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MASSATALOUS 1973 JA 2011

Näin 1973 …

… ja 38 v. myöhemmin 2011



3

HKR:N YLIJÄÄMÄMAAT 2010 VS 2013
2010 500 000 t  maa-ainesjätteenä maankaatopaikoille
2012        180 000 t
2013          10 000 t.

Rakennusviraston toiminnallisena tavoitteena vuonna 
2015:

Helsingin katu- ja puistorakentamisessa 
muodostuvista maa-aineksista vähintään 70 
prosenttia hyötykäytetään kaupungin 
rakennuskohteissa.



YLIJÄÄMÄMAIDEN HALLINTA

44

1. Suunnittelun ja rakentamisen ohjeistus sekä 
valvonta - hankkeet ’massoitetaan’ 

2. Massakoordinaatio
-rakennushankkeet keskustelevat keskenään

3. Välivarasto-käsittelykentät
-tehokas hyötykäyttö ja jalostaminen

4. Kehityshankkeet, esim. Absoils, UUMA 2; 
-uusien menetelmien kehittäminen

5. Vastaanottopaikkojen turvaaminen
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66



KALASATAMAN MASSAVIRRAT 2012
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SEURANTAJAKSON MASSAMÄÄRÄ 40 000 M3
VASTAANOTTOPAIKKOJA  23



JÄTKÄSAARI – VÄLIVARASTO-KÄSITTELYALUE 20 ha



EU-LIFE HANKE ABSOILS
HEIKKOLAATUISTEN YLIJÄÄMÄMASSOJEN 
HYÖDYNTÄMINEN MAANRAKENTAMISESSA
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•JÄTKÄSAAREN SEDIMENTTIEN HYÖTYKÄYTTÖ VUOSAARESSA 2012-13

•JÄTKÄSAAREN SEDIMENTTIEN PROSESSISTABILOINTI 2013-14

•HONKASUON TURVEALUEEN KOESTABILOINTI 2013-15
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Ohje mineraalisen purkujätteen ja kivihiilituhkien hyödyntämisestä 
maanrakentamisessa Helsingissä. 16.3.2010. Rakennusvirasto. 

Ohjeessa kuvataan rakennusten purkujätteiden, purkuasfaltin ja kivihiilituhkan 
hyödyntämisen menettelytapa, hyödyntämissä huomioitavat tekniset- ja 
ympäristölliset näkökohdat ja eri toimijoiden roolit. Ohje toimii perustietopakettina. 

Betonimurskeen hyötykäyttö pääkaupunkiseudulla raportti. 24.5.2013. 
Rakennusvirasto.

Raportin pohjalta pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki, Espoo ja Vantaa sekä HSY-
luovat selkeän ohjeistuksen siitä, missä betonimursketta voidaan hyödyntää.

Asfaltin uusiokäyttö Helsingissä. 23.9.2014. Luonnos. Rakennusvirasto. 
Tavoitteena lisätä asfaltin uusiokäyttöä päällysrakenteissa.

HYÖTYKÄYTTÖMÄÄRÄT:
2012 2013

Purkuasfaltti  35 630 m3 ---
Purkubetoni 25 850 m3 385 m3
Tuhkat 7 200 m3 1 200 m3

PURKUMATERIAALIEN JA SIVUTUOTTEIDEN 
HYÖDYNTÄMINEN



UUMA2 –UUSIOMATERIAALIT 
MAANRAKENTAMISESSA 2012-2017

Huonolaatuiset maa-
ainekset:
• savet
• siltit
• moreenit

Lievästi
pilaantuneet maa-
ainekset
• Maa-ainekset
• sedimentit

Teollisuuden
sivutuotteet
• tuhkat
• kuonat
• kuitusavi
• betonimurske
• kipsit
• rikastushiekka
• asfalttijäte
• lasi

Kaatopaikka

Lähtötilanne Seuraukset

Hyötykäyttöön
infrarakentamiseen

UUMA2 
Demo-
ohjelma 
2012- 2017

Taloudelliset
säästöt

Luonnonvarojen
säästöt

CO2
Päästöjen

väheneminen

Energian
kulutuksen

väheneminen

Massojen
kuljetusten

väheneminen

Uutta
liiketoimintaa

Vähemmän
materiaalia

kaatopaikalle

Sovellutukset
• tiet
• kadut
• radat
• satamat
• alue-

rakentaminen
• teollisuus alueet
• kaupan kohteet
• puistot
• urheilukohteet

PKS-ALUERYHMÄ
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TEKNINEN KELPOISUUS
YMPÄRISTÖKELPOISUUS
ELINKAARI

TYÖSELITYKSET JA OHJEISTUS 
TUOTTEISTUS  - CE-MERKINNÄT 
HANKINTAPROSEDUURI
MATERIAALIEN JATKOKIERRÄTYS
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VALTUUSTOSTRATEGIA 2013-2016
3 Toimiva Helsinki

Kaupungin toiminta on kestävää ja tehokasta 
Ympäristökriteerien käyttöä lisätään ja 
resurssitehokkuutta parannetaan

Toimenpiteet:
- Yleisten alueiden rakentamisen ja ylläpidon energia- ja 
materiaalitehokkuutta parannetaan mm. tehostamalla 
ylijäämämassojen hyödyntämistä ja purkumateriaalien 
uudelleen käyttöä ja kierrätystä



1414

Raportti lausunnoille
4. Seminaari
-lausuntopyynnöt
-raportin avoin 
kommentointi

Lautakunnat

Ehdotus 
toimenpideohjelmasta

Kehittämisohjelman 
hyväksyntä:
•Aluerakentamisen     
johtoryhmä
•Kaupunginhallitus

Kaivumaiden 
kehittämisohjelma 
2014–2017
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Kaivumaiden kehittämisohjelma 2014–2017

Ylijäämämaiden määrää vähentämällä ja järkevästi 
hyödyntämällä Helsingin kaupunki voi vuosittain säästää 
5-10 miljoonaa euroa yleisten alueiden rakentamisen 
kustannuksista. Suurimmat säästöt, satoja miljoonia euroja, 
saadaan hyödyntämällä tämän ohjelman mukaisesti 
rakentamisessa syntyviä kaivumaita pehmeikköalueiden 
esirakentamisessa. 



Maa-aineshuolto

Pääkaupunkiseudulla tarvitaan rakentamiseen vuosittain 
noin 17  miljoonaa tonnia maa- aineksia

Pääkaupunkiseutu

Hyötykäyttö 10 Mt

Rakentamisessa 
tarvittavista 
maamassoista syntyy 
rakentamisen 
yhteydessä noin 
50 %:tia, loput 
tuotetaan neitseellisiltä 
maanottopaikoilta.



Maanläjitys  ja -ottoalueet

29.8.2013 17

Alueet osoitettu 
maakuntakaavassa
Merkittävimmät 
maankaatopaikat sijaitsevat 
Espoossa (Takapelto) sekä 
Vantaalla (Pitkäsuo, Kiila)
Vireillä on mm. 
Östersundomin (Helsinki), 
Högbergetin (Espoo), Kiilan 
(Vantaa) ja Slåtlidenin
(Porvoo) maanläjityshankkeet.



Maa-aineshuolto, yleistä
• Kaivumaa on jätettä, kun se 

sijoitetaan 
maankaatopaikalle tai sille 
ei ole osoittaa 
hyötykäyttökohdetta.

• Jätehuollon vastuu on 
jätteen tuottajalla. Tässä 
tapauksessa julkinen sektori 
vastaa kaivumaiden osalta 
merkittävimmästä määrästä 
jätettä.

• Kaivujäte on suurin jätejae. 
Kaivumaita ei tilastoida, 
seurata tai valvonta 
järjestelmällisesti.
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Kaivumaiden kehittämisohjelma 2014–2017

Toimenpideohjelmassa on kuvattu toimenpiteitä, joilla 
Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelmaa 
toteutetaan. Jokaiselle kärkihankkeelle määritellään mittarit ja 
niitä arvioidaan vuosittain. Kärkihankkeet ovat: 

1. Kaivumaan määrän vähentäminen

2. Kaivumaiden uudelleenkäytön edistäminen

3. Ylijäämämaiden loppusijoituksen turvaaminen.
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Kaivumaan määrän vähentäminen
Tulostavoitteena on vähentää kaivumaiden sekä maankaatopaikalle 
sijoitettavan maa-ainesjätteen syntymistä. Tavoitteena on myös parantaa 
materiaalitehokkuutta ottamalla käyttöön muutoin rakentamisen alle 
jäävä kiviainesvaranto. Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa seuraavilla 
toimenpiteillä: 

1. Kaavavaiheiden ja toteutussuunnitteluvaiheen kaivumaiden 
sekä maa-ainesoton suunnittelu ja hallinta 

2. Kaivamattomien menetelmien käyttö esimerkiksi putkistojen 
maanalaisessa rakentamisessa ja uusimisessa

3. Jalostusmenetelmien käyttäminen lähellä syntypaikkaa
4. Valmennus ja ohjeet henkilöstön osaamisen varmistamiseksi ja 

asenteiden muuttamiseksi tukemaan materiaalitehokkuutta.
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Kaivumaiden uudelleenkäytön edistäminen

Tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja vähentää maa-ainesten kuljettamisesta 
ja luonnontilaisten ottoalueiden käytöstä johtuvaa ympäristökuormitusta. 
Tavoitteet voidaan saavuttaa seuraavilla toimenpiteillä: 
1. Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY ottaa merkittävän roolin 

pääkaupunkiseudun materiaalitehokkuuden parantamisessa
2. Maa-ainesten uudelleenkäyttöön liittyvää prosessia tulee nopeuttaa, 

yksinkertaistaa ja selkeyttää. Käsittely- ja välivarastointialueiden 
suunnitelmallisella sijoittelulla edistetään maa-ainesten saamista 
uudelleenkäyttöön

3. Tilastointi ja seuranta otetaan laajamittaisesti käyttöön, jolloin toimenpiteiden 
toteutumista ja ohjausta voidaan tehdä nykyistä luotettavammin

4. Tiedotetaan alan toimijoille saatavilla olevista ja saataville tulevista maa-
aineksista rakennuskohteissa

5. Tiedotetaan alan toimijoille heikkolaatuisten maa-aineisten sijoittamiseen 
sopivista rakennuskohteista.
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Ylijäämämaiden loppusijoituksen turvaaminen
Tavoitteena on se, että eriasteisissa kaavoissa on esitetty maa-aineksille 
riittävästi käyttömahdollisuuksia ja loppusijoituskapasiteettia osana 
alueiden pääkäyttötarkoitusta. Loppusijoitusalue tulee nähdä uudessa 
valossa, alueen loppukäyttöä edeltävänä (puoli-ilmaisena) 
rakennusvaiheena. Loppukäyttö voi esimerkiksi olla asukkaita palveleva 
harrastus- ja virkistysalue. Tavoitteet voidaan saavuttaa seuraavilla 
toimenpiteillä: 

1. Vaikutetaan maakuntakaavoituksen sisältöön
2. Östersundomin yleiskaavassa esitetään ylijäämämaille riittävästi 

hyötykäyttökapasiteettia alueille, jotka myöhemmin rakennetaan 
virkistysalueiksi

3. HSY ottaa merkittävän roolin pääkaupunkiseudun 
materiaalitehokkuuden parantamisessa.
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Yhteistyöllä saavutetaan hyödyt
Tavoitteiden toteutuminen merkitsee tiedon jakamista, yhteistyön tiivistämistä ja 
tavoitteiden, prosessien sekä roolien selkiyttämistä kaupungin eri toimijoiden, HSY:n, 
kuntien, valtion viranomaisten sekä muiden osapuolten ja yritysten kanssa. Kun kaikki 
osapuolet hoitavat rakentamisen ketjussa oman osansa, turhaa kaivumaiden syntyä voidaan 
ehkäistä ja kaivetut maat saadaan parhaiten hyödynnettyä.

HSY vastaa pääkaupunkiseudun alueella jätelain mukaisista kunnille osoitetuista jätehuollon 
tehtävistä. HSY linjasi uuteen strategiaan seuraavaa: ”HSY:llä on merkittävä rooli 
alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa”.  Tähän strategiaan 
nojautuen HSY:lle esitetään, että he muodostavat seudullisen yhteistyöryhmän, joka 
lähtee kehittämään maa-aineksiin liittyvää materiaalitehokkuutta. 

Kaupungin eri toimijoilla on vastuu toimia tavoitteiden mukaisesti, jolloin esimerkiksi 
maankaatopaikoille loppusijoitettavaa maa-ainesjätettä muodostuu aiempaa vähemmän. 
Maa-ainesten materiaalitehokkuutta kehitetään yhteisesti. Seurantaa sekä raportointia 
kehitetään nykyisestä. Näin voidaan mitata ja ohjata toimintaa entistä tehokkaammin. Myös 
tiedonkulkuun kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.


