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▪ Kaupungin rakennushankkeiden välinen massojen 
koordinointi

▪ Maa-ainesten välivarastointi ja jalostus
▪ Hyötykäyttökohteiden suunnittelu ja toteutus.

HELSINGIN KAIVUMAIDEN HYÖDYNTÄMISEN 
KEHITTÄMISOHJELMA (2014-2017)



KESTÄVÄÄ RAKENTAMISTA EDISTETTY

▪ Rakennusviraston ympäristö ohjelman 
mukaisesti viraston keskeisten toimintojen 
merkittävimmät ympäristövaikutukset 
selvitettiin ja sen pohjalta tunnistettiin ne 
prosessien osat, joissa ympäristösuoritusta 
voidaan tehokkaimmin parantaa. 
Infrahankkeiden ympäristövaikutusten hallinnan 
tueksi valmistui ”Ympäristöasiakirja ja työmaan 
ympäristösuunnitelmapohja”. 

MASSAVAJE SEURAAVANA 5 VUOTENA 
LÄHES  2 MILJ.M3 

(=PISARARADAN LOUHEMÄÄRÄ)

– KUSTANNE JOPA 30 – 40 M€. 

Kaivumaiden kehittämisohjelman toimenpiteitä on toteutettu muun muassa 
seuraavasti:

1. Kaivamista vähennetään ja materiaalitehokkuutta parannetaan

▪ Aluerakentamisprojekteissa on jo 
kaavoitusvaiheessa otettu esille alueiden 
massojen käsittely ja hyödyntäminen 
huomioiden alueiden erityspiirteet. 

▪ Selvityksessä ”Kiviaineshuollon 
päästövähennyspotentiaali 
aluerakennushankkeissa” (KIPA-hanke) 
tarkasteltiin kaavoittajan 
vaikutusmahdollisuuksia 
aluerakentamishankkeen kiviaineshuollon 
päästöihin.



KESTÄVÄÄ RAKENTAMISTA EDISTETTY

▪ Kaivumaiden hyötykäyttöä on edistetty 
katu- ja puistorakentamisessa. 

▪ Hankkeiden suunnittelu- ja 
toteutusvaiheissa laaditaan maa-aineisten 
hallinnan s10-massataulukko. Hankkeissa, 
joissa liikkuu paljon massoja, pyritään 
varaamaan alueita välivarastointiin ja 
jalostukseen.

▪ Kaivumaiden hyötykäyttökohteiden 
suunnittelu ja lupaprosessit tai toteutus 
ovat käynnissä. Merkittävimpiä 
hyötykäyttökohteita ovat olleet muun 
muassa Vuosaaren kaatopaikan 
kunnostaminen-maisemointi, 
aluerakentamishankkeiden meri- ja 
maatäytöt sekä Sepänmäen ja Jakomäen 
meluvallit. 

2. Kaivumaiden uudelleenkäyttöä edistetään

▪ Kaupungilla on ollut käytössä kahdeksan 
väliaikaista massojen kierrätysaluetta muun 
muassa Jätkäsaaressa, Hernesaaressa, 
Kalasatamassa, Kivikossa ja 
Kruunuvuorenrannassa. 

▪ Vuonna 2014 käynnistettiin massojen 
kierrätysalueverkoston selvitys, joka tuotti 
aineistoa myös Helsingin yleiskaavaan. 
Pyritään varmistamaan riittävä 
kierrätysalueverkosto myös jatkossa. 

VUOSAAREN KAATOPAIKAN 
KUNNOSTAMISBUDJETTI 12 M€ -

MASSASÄÄSTÖ 9,5 M€



KESTÄVÄÄ RAKENTAMISTA EDISTETTY

▪ Yhteistyötä tehtiin myös 
pääkaupunkiseudun 
uusiomaarakentamisen (UUMA2) ohjelman 
ja valtakunnallisen 
Uusiomaarakentaminen-työryhmän 
puitteissa. 

▪ Puistorakentamisessa käytettävän 
kierrätyskasvualustan käyttöön valmistuu 
suunnitteluohjeistus.

ALAKIVENPUISTON BUDJETTI 2,5 M€   

- MASSASÄÄSTÖ 3,8 M€

2. Kaivumaiden uudelleenkäyttöä edistetään

▪ Hyötykäyttöratkaisuista tehtiin erillisiä 
suunnittelu- ja toteutuskustannusten 
sekä hiilidioksidipäästöjen vertailuja 
muun muassa Kivikon eritasoliittymän 
katuhankkeesta ja Myllypuron 
Alakivenpuistohankkeesta.

KIVIKON ERITASOLIITTYMÄN 
MAA- JA POHJARAKENTEIDEN 

KUSTANNUKSISTA SÄÄSTETTIIN 
25% MASSOJA KIERRÄTTÄMÄLLÄ

▪ HSY:n ja pääkaupunkiseudun kuntien 
yhteistyön kehittäminen massojen 
hallinnassa aloitettiin. 



KESTÄVÄÄ RAKENTAMISTA EDISTETTY

▪ Östersundomin maa-aineisten hallintaan 
liittyen tehtiin toiminnallinen tarkastelu 
sekä Östersundomin
yleiskaavaehdotuksessa esitetyistä 
massojen käsittely- ja 
loppusijoitusvaihtoehdoista 
ympäristövaikutusten arviointimenettely 
(YVA). 

▪ Meriläjitysalueet ovat toiminnassa.

3. Ylijäämämaiden loppusijoitus turvataan



KAIVUMAIDEN MASSOJEN HYÖDYNTÄMISEN 
TOIMENPIDEOHJELMAN PÄIVITYS

Huomioidaan mm:

• Jätepuitedirektiivi - velvoite kierrättää purkumateriaaleja vähintään   
70 painoprosenttia vuoteen 2020 mennessä

• Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021.



MASSOJEN HYÖDYNTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMAN 
PÄIVITYS

KOROSTETAAN

INFRARAKENTAMISEN

LISÄKSI 

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUA 

SEKÄ 

TONTTI-KIINTEISTÖRAKENTAMISTA.


