillisuusinventointeihin ja 
pohjaveden korkeuteen ja merkitään tiedot kartalle.  

- Määritetään tutkimusalueen kasvillisuustyypit. 

- Lähtötietojen perusteella muodostetaan mahdollisimman yhtenäiset tutkimuslohkot alueista, joissa 
arvellaan olevan käyttökelpoista maa-ainesta. 

2. Näytteidenottosuunnitelma  

- Näytteidenottosuunnitelma liitetään geon tutkimuspyyntöön ja tilataan samaan aikaan muiden 
mittausten ja tutkimusten kanssa 

- Konsultti laatii näytteidenottosuunnitelman,  

- Tilaaja hyväksyy sen ennen tutkimusten aloitusta.  

- Näytteidenottosuunnitelmassa esitetään 

a) koekuoppien määrä 

 koekuopat tehdään kultakin erityyppiseltä maaperä- /kasvillisuusalueelta, tavoitteena 
edustavat, toistettavat ja riittävät näytteet n kpl/ pinta-ala.  

b) koekuoppien ottopaikat pohjakartalla (tai rakennussuunnitelmaa tarkennettaessa katu- tai 
puistosuunnitelmapohjalla)  

c) koordinaattipistetaulukko tiedostona  
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3. Näytteidenotto 

- Tilaaja vastaa näytteidenotosta 

- Käytetään näytteidenottokaavaketta 

- Näytteidenotossa sovelletaan PIMA-maiden näytteenoton ja laadunvalvonnan ohjeistusta. (Lepistö, 
Jani, Westerholm, Henrik, Schultz, Eija, Uljas, Jenni ja Björklöf, Katarina 2014. Hyvät käytännöt 
pilaantuneiden maiden kenttätutkimuksissa. SYKE ympäristöopas.) 

- Kaivetaan noin puolen metrin - metrin syvyinen koekuoppa muuttumattomalta vaikuttavaan 
pohjamaahan asti tai vähän sen alapuolelle. Kuopan seinämät rapsutellaan esim. puukolla niin, että 
kaivun jättämä pinta poistuu ja maaperän rakenne erottuu selvästi.  

- Arvioidaan maannostyyppi työohjeen kuvapankin avulla. Määritellään maaprofiilin kerrostuneisuus 
ja kerrosvahvuudet. Tarkastellaan ja kirjataan muistiin kenttäkerroksen kasvillisuuden näkyvä 
juuriston syvyys. Maaprofiili valokuvataan. 

kangasmetsän podsolimaannoksessa pintamaan osat 

 karikekerros, xx mm 

 humuskerros, xx mm 

 uuttumiskerros, xx mm 

 rikastumiskerros, xx mm 

lehtometsän ruskomaannoksessa pintamaan osat 

 karikekerros, xx mm 

 multakerros, xx mm 

 rikastumiskerros, joka muuttuu vähitellen pohjamaaksi 

kulttuurimaannoksessa pintamaa 

 muokkauskerros tai kasvualustakerros (nurmikko poistetaan näytteestä) 

kaikissa lisäksi pohjamaa xx mm 

- Otetaan maanäytteet ja kirjataan näytteenottosyvyys. Maanäytteestä poistetaan kivet, jos niitä ei 
aiota käyttää lopputuotteessa.  

 Kulttuurimaannoksessa otetaan näytteet erikseen pintamaasta ja pohjamaasta. 

 Podsolimaannoksessa näytteenotto tehdään tarkoituksenmukaisesti käytännössä 
talteenotettavasta maaperästä: karikekerros, humuskerros, uuttumiskerros ja 
rikastumiskerroksen yläosa.  

 Ruskomaannoksessa näytteeseen otetaan karike- ja multakerros sekä alapuolista kerrosta 
tarkoituksenmukaiseen syvyyteen.  

 Noudatetaan viljavuustutkimuksen tekevän laboratorion näytteenotto-ohjeita. 

- Kirjataan aistinvaraiset havainnot esim. maaperän tiivistyneisyydestä, mururakenteesta ja 
pieneliöstöstä.  

- Määritetään koekuopan alueen kasvillisuustyyppi (esim. metysätyyppi), ruoho- ja puuvartiset 
valtakasvit sekä vieraslajit.   

- Koekuoppa täytetään näytteidenoton jälkeen 
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4. Näytteiden analysointi 

- Näytteistä teetetään  

viherrakennusmaa-analyysi (sisältää maalaji, multavuus, pH, johtoluku, Ca, K, P, Mg, S liukoinen 
N, B, Cu, Mn ja Zn, humus (hehkutushäviö), tilavuuspaino, rakeisuuskäyrä kivennäismaalajitteista) 

ravinnereservit Ca, K, P, Mg.  

kationinvaihtokapasiteetti 

sekä kokonaistyppi 

- Jos kohteessa tehdään myös PIMA-tutkimus, sovitetaan analyysit yhteen, jotta vältytään 
päällekkäisiltä analyyseilta ja turhilta kustannuksilta. 

5. Dokumentointi 

- Laaditaan maaperätutkimusraportti, jossa esitetään näytteidenottopaikat kartalla ja koordinaatteina, 
kuvataan tutkimuksen suoritus, analyysitulokset, maastohavainnot ja valokuvat. Raportti 
tallennetaan ProjectWiseen. 
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SUUNNITTELIJA TÄYTTÄÄ URAKOITSIJA TÄYTTÄÄ

Viite InfraRYL 2010. SUUNNITTELUVAIHE TOTEUTUNUT 

HANKKEESSA KAIVETTAVAT MASSAT

littera Nimi Huomioita yks. määrä €/yks. €/tulo

Arviointitapa, A, B tai 

C* yks. määrä €/yks. €/tulo kuljetus- kuljetus- sijainti Selite/ohje

1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet matka (km) kerrat Litteroiden 1000-1700 kohdalla lasketaan hankkeen aikana kaivettavien

Poistettavat pintamaat, luonnonmaannos podsoli: karike- ja humuskerrokset 

Karike + humuskerros eritellään tarvittaessa. Useimmiten 

huuhtoitumiskerroksen yläosa voi olla mukana. 

Määritetään talteenottosyvyys. Otetaan kantaa kiviin, 

mättäisiin ja kantoihin m3ktr

esim. A + arvio 

pintakasvillisuudesta, 

viljavuusanalyysi m3itd massojen kokonaismäärät ja arvioidaan niiden laatua.

Poistettavat pintamaat, luonnonmaannos podsoli: huuhtoutumis- ja rikastumiskerroksetTarvittaessa m3ktr

esim. A + arvio 

pintakasvillisuudesta, 

viljavuusanalyysi

Poistettavat pintamaat, luonnonmaannos ruskomaannos

Karike-  ja humuskerros sekä alapuolista maaata, 

talteenottosyvyys määritellään.

esim. A + arvio 

pintakasvillisuudesta, 

viljavuusanalyysi

Poistettavat pintamaat, kulttuurimaannos Pellon muokkauskerros tai istutuksen kasvualustakerros m3ktr

esim. C+arvio 

pintakasvillisuudesta

Poistettavat pintamaat - kivet kpl tai m3ktr esim. B

Poistettavat rakennekerrokset ja penkereet m3ktr m3itd Sisältää vanhat kerrosrakenteet.

Poistettavat, purettavat betonirakenteet ja betonimurskekerrokset m3ktr m3itd

Poistettavat päällysterakenteet (asfaltti) m3ktr m3itd

Muut poistettavat maa- ja pengerrakenteet m3ktr m3itd Sisältää vanhat täytöt.

1200 Haitta-aineita sisältävät maat ja rakenteet

Poistettavat maat, kohonneita haitta-ainepitoisuuksia m3ktr m3itd Haitta-aineet yli kynnysarvon, alle alemman ohjearvon.

Poistettavat pilaantuneet maat, ulkopuolinen vastaanotto m3ktr m3itd Pilaantuneet massat, jotka kuljetetaan ulkopuoliseen vastaanottopaikkaan.

Poistettavat mineraalisia purkujätteitä sisältävät maat (helsinki-moreeni) m3ktr m3itd Tiiliä, betonia, puuta tms. mineraalisia purkujätteitä sisältävä maa-aines, yli 10 %:tia.

Poistettavat maatuhkakerrokset, ulkopuolinen vastaanotto m3ktr m3itd Maassa oleva tuhka.

Poistettavat purkujätteitä (puu, muovi jne.) sisältävät maat m3ktr m3itd

1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot

Leikkaus, kelpoisuusluokka S1, S2, S3, S4 m3ktr m3itd Sora, karkea moreeni.

Leikkaus, kelpoisuusluokka H1 , H2 m3ktr m3itd Hiekka, hiekkamoreeni.

Leikkaus, kelpoisuusluokka H3, H4 m3ktr m3itd

Leikkaus, kelpoisuusluokka U1 ja U2 m3ktr m3itd Siltti, SiMr, jäykkä savi.

Leikkaus, kelpoisuusluokka U3 ja U4 m3ktr m3itd Pehmeä savi ja lieju.

Leikkaus, kelpoisuusluokka Turve (Tv) m3ktr m3itd Turve

Leikkaus, kelpoisuusluokka tuntematon m3ktr m3itd Maalajia tai materiaali ei ole tiedossa.

1640 Vedenalaiset maaleikkaukset

Vedenalainen maaleikkaus, kuljetus vesiläjitykseen m3ktr m3itd Vesiläjitykseen kelpaava massa

Vedenalainen maaleikkaus, maaläjitys, kelpoisuus maarakentamiseen? m3ktr m3itd Maarakentamiseen kelpaava massa (merihiekka tms.).

Vedenalainen maaleikkaus, maaläjitys, pilaantunut sedimentti m3ktr m3itd Maalle nostettava, pilaantunut sedimentti.

Muut vedenalaiset maaleikkaukset m3ktr m3itd

1700 Kallioleikkaukset, kaivannot ja tunnelit

Kallioleikkaukset, tunnelilouhe m3ktr m3itd Tunnelilouhe

Kallioleikkaukset, kaivannot ja tunnelit m3ktr m3itd Kaikki muut kalliolouhinnat.

Vedenalaiset kallioleikkaukset m3ktr m3itd Kaikki vedenalaiset kalliolouhinnat.

HANKKEESSA TARVITTAVAT MASSAT

1800 Penkereet, maapadot ja täytöt Litterassa 1800 lasketaan tässä hankkeessa tarvittavat massamäärät.

Louhepenkereet m3rtr m3rtd

Penkereet ja kantavat kerrokset, murske Väylien rakenteet m3rtr m3rtd

Penkereet ja jakavat kerrokset, kelpoisuusluokka S Täytön tukipenkereet m3rtr m3rtd

Penkereet ja suodatinkerrokset, kelpoisuusluokka H m3rtr m3rtd

Maastonmuotoilut, luiskaverhoilut, kelpoisuusluokka S, H, U1 ja U2

Täytön ylin 0,5 metriä (1570 m3 ei seulota, loput 

seulotaan) m3rtr m3rtd

Maastonmuotoilut, luiskaverhoilut, kelpoisuusluokka U3 ja U4 Täytön sisäosat m3rtr m3rtd

Penkereet, maarakenteet, stabiloitu savi m3rtr m3rtd rakentamiseen kelpoiseksi esim. sementillä stabiloitu pehmeä savi

Penkereet, maarakenteet MARA-asetuksen mukaisesti m3rtr m3rtd Maara-asetuksen mukaiset massamäärät (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 591/2006)

Penkereet, maarakenteet ympäristöluvan mukaisesti m3rtr m3rtd esim. tuhka, stabiloitu pima-massat, tai litteran 1200 massatarve.

2310 Kasvualustat ja katteet

Luonnonmaannos podsoli: karike ja humuskerrokset

Karike + humuskerros eritellään tarvittaessa. Useimmiten 

huuhtoitumiskerroksen yläosa voi olla mukana. Otetaan 

kantaa kiviin, mättäisiin ja kantoihin

esim. A + tieto 

pintakasvillisuudesta, 

viljavuusanalyysi

Luonnonmaannos podsoli: uuttumis- ja rikastumiskerrokset Mahdollisesti

esim. A + tieto 

pintakasvillisuudesta, 

viljavuusanalyysi

Luonnonmaannos ruskomaannos Karike-  ja humuskerros sekä alapuolista maata.

esim. A + tieto 

pintakasvillisuudesta, 

viljavuusanalyysi

Lehtikomposti Tarkempi määrittely rakennussuunnittelussa

Esim. C, Raaka-aineet, 

ravinneanalyysi

Hiekka Tarkempi määrittely rakennussuunnittelussa Esim. C

Sora

Tarkempi määrittely rakennussuunnittelussa, voi olla 

seulonnan ylijäämä Esim. C

Kivet

Tarkempi määrittely rakennussuunnittelussa, voi olla 

seulonnan ylijäämä Esim. C

Leikkaus, kelpoisuusluokka S1, S2, S3, S4 m3ktr Esim. C m3itd Sora, karkea moreeni.

Leikkaus, kelpoisuusluokka H1 , H2 m3ktr Esim. C m3itd Hiekka, hiekkamoreeni.

Leikkaus, kelpoisuusluokka H3, H4 m3ktr Esim. C m3itd

Leikkaus, kelpoisuusluokka U1 ja U2 m3ktr Esim. C m3itd Siltti, SiMr, jäykkä savi.

Leikkaus, kelpoisuusluokka U3 ja U4 m3ktr Esim. C m3itd Pehmeä savi ja lieju.

Leikkaus, kelpoisuusluokka Turve (Tv) m3ktr Esim. C m3itd Turve

HANKKEEN KAIVUMASSASUUNNITELMA

5000 Välivarasto ja läjitystarve, litterat 1000, 1600, 1640, 1700 ja 1800. Litterassa 5000 lasketaan tämän hankkeen osalta tarve välivarastoida massoja tässä kohteessa, toimittaa niitä ulkopuoliseen rakennuskohteeseen tai toimittaa niitä maankaatopaikalle läjitykseen.

Pintamaat, luonnonmaannos: karike- ja humuskerrokset 

Huuhtoutumiskerroksen yläosa voi olla mukana, otetaan 

kantaa kiviin, mättäisiin ja kantoihin m3ktr m3itd massojen kokonaismäärät ja arvioidaan niiden laatua.

Pintamaat, luonnonmaannos: huuhtoutumis- ja rikastumiskerrokset m3ktr m3itd

Pintamaat, kulttuurimaannos pellon muokkauskerros tai istutuksen kasvualustakerros m3ktr m3itd

Pintamaat - kivet kpl tai m3ktr m3itd

Pintamaata Helsingin maanvarastointialueilta määritetään laatu, mm. seulonta/sallittu kivien koko m3ktr m3itd

Välivarastointi, S, H, U1, U2 m3rtr m3itd Paikka tulee osoittaa suunnitelmassa tässä kohteessa.

Välivarastointi, louhe m3rtr m3itd Paikka tulee osoittaa suunnitelmassa tässä kohteessa.

Toimitus ulkopuoliseen kohteeseen, louhe m3rtr m3itd Paikka tulee osoittaa suunnitelmassa.

Toimitus ulkopuoliseen kohteeseen, S, H, U1, U2 m3rtr m3itd Paikka tulee osoittaa suunnitelmassa.

Toimitus ulkopuoliseen kohteeseen, U3, U4 m3rtr m3itd Paikka tulee osoittaa suunnitelmassa.

Muut ulkopuolelle toimitetut m3rtr m3itd Massat, joille ei voida osoittaa välivarasto- tai toimituspaikkaa.

MUUTA HUOMIOITAVAA:

MASSALAATUJEN ARVIOINTITAPA* A Laatu varmistetaan kairauksilla, näytetutkimuksilla ja/tai maatutkalla ennen rakentamista ja rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan tutkimustulosten mukaan. 

B Laatua ei tutkita tarkasti (kairaus- ja näytemäärä on vähäinen) tai laatu on arvioitu.

C Laatu todetaan vasta rakentamisen aikana ja rakentamisaikataulu sovitetaan niin, että korjaaviin toimenpiteisiin on mahdollisuus. 

LUOKITUS INRARYL LIITE T17 soveltaen

Luokka S (sisältää luokat S1-S4)

Maalaji: Sr, srHk, srHkMr, SrMr

mahdollinen käyttökohde: jakavan kerroksen materiaali ja pengermateriaali

Luokka H (sisältää luokat H1-H4)

Maalaji: Hk, HkMr, siHk

mahdollinen käyttökohde: suodatinhiekka, pengermateriaali - sopii penkereen yläosaan

Luokka H1, H2

Maalaji: Hk

Käyttökohde: suodatinhiekka

Luokka H3, H4

Maalaji: Hk, HkMr, siHk

Käyttökohde: pengermateriaali, sopii penkereen yläosaan

Luokka U1

Maalaji: Si, SiMr

Käyttökohde:  maisemahoidollinentäyttö tai kuivana meluvalli

Luokka U2

Maalaji: jäykkä Sa

Käyttökohde:  maastonmuotoilut, läjitys

Luokka U3

Maalaji: pehmeä Sa

Käyttökohde:  maastonmuotoilut, läjitys

Luokka U4

Maalaji: lj

Käyttökohde:  maastonmuotoilut, läjitys

Luokka Tv

Maalaji: Tv

Käyttökohde: Kasvukerrokset (tv)

Laatija merkitsee nimensä ja muutospäivämäärän

mailto:s10taulukko@sito.fi
mailto:s10taulukko@sito.fi
mailto:s10taulukko@sito.fi
mailto:mikko.suominen@hel.fi


HELSINGIN KAUPUNKI KYMP 7.5.2018

KIERRÄTYSMAIDEN KÄYTTÖ KASVUALUSTOISSA

ESIMERKKIKUVA 1   1:50
PIENIALAINEN METSITYS
SOVELLETTAVA KOHDEKOHTAISESTI

Taimisuoja rikkaruohojen torjuntaan

Pintamaa
- humuspitoista pintamaata kangasmetsästä,

kannot, juuret ja haavanjuuret sallittu
- voi sisältää myös huuhtoutumis- ja

rikastumiskerrosten maata

Täyttö moreenilla
- täyttää InfraRYL:in kuvan 23112:K1

vaatimukset perusmaalle
- kivisyys sallittu

Pohjamaa
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KIERRÄTYSMAIDEN KÄYTTÖ KASVUALUSTOISSA

ESIMERKKIKUVA 2   1:50
PUUN ISTUTUS TÄYTTÖMAA ALUEELLE, KOHTEESEEN
SIIRRETTÄVÄ MAA
SOVELLETTAVA KOHDEKOHTAISESTI

Katetaan orgaanisella katteella, esim.
- lehtikomposti, jossa ei rikkakasveja
- kuorikatteella tai puuhakkeella
- maanpeitekasveilla
- maatuvalla katekankaalla (sovittava tilaajan kanssa)
- ei katetta juurenniskan päälle

Pintamaa n. 30cm
- seulottua pintamaata nurmikoilta ja istutuksista
- sallitaan pieniä määriä kasvien eläviä juuria

Täyttö moreenilla
- täyttää InfraRYL:in kuvan 23112:K1 vaatimukset

perusmaalle
- kivisyys sallitaan, jos kivien routanousu ei

haittaa kunnossapitoa

Pohjamaa
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KIERRÄTYSMAIDEN KÄYTTÖ KASVUALUSTOISSA

ESIMERKKIKUVA 3   1:50
PUUN ISTUTTAMINEN KAIVAMATTOMANA SÄILYTETTÄVÄÄN
MAAHAN
SOVELLETTAVA KOHDEKOHTAISESTI

Katetaan orgaanisella katteella, esim.
- lehtikomposti, jossa ei rikkakasveja
- kuorikatteella tai puuhakkeella
- maanpeitekasveilla
- maatuvalla katekankaalla (sovittava tilaajan kanssa)
- ei katetta juurenniskan päälle

Täyttö paikallisella maalla

Pohjamaa
- kuopan pohjan ja reunojen

tiivistynyttä maata
rikotaan n. 20cm syvyyteen

Kaivamaton pohjamaa
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KIERRÄTYSMAIDEN KÄYTTÖ KASVUALUSTOISSA

ESIMERKKIKUVA 4   1:50
PUUN ISTUTUS PAIKALLA PARANNETTAVAAN MAAHAN VE1
SOVELLETTAVA KOHDEKOHTAISESTI

Katetaan orgaanisella katteella, esim.
- lehtikomposti, jossa ei rikkakasveja
- kuorikatteella tai puuhakkeella
- maanpeitekasveilla
- maatuvalla katekankaalla (sovittava tilaajan kanssa)
- ei katetta juurenniskan päälle

Parannettava maa
- paakun alla huolehditaan kasvumaan

tiivistämisestä ennen istutusta
- Parannetaan vastaamaan InfraRYL:in vaatimuksia

kasvualustan ravinteisuudelle ja
kivennäismaakoostumukselle

Pohjamaa
- kuopan pohjan tiivistynyttä maata rikotaan

n.20cm syvyyteen

Kaivamaton pohjamaa



HELSINGIN KAUPUNKI KYMP 7.5.2018

KIERRÄTYSMAIDEN KÄYTTÖ KASVUALUSTOISSA

ESIMERKKIKUVA 5   1:50
PUUN ISTUTUS PAIKALLA PARANNETTAVAAN MAAHAN VE2
SOVELLETTAVA KOHDEKOHTAISESTI

Maanpinnassa käytetään katetta
- lehtikomposti, jossa ei rikkakasveja
- murskattu kasvillisuus
- maatuva katekangas (sovittava tilaajan kanssa)

Paikalle tuotu kasvualusta
- InfraRYL:in mukainen laatu tai erikseen sovittu

laatu

Parannettava paikalla oleva savimaa
- kuopan pohjan tiivistynyttä maata rikotaan

20cm syvyyteen
- Maanparannus istutettavalle kasvilajille

soveltuvaksi, suunnitellaan erikseen
- Soveltuu vain vahvajuurisille, myös savimaalla

menestyville kasveille kuten monille pajuille

Kaivamaton pohjamaa
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KIERRÄTYSMAIDEN KÄYTTÖ KASVUALUSTOISSA

ESIMERKKIKUVA 6   1:50
PUUN ISTUTUS KAIVAMATTOMAAN MAAHAN, KUMPAREISTUTUS
SOVELLETTAVA KOHDEKOHTAISESTI

Kastelupainanne kesäkaudella
- poistetaan syksyllä

Maanpinnassa käytetään katetta
- lehtikomposti, jossa ei rikkakasveja
- murskattu kasvillisuus
- maatuva katekangas (sovittava tilaajan kanssa)

Paikalle tuotu kasvualusta
- InfraRYL:in mukainen laatu tai sovittu laatu

Pohjamaa savea
- kookas kasvillisuus poistetaan istutuksen

edellyttämässä laajuudessa
- rikkakasveja voidaan tarvittaessa torjua esim.

maatuvalla katepaperilla
- pohjamaata rikotaan n.20cm syvyyteen

Kaivamaton pohjamaa


