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Kohteen sijainti ja kuvaus
Jätkäsaari, Hyväntoivonkatu 1, Helsinki. Jätkäsaaren lii-
kuntapuisto on osa rakentuvaa Jätkäsaaren asuinalu-
etta.

Toteutusajankohta

Yleissuunnitelmat laadittu koko alueelle 2013–2018 ja
esirakentamissuunnitelma 2017. Vaiheen 1 esirakenta-
minen aloitettu 2018 ja arvioitu valmistuminen 2019.
Toisen vaiheen arvioitu valmistuminen 2020–2022.

Uusiomateriaalien hyödyntäminen

Uusiomateriaaleja on hyödynnetty alueen täytöissä pin-
takerroksen alapuolella mm. syvätiivistyksen lisätäy-
töissä sekä alueen tasauksessa. Hyötykäytettävän maa-
aineksen yläpuolelle asennetaan 0,5–1,0 m kerros kyn-
nysarvot alittavaa maata.

Kohteen erityispiirteitä
Puiston pohjamaa on entistä täyttöaluetta. Alueella on
ollut kaatopaikkatoimintaa.

Kohteen laajuus
Suunnittelualueen pinta-ala n. 4,7 ha. Täyttömassojen
tarve alustavien arvioiden mukaan n. 85 000 m3-rtr ja-
kavan kerroksen alapintaan asti.

Ympäristölupatarve

Ympäristölupa, ESAVI. Ympäristölupa tarvitaan sekä
pima-alueiden käsittelyyn että uusiomateriaalin hyö-
dyntämiseen rakennusmateriaalina. Ympäristöluvan
mukaan hyödynnettäviä jätteitä ovat pilaantumattomat
ylijäämämaat, mineraalista jätettä (<10 %) sisältävät
pilaantumattomat ylijäämämaat, betonimurske, tiili-
murske ja stabiloitu savi/sedimentti.
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Betonimurske, käyttö kivimurskeen sijaan pengermate-
riaalina. Yhteensä n. 13 000 t purkubetonia ja 15 000 t
Betoroc-mursketta (Rudus). Materiaalin raekoko pää-
osin #0/90 mm, osin myös #0/45 mm.

UUMA-rakentamiseen liittyvät tutkimukset

- ennakkoon
Maaperän ja entisen kaatopaikan haitta-aineselvitykset.
Betonimurskeen laaduntarkkailu näytteillä ennen toimi-
tusta työmaalle.

- rakentamisvaiheessa
Pohjaveden ja huokoskaasujen tarkkailu. Betonimurs-
keen silmämääräinen tarkkailu.

- rakentamisen jälkeen Pohjaveden ja huokoskaasujen tarkkailu.
- jatkotutkimustarpeet -

UUMA-rakentamisen vaikutukset

Hankealueen tasauksesta johtuen puiston massatase oli
negatiivinen. Hyödyntämällä sekä paikalla syntyvät kai-
vumaat, että muualta tulevat uusiomateriaalit täyttö-
massoina, voitiin vähentää neitseellisten materiaalien
käytöstä syntyviä päästöjä sekä kustannuksia.

Havaintoja ja kokemuksia UUMA-rakentamisesta
Betonimurskeen laadunvalvontaan jouduttiin kiinnittä-
mään ajoittain erityistä huomiota.

Organisaatio
Helsingin kaupunki, Ramboll Finland Oy, FCG Suunnit-
telu ja Tekniikka Oy, Sito Rakennuttajat Oy, HKR-Ra-
kennuttaja

Liitetiedot
Liite 1. Jätkäsaaren liikuntapuiston sijainti, Liite 2. Jät-
käsaaren liikuntapuiston yleissuunnitelma

Kohteen raportointi
Jätkäsaaren liikuntapuiston hankesuunnitelma, Jätkä-
saaren liikuntapuisto; asemakaavan muutoksen selos-
tus. Helsingin kaupunki
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Liite 1. Jätkäsaaren liikuntapuiston sijainti. (Helsingin kaupunki, hankesuunnitelma)

Liite 2. Jätkäsaaren liikuntapuisto, havainnekuva 2015. (Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto)
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Liite 3. Tyyppipoikkileikkaukset betonimurskeen hyötykäytöstä Jätkäsaaren liikuntapuiston pohjarakenteissa. (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, 2017)


