
HELSINGIN KATU- JA PUISTORAKENTAMISEN  MASSAINFO 12.11.2019

13.00-13.10 Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntäminen, tilannekatsaus, Mikko Suominen
13.10-13.20 Betonimurskeen hyötykäyttö, Juha Forsman
13.20-13.30 Kierrätyskasvualustojen käytön tavoitteet, Laura Yli-Jama
13.30-13.50 Kierrätyskasvualustojen suunnitteluohje ja käyttökokemuksia, Elina Regårdh
13.50-14.10 Staran kierrätyskasvualustatuotteet, Pekka Leskinen ja Markku Nevalainen
14.10-14.30 Kasvualustakerrosten maaperätutkimukset ja uusi näytteenotto-ohje, Kimmo Järvinen ja Aino-Kaisa Nuotio
14.30-14.50 Kierrätyskasvualustat rakennuttamisessa, Heidi Järkkä ja Rauna Sarrivaara
14.50-15.00 Loppukeskustelu ja tilaisuuden päättäminen
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Näin 1973 …

… ja 38 v. myöhemmin 2011

HELSINGIN MASSAT



§ Kaupungin rakennushankkeiden välinen massojen koordinointi
§ Maa-ainesten välivarastointi ja jalostus
§ Hyötykäyttökohteiden suunnittelu ja toteutus.

HELSINGIN KAIVUMAIDEN KEHITTÄMISOHJELMA
2014-2018



MYLLYPURO,  ALAKIVENPUISTO
INFRAPÄÄSTÖLASKENTA

Puiston rakentamisessa 3,8 miljoonan euron säästöt
Entisestä kaatopaikka-alueesta luotiin puisto hyödyntämällä
yli 60 000 m3 rakentamisessa muodostuneita kaivumaita.
Maa-aineisten hyötykäytöllä saavutettiin 3.8 M €:n, 400 000
polttoainelitran ja 1 000 CO2-tonnin säästöt verrattuna
siihen, että kaivumaat olisi ajettu vastaanotto-paikoille ja
pintamaat olisi ostettu. Luonnonmukaisten kasvualustojen
hyödyntäminen alensi myös ylläpito-kustannuksia ja lisäsi
alueen luonnon monimuotoisuutta.



KIVIKON ERITASOLIITTYMÄN KATUHANKE
INFRAPÄÄSTÖLASKENTA
Toteutuneet CO2-päästöt olivat noin 50 % pienemmät
kuin katusuunnitelmien mukaiset päästöt.

Resurssitehokkailla ratkaisuilla säästettiin 25 %
kustannuksista.

Keskeisinä tekijöinä:
§ massojen hyötykäyttö kohteessa ja sen

läheisyydessä
§ kivimurskeen korvaaminen betonimurskeella
§ louheen murskaus työmaalla
§ stabiloinnin sideaineen optimointi.



KOIRASAARI

70 000 k-m2

10 ha, 1Mm3 louhetta, ruoppaus-täytöt 05-08/2019, 13 M€

Hyötykäytön säästöt 20 miljoonaa, 3 milj. litraa polttoainetta, 8 000 tonnia CO2



INFRAN ELINKAARI
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• Infrarakentamisen päästöistä yli 90 % ja
valtaosa myös kustannuksista ratkaistaan
suunnittelun eri vaiheissa.

• Toteutuksen, kunnossapidon sekä käytöstä
poistamisen / uusiokäytön
mahdollisuuksiin vaikutetaan jo
suunnittelussa.

Maankäytön
suunnittelu

Hankkeiden
suunnittelu Toteutus Kunnossapito

Käytöstä
poistaminen /

uusiokäyttö



KAIVUMAIDEN,
KIVIAINEKSEN JA
PURKUMATERIAALIEN
HYÖDYNTÄMISEN
PERIAATTEET
MAARAKENTAMISESSA



KAIVUMAIDEN, KIVIAINEKSEN JA PURKUMATERIAALIEN HYÖDYNTÄMISEN
PERIAATTEET MAARAKENTAMISESSA

Tavoitteet
Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntämisen tavoitteena on:

1. Kaivumaiden vähentäminen

2. Rakentamisesta aiheutuvien CO2-päästöjen ja muiden ympäristöhaittojen
vähentäminen

3. Materiaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistäminen

4. Kaivumaiden loppusijoituksen turvaaminen



KAIVUMAIDEN, KIVIAINEKSEN JA PURKUMATERIAALIEN HYÖDYNTÄMISEN
PERIAATTEET MAARAKENTAMISESSA - TOIMENPIDEOHJELMA

Esimerkki

Kierrätyskatukivet

Suunnitteluohjeistus - työselostus

TIETOKANTAISTAMINEN



UUSIOMAARAKENTAMINEN – KÄYNNISSÄ OLEVIA HANKKEITA

IHKU

INFRAPÄÄSTÖLASKENTA

MASA-ASETUS

SEUTUMAISA

KIERRÄTYSKATUKIVET



BETONIMURSKE INFRARAKENTAMISESSA 

Juha Forsman
Helsingin katu- ja puistorakentamisen massojen 

kierrätys, infotilaisuus 
12.11.2019 

Helsinki, Kansakoulunkatu 

BETONIMURSKEEN HYÖTYKÄYTTÖ



• MATERIAALI JA HISTORIA

• SOVELTUVUUS JA KÄYTTÖKOHTEET

• OHJEISTUS

• MATERIAALIN LAATUASIAT JA VAATIMUKSET

SISÄLTÖ

Työmaalta
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BETONIMURSKEEN RAAKA-AINE JA LOPPUTULOS

Sekajäte

valikoimattomasta

purusta

Betonijäte

valikoivasta

purusta

Betonimurske

Murskattu

sekajäte



BETONIMURSKEEN RAAKA-AINE JA LOPPUTULOS

Sekajäte

valikoimattomasta

purusta

Betonijäte

valikoivasta

purusta

Betonimurske

Murskattu

sekajäte



1994 ENSIMMÄINEN KOETIE, 1. TUTKIMUKSET TKK:LLA

1995 ENSIMMÄINEN BETONIMURSKEEN KIERRÄTYSKESKUS

1995 BETOROC-OHJEET / Rudus, Viatek

1997 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS RAKENNUSJÄTTEISTÄ (lajiteltava) 

1998 KAATOPAIKKAVERO HYÖDYNTÄMÄTTÖMILLE RAKENNUSJÄTTEILLE

1999 BETONIMURSKEEN MITOITUSPARAMETRIT / Viatek (osana Ruduksen TEKES-hanketta) 

BeM OHJEISTUS, INFRARAKENTAMINEN

2000 TIELAITOKSEN BeM-OHJE ja KUNTALIITON BeM-OHJE, RIL 132–2000 

2001 LAADUNHALLINTASTANDARDI

2005 TIETOA TIENSUUNNITTELUUN NRO 71D / Tiehallinto

2006 INFRARYL, OSA 1 VÄYLÄT JA ALUEET (ei sisältänyt betonimurskeen laatuvaatimuksia)    

2006 MARA-ASETUS, VNA 591/2006 (muutokset: 2009) 

2007 SIVUTUOTTEIDEN KÄYTTÖ TIERAKENTEISSA, TIEH 2100041-07

2014 HSY VESIHUOLTO - BETONIMURSKE KÄYTTÖOHJE

2017 INFRARYL (sisältää betonimurskeen laatuvaatimukset ja työohjeet) 

2018 MARA

2018 LAADUNHALLINTASTANDARDI SFS 5884 

2019 BETONIMURSKE KAUPUNKIEN JULKISESSA MAARAKENTAMISESSA (Hki, Espoo, Vantaa, Tampere ja Turku / Lahti)

2019 SILTOJEN JA MUIDEN TAITORAKENTEIDEN PURKUBETONIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMINEN (Väylävirasto 8/2019) 

2019 PURKUTYÖOPAS, YM  
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2020 KATU 2020, Katusuunnittelun ja –rakentamisen ohjeet (SKTY) 

2020 Uusiomateriaalit kaupunkien infrarakentamisessa, UUMA3, käsikirja  

2020 Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa, Väyläviraston ohjeita xx/2020 (julkaisu 01/2019)

2020 Uusiomateriaalit tierakenteissa, käsikirja, Väylävirasto + CIRCWASTE-hanke  



BETONIMURSKEEN SOVELTUVUUS JA KÄYTTÖKOHTEET

Kantava ja jakava kerros

BeM I, BeM II

Pengertäyttö

BeM III, IV



BETONIMURSKEEN KÄYTTÖ KATUPOIKKILEIKKAUKSESSA

OHJE: Betonimurske
kaupunkien julkisessa
maarakentamisessa, 
2019



21.3.2019

TAAVI DETTENBORN / RAMBOLL FINLAND OY

UUSIOMATERIAALIT KATURAKENTAMISESSA    
KANTAKAUPUNGISSA 





21.3.2019

TAAVI DETTENBORN / RAMBOLL FINLAND OY

BETONIMURSKE MERITÄYTTÖMATERIAALINA



KIITOS! 

1994

1996

2017



Kierrätyskasvualustojen käytön tavoitteet

12.11.2019

Laura Yli-Jama



Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien 
hyödyntäminen maarakentamisessa
Toimenpideohjelma 2018-2021

Kaivumaiden vähentäminen
• Mm. kaivamattomien menetelmien käytön edistäminen

Rakentamisesta aiheutuvien CO2-päästöjen ja muiden 

ympäristöhaittojen vähentäminen
• Kaivumaiden, kiviainesten ja purkumateriaalien suunnitelmallinen hyödyntäminen 

rakennuskohteissa

• Kuljetusten ja käsittelyvaiheiden vähentäminen

• Luonnonvarojen korvaaminen uusiomateriaaleilla

Materiaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistäminen
• Tavoitteena on, että rakennus- ja purkujätteestä 70 % kierrätetään materiaalina vuoteen 

2022 mennessä. 

Kaivumaiden loppusijoituksen turvaaminen
• Maankaatopaikoille ei viedä sellaisia maa-aineksia, joita voidaan hyödyntää muussa 

rakentamisessa sellaisenaan tai jalostettuina, mm. meluvalleissa ja puistoissa. 
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Kierrätysmaiden käyttö kasvualustoissa

• Osana Helsingin kaupungin kaivumaiden 

hyödyntämisen kehittämisohjelmaa

• Tarkoituksena on ohjata rakentamista sellaiseen 

kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan, joka on 

mahdollista nykyisen lannoitevalmistelain (539/2006) 

ja muun kasvualustoja käsittelevän laidansäädännön 

puitteissa.

• Helsingin kaupungin ohjeet suunnittelijoille, v. 2018

• VYL:in ohje Kierrätysmaiden käyttö viherrakentamisen 

kasvualustoissa, v. 2019
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Miksi kannattaa käyttää 
kierrätysmaita 
kasvualustoissa? 

• Säästetään luonnonvaroja

• Vähennetään CO2-päästöjä

• Kierrätysmaiden käyttö voi lisätä rakennettujen 

viheralueiden biologista monimuotoisuutta 

• Kierrätettävät pintamaat sisältävät humusta ja 

maaperän hiilivarastoja 

• Edistetään maaperäeliöstön monimuotoisuutta 

• Edistetään viherrakentamisen 

kokonaistaloudellisuutta 
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Kierrätysmaiden käytön tavoitteet

1) Massatasapaino

2) Massojen kierrätys kasvualustoissa

3) Ekologinen monimuotoisuus

4) Kaivamattoman maaperän periaate

• Kaikissa rakennushankkeissa selvitetään 

käytettävissä olevat maa-ainekset

• Käytetään mahdollisuuksien mukaan 

kierrätettäviä maa-aineksia

• Kasvualustasuunnittelussa kierrätettäviin maa-

aineksiin suhtaudutaan kasvillisuussuunnittelun 

resurssina ja lähtökohtana.
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Kierrätystavoitteet suunnittelun eri 
tasoilla

• Kaavoitus- ja aluesuunnitteluvaiheessa tunnistetaan maaperän 

suojelun tarve ja kierrätysmaakohteet.

• Hankeohjelmavaiheessa asetetaan tavoitteet ja hahmotetaan 

esiselvitystarpeet.

• Katu- ja puistosuunnitemassa suunnitellaan talteenotto tavoitteena 

massatasapaino ja pintamaiden sijoittaminen alueelle. Suunnitellaan 

kasvillisuuden ja kasvualustojen yhteensopivat periaatteet. 

• Rakennussuunnitelmissa määritetään maaperän säilyttäminen, 

suojaus ja siirto sekä yksityiskohtaiset kasvualustaratkaisut, 

laaditaan massanhallintataulukko (S10). Suunnitellaan työmaa-

aikainen hoito, takuuajan hoito ja laaditaan hoitosuunnitelma.
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Kasvualustojen kierrätyshankkeita Helsingissä

• Vuosaarenhuippu, kaatopaikka ja 

ylijäämämaiden läjitysalue

• Ida Aalbergin puisto, entisen

ampumarata-alueen kunnostus

puistoksi

• Alakivenpuisto, virkistysalue ja 

luonnon monimuotoisuuskohde

- resurssitehokas ylijäämämaiden 

hyötykäyttö

• Vuosaaren liikuntapuisto

• Viikinojan viljelypalstat



Rakentamisen ja ylläpidon yhteys, hoitosuunnitelma

Kierrätyskasvualustoilla toteutetun 

kohteen hoitosuunnitelman kehitystyö 

käynnistynyt syksyllä 2019

Tavoitteena laatia malliasiakirjat:

• Rakentamisen aikainen hoito

• Takuuajan hoito

• Pitkän ajan hoitosuunnitelma

• Seuranta
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12.11.2019
Kierrätyskasvualustojen tutkimukset ja suunnittelu, 
case Viikin palstaviljelyalue
Elina Regårdh

Ilmakuvat Helsingin karttapalvelusta
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KIERRÄTYSMAIDEN KÄYTÖN 
OHJAUS HELSINGISSÄ

OHJE SUUNNITTELIJALLE: 
Kierrätysmaiden käyttö 
kasvualustoissa

MASSATALOUSLASKELMA S 10

MAAPERÄTUTKIMUSTEN OHJE
Näytteenotto-ohjelman laadinta
Näytteenotto maastossa
Raportin laadintaohje

HOITOSUUNNITELMAN MALLI
Työnaikainen hoito
Takuuajan hoito
10 v. suunnitelma



Kasvualustakerroksen selvitys lähtötiedoista
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— Saaduista lähtötiedoista ja 
vanhoista suunnitelmista, 
kartoista,  ilmakuvista, 
haastattelemalla alueen 
historian tuntevia 
henkilöitä

— Maastokatselmusten 
avulla, kasvillisuuden ja 
suunnittelijan tutkimusten 
avulla ”kuoppa lapiolla”

1932 2001



Maaperätutkimuspyyntö 
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Maaperätutkimuspyyntö 
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• määritettiin maaperätutkimuspisteet 
• kartta ja   näytteenotto-ohje toimitettiin 

pohjatutkimuspyynnön yhteydessä 
kaupungin geolle



Näytteidenotto 
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Tutkimustulokset

7



Pintamaiden 
käyttösuunnitelma

8



Esittäminen rakennussuunnitelma

9



Ohjeet työselostuksessa

10



Työmaa dokumentoi käytetyt kasvualustat
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Kierrätyskasvualustojen käyttö kasvualustoissa, ohje (VERSIO 2 luonnosteltu) 
liite 1. Pintamaakartta 
liite 2. Pintamaiden käyttösuunnitelma 
liite 3. Kasvualustakartoituksen maaperätutkimus näytteenotto-ohje
liite 4. Massatalouslaskelman S10-taulukko
liite 5. Istutusten esimerkkipiirustukset
liite 6. Maaperätutkimuksen raportointiohje (LUONNOS)

Kivikon käsittelykentän kasvualustatuotteet
Kasvualustavalmistuksen omavalvonta ja prosessikuvaus, Kivikon käsittelykenttä

Vieraslajit kierrätysmaissa – hallintasuunnitelma (LUONNOS)
Kierrätyskasvualustojen hoitosuunnitelmamalli (ALOITETTU)
Kierrätysmaita käsittelevät tekstit yleiseen työselostukseen (LUONNOS)

Muita liittyviä ohjeita

Vieraskasveja sisältävän maa-aineksen vastaanotto ja käsittely jätehuollossa. HSY 
(LUONNOS)
Vieraslajikasvien vastaanotto ja käsittely jätehuollossa. HSY
Vieraslajien tunnistaminen, hävittäminen, vastaanotto ja käsittely Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueella. 
HSY
Helsingin kaupungin vieraslajikoulutuspaketit
Kaivumaiden sekä rakennus- ja purkujätteen käsittelyohje. Helsingin kaupunki.
Viherympäristöliitto Kierrätysmaiden käyttö viherrakentamisen kasvualustoissa

Ohjeita
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Kerätään
maaperänäytteet

ja teetetään
viljavuusanalyysi

Tutkitaan
pintamaan

rakenne ja syvyys
aistinvaraisesti

esim. kaivamalla
koekuoppa

Kasvillisuus
kartoitetaan ja 

alue jaetaan
tutkittaviin
lohkoihin

Varmistutaan
maaperän

puhtaudesta ja 
selvitetään

ympäristön-
suojelun

vaatimukset

Asetetaan
kierrätys-
tavoitteet

Pilaantuneita
maita ei
käytetä

Vieraslajeja
sisältäviä maita ei
kierrätetä. 
Vieraslajit torjutaan
paikan päällä tai 
maat viedään
asianmukaisesti
käsiteltäviksi.
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Asiantunteva
tavoitteellinen hoito

perustuu
havainnointiin ja 

ohjaa alueen
kehittymistä

Urakoitsija toteuttaa
kasvualustat ja 

dokumentoi
toimintansa

omavalvontasuunni-
telman mukaisesti

niin, että kaikki maa-
ainekset ovat
jäljitettävissä

Suunnitellaan
rakentamisen

aikainen ja jälkeinen
hoito

Suunnitellaan
viheralue

maaperälähtöisesti



HELSINGIN KATU- JA PUISTORAKENTAMISEN MASSOJEN INFOTILAISUUS 12.11.2019

STARAN KIERRÄTYSKASVUALUSTATUOTTEET
MARKKU NEVALAINEN (STARA), PEKKA LESKINEN (RAMBOLL)



HELSINGIN KATU- JA PUISTORAKENTAMISEN MASSOJEN INFOTILAISUUS 12.11.2019

STARAN KIERRÄTYSKASVUALUSTATUOTTEET
MARKKU NEVALAINEN (STARA), PEKKA LESKINEN (RAMBOLL)

Kivikon käsittelykentän omavalvontasuunnitelmalla varmistetaan toiminnan laatu, 
ohjataan kentän kehittämistä ja osoitetaan muutostarpeet. Omavalvontasuunnitelmalla 
varmistetaan myös toiminnan ja tuotteiden turvallisuus, terveellisyys ja sopivuus 
käyttötarkoitukseensa sekä varmistetaan seuraavat asiat:

• mitä materiaaleja käytetään ja niiden sopivuus käyttötarkoitukseensa

• mistä materiaalit tulevat

• miten materiaaleja säilytetään/kuljetetaan

• minne lopputuotteet menevät

• miten materiaaleja on käytetty ja miten varmistetaan jäljitettävyys sekä seuranta ja kirjanpito



HELSINGIN KATU- JA PUISTORAKENTAMISEN MASSOJEN INFOTILAISUUS 12.11.2019

STARAN KIERRÄTYSKASVUALUSTATUOTTEET
MARKKU NEVALAINEN (STARA), PEKKA LESKINEN (RAMBOLL)



HELSINGIN KATU- JA PUISTORAKENTAMISEN MASSOJEN INFOTILAISUUS 12.11.2019

STARAN KIERRÄTYSKASVUALUSTATUOTTEET
MARKKU NEVALAINEN (STARA), PEKKA LESKINEN (RAMBOLL)

Kivikon niitty



HELSINGIN KATU- JA PUISTORAKENTAMISEN MASSOJEN INFOTILAISUUS 12.11.2019

STARAN KIERRÄTYSKASVUALUSTATUOTTEET
MARKKU NEVALAINEN (STARA), PEKKA LESKINEN (RAMBOLL)

TUOTEKORTIT



HELSINGIN KATU- JA PUISTORAKENTAMISEN MASSOJEN INFOTILAISUUS 12.11.2019

STARAN KIERRÄTYSKASVUALUSTATUOTTEET
MARKKU NEVALAINEN (STARA), PEKKA LESKINEN (RAMBOLL)

Kivikon niitty I

• Tuote soveltuu käytettäväksi vaativammissa niittykohteissa.

• Tuoteseloste (ei lannoitettu ja kalkittu)

• Tyyppinimi: Teknisesti käsitelty irtomulta 

• Tuotenimi: Kivikon niitty I 

• Raaka-aineet: Peltotyyppinen pintamaa + tarvittaessa kierrätetty leikkihiekka (0 - 4 mm) 

• Käsittely: välpätty ja seulottu (25 mm:n seula)

• Rakeisuus ja ravinteisuus: Viherrakennusmaa-analyysi tuotteesta 

• Käyttöohje: käytettävissä sellaisenaan niittykohteissa
Rikkakasvit: Tuote sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvisiemeniä 

• Erätunniste: Aumanumero

• Valmistaja: STARA / Kivikon käsittelykenttä. 



HELSINGIN KATU- JA PUISTORAKENTAMISEN MASSOJEN INFOTILAISUUS 12.11.2019

STARAN KIERRÄTYSKASVUALUSTATUOTTEET
MARKKU NEVALAINEN (STARA), PEKKA LESKINEN (RAMBOLL)

Kivikon niitty II

• Tuote soveltuu käytettäväksi perusniityssä.

• Tuoteseloste (ei lannoitettu ja kalkittu)

• Tyyppinimi: Teknisesti käsitelty irtomulta 

• Tuotenimi: Kivikon niitty II

• Raaka-aineet: Metsänpohjapintamaa

• Käsittely: välpätty ja seulottu (50 mm:n seula)

• Rakeisuus ja ravinteisuus: Viherrakennusmaa-analyysi tuotteesta 
Käyttöohje: käytettävissä sellaisenaan niittykohteissa
Rikkakasvit: Tuote sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvisiemeniä 

• Erätunniste: Aumanumero

• Valmistaja: STARA / Kivikon käsittelykenttä



HELSINGIN KATU- JA PUISTORAKENTAMISEN MASSOJEN INFOTILAISUUS 12.11.2019

STARAN KIERRÄTYSKASVUALUSTATUOTTEET
MARKKU NEVALAINEN (STARA), PEKKA LESKINEN (RAMBOLL)

Kivikon nurmikkomulta

• Tuote soveltuu sellaisenaan käytettäväksi A2-A3 nurmikoiden valmistukseen.

• Tuoteseloste (ei lannoitettu ja kalkittu)

• Tyyppinimi: Teknisesti käsitelty irtomulta 

• Tuotenimi: Kivikon nurmikko I 

• Raaka-aineet: Peltotyyppinen pintamaa + komposti + leikkihiekka tarvittaessa 

• Käsittely: välpätty ja seulottu (25 mm:n seula)

• Rakeisuus ja ravinteisuus: Viherrakennusmaa-analyysi tuotteesta 

• Käyttöohje: käytettävissä sellaisenaan nurmetuskohteissa
Rikkakasvit: Tuote sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvisiemeniä 

• Erätunniste: Aumanumero

• Valmistaja: STARA / Kivikon käsittelykenttä



HELSINGIN KATU- JA PUISTORAKENTAMISEN MASSOJEN INFOTILAISUUS 12.11.2019

STARAN KIERRÄTYSKASVUALUSTATUOTTEET
MARKKU NEVALAINEN (STARA), PEKKA LESKINEN (RAMBOLL)

Kivikon maisemointimulta 

• Tuote soveltuu käytettäväksi kaikessa maisemoinnissa.

• Tuoteseloste (ei lannoitettu ja kalkittu)

• Tyyppinimi: Teknisesti käsitelty irtomulta 

• Tuotenimi: Kivikon maisemointimulta

• Raaka-aineet: Metsänpohjapintamaa 

• Käsittely: välpätty

• Rakeisuus ja ravinteisuus: Viherrakennusmaa-analyysi tuotteesta 

• Käyttöohje: käytettävissä sellaisenaan maisemoinneissa
Rikkakasvit: Tuote sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvisiemeniä 

• Erätunniste: Aumanumero

• Valmistaja: STARA / Kivikon käsittelykenttä.



HELSINGIN KATU- JA PUISTORAKENTAMISEN MASSOJEN INFOTILAISUUS 12.11.2019

STARAN KIERRÄTYSKASVUALUSTATUOTTEET
MARKKU NEVALAINEN (STARA), PEKKA LESKINEN (RAMBOLL)

KIITOS



Kivikon ylijäämämaiden
käsittelykenttä



Historiaa

- tarvittiin alue Staran omilta työmailta tuleville, hyödynnettäviksi soveltuville maa-

aineksille.

- ensimmäinen ympäristölupa haettu 12/2012.

- maa-ainesten lisäksi haettiin lupaa vastaanottaa mm. mineraalista rakennusjätettä

(betoni, tiili) sekä tuhkaa ja asfalttia.

- ympäristölupa saatiin 10.6.2013.

- voidaan vastaanottaa kynnysarvomaita, mutta humus- ja multamaiden haitta-

ainepitoisuuksien on oltava alle kynnysarvon.

- vuosina 2013-2018 ei massojen käsittelyä, vain varastointi.



Yleistä
- massat ainoastaan Staran omilta työmailta ja lähes yksinomaan pintamaita

- metsäpintamaa – muu pintamaa

- kentältä myös viedään massoja Staran eri työmaille. Massat voivat olla sekä käsiteltyjä,

että käsittelemättömiä. Käsittelymenetelminä välppäys ja/tai seulonta.

- vastaanotetuille massoille tehdään haitta-aineanalyysit -> näytteet aumoista

kokoomanäytteinä -> tähän mennessä ei ympäristöluvan mukaisia pitoisuuksien ylityksiä.

Määritys: raskasmetallit ja öljyhiilivedyt.

- varmennetaan työmaille menevien massojen puhtaus.

- selkeä, ajantasainen massakirjanpito jossa huomioidaan myös sisäiset siirrot aumoista

toiseen (reseptöinnin takia) -> massojen jäljitettävyys.



2018-2019

- keväällä 2018 käynnistettiin massojen välppäys mm. Vuosaaren
kaatopaikkaurakkaa varten.

- pelkästään välppäämällä saatiin ”jalostusastetta” nostettua (mm. kivet, puu,
juuristot poistettua), jolloin saatiin maisemointiin kelpaavaa, melko homogeenista
maata.

- keväällä 2019 sovittiin Kympin kanssa kierrätyskasvualustakokeilusta.

- kentällä oleville massoille tahtiin ravinne- happamuus ym. määritykset -> tulosten
pohjalta reseptöinti (Risto Ahonen, Stara). Käytössä oli myös lehtikompostia,
turvetta ja hiekkaa. Ei kemiallisia lannoitteita.



- käynnistettiin omavalvontasuunnitelman teko (Ramboll / Pekka Leskinen)

- seulotut ja reseptöidyt massat jaettiin omavalvontasuunnitelman
perusteella neljään tuotteeseen:

Niitty 1, Niitty 2, Nurmikkomulta ja Maisemointimulta.

- tarkoitus on jatkossa ohjata kaupungin omaa kasvualustakäyttöä
suunnittelun kautta.

- kokeilu oli onnistunut ja antoi hyvää kokemusta ja informaatiota
kasvualustojen laajempaa omatuotantoon.













KASVUALUSTAKERROSTEN 
MAAPERÄTUTKIMUKSET JA 
UUSI NÄYTTEENOTTO-OHJE

Infotilaisuus: Helsingin katu- ja puistorakentamisen maa-ainesten kierrätys
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Kimmo Järvinen



PINTAMAIDEN TAUSTAPITOISUUDET HELSINGISSÄ

Helsingissä pintamaassa voi useiden raskasmetallien ja PCB:n ”kynnysarvopitoisuudet” ylittyä → ei voida hyödyntää vapaasti



KASVUALUSTA JA PIMA-TUTKIMUKSIEN YHDISTÄMINEN

• Ohjeella systematisoidaan pintamaatutkimukset

• Tutkimuksien tekeminen ja tulosten tulkinta sekä raporttien lukeminen helpompaa

• Lisäksi kustannussäästöä verrattuna kahteen erilliseen tutkimukseen
• Näytteenotto
• Kemialliset analyysit
• Rakeisuusanalyysit
• Raportointi

• Kolmiosainen ohje, jossa jokainen osa on itsenäinen
1. Tutkimuksien suunnittelu
2. Työskentely kentällä
3. Raportointi

• Tavoitteena tiivis ja käyttökelpoinen ohje, joka ei olisi oppikirjamainen

• TÄLLÄ HETKELLÄ LUONNOSVERSIO, vaatii joitain rajauksia/täsmennyksiä

• Seuraavilla kalvoilla on esitetty vain ohjeen pääkohdat



OSA 1: OHJE PINTAMAATUTKIMUKSEN SUUNNITTELUUN
• Taustaselvitykset

• Haitalliset vieraslajit https://laji.fi/
• Maanalaiset kaapelit ja johdot https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/maanmittauspalvelut/Johtokartta/
• Tarvittavat luvat

• Tutkimuspisteiden määrä ja sijoittalu (lohkot/ruudut)

• Näytteenottotapa (lapio, maakaira, pienoiskaivuri…)

• Tehtävät kemialliset analyysit
• Viherrakennusmaa-analyysit (liukoiset pitoisuudet)
• Ravinnereservit (kok.pitoisuudet)
• Kationinvaihtokapasiteetti
• Kokonais-typpi
• Pima-metallit
• Tarvittaessa PCB, PAH ja/tai öljyt

• Fysikaaliset analyysit
• maa-aineksen rakeisuus
• maalajin määritys

• Valitaan laboratorio

https://laji.fi/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/maanmittauspalvelut/Johtokartta/


OSA 2: OHJE PINTAMAATUTKIMUKSEN SUORITTAMISEEN KENTÄLLÄ

• Tarvikkeet maastotyöskentelyyn
• Laboratorion toimittamat näyteastiat
• Näytteenottovälineet: istutus- ja pistolapiot, kairat jne
• Tutkimuspistekartta
• Muistiinpanovälineet paperilla tai tabletilla/kännykällä, kynä, kamera 

• Pisteiden sijaintimittaus
• Erittäin tärkeää jos muuttuu tutkimuspistekartalla esitetystä
• Vaadittava tarkkuus riippuu tutkimuksesta: GPS / mittanauha / takymetri. 

• Havainnot ja niiden kirjaaminen sekä kuoppien valokuvaus
• Kerrokset ja niiden paksuus
• Aistinvaraiset arviot

• Näytteiden ottaminen, kokoomanäytteiden tekeminen, näytteiden
koodaus

• Näytteiden toimitus laboratorioon
• Analyysien tilaaminen (tilaus mahdollisesti vaiheittain: ensin pima → jos

pilaantunut, ei tarvitse muita analyysejä)

TYYPILLISET MAAKERROKSET

• kangasmetsässä

• karikekerros

• humuskerros

• uuttumiskerros

• rikastumiskerros 

• Pohjamaa

• lehtometsässä

• karikekerros

• multakerros

• rikastumiskerros

• pohjamaa

• peltomaa tai puisto (kulttuurimaannos)

• muokkauskerros tai kasvualustakerros

• pohjamaa
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OSA 3: OHJE PINTAMAATUTKIMUKSEN RAPORTOINTIIN 

1. Johdanto
• Työn tarkoitus
• Tilaaja, tekijät

2. Kohteen kuvaus
• Sijainti, koko, rajaus
• Pohjasuhteet

3. Tutkimusmenetelmät
• Näytteenotto
• Sijaintimittaukset
• Analyysimenetelmät

4. Tulokset
• Käytetyt viitearvot
• Maalajit
• Analyysitulokset

5. Johtopäätökset

Liitteet
• Sijaintikartta ja tutkimuspistekartta
• Analyysitulosten kokoomataulukot
• Koekuoppakortit

ESIMERKKEJÄ JOHTOPÄÄTÖKSISTÄ

• Voidaanko tutkittuja maita

• hyödyntää kierrätyskasvualustoina

• hyödyntää muussa maarakentamisessa

• sijoittaa maankaatopaikalle

• käsitellä pilaantuneena maana

• Epävarmuudet

• tutkimusten riittävyys

• Jatkotoimenpidesuositukset

• lisätutkimukset

• maanprannusohjeet valittuun tarkoitukseen

• neuvottelu viranomaisten kanssa

• ei jatkotoimenpiteitä

}Laaditaan mallit



KIITOS!

KYSYMYKSIÄ, KOMMENTTAJA, KRITIIKKIÄ



KIERRÄTYS-
KASVUALUSTAT
RAKENNUTTAMISESSA

12.11.2019

Rauna Sarrivaara, KYMP/RYA/RAKE

Heidi Järkkä, Ramboll

Kuva: Kekkilä



RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄT
HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELON MUKAAN, RT 10-11107

• Tarveselvitys

• Hankesuunnittelu

• Suunnitteluvaiheet (useita)

• Rakennuslupatehtävät

• Rakentamisen valmistelu

• Rakentaminen

• Käyttöönotto

• Takuuaika



VIHERRAKENNUTTAMINEN HELSINGIN
KAUPUNGILLA

• Kaupunkiympäristön organisaatiossa kapungin omia
viherrakennuttajia

• Lisäksi kaupunki käyttää rakennuttajakonsultteja

• Pääosa viherrakentamista teetetään STARAlla, katu-
urakoita teetetään lisäksi jonkin verran ulkopuolisilla
urakoitsijoilla

Kuva: 
Kekkilä



• Viherrakennuttaja ja –valvojakonsultit toimivat tilaajien
edunvalvojina ja mm.  

• Valmistelevat rakentamisen

• Pyytävät urakkatarjoukset

• Hoitavat rakentamisen aikaisia tehtäviä

• Huolehtivat valmiin kohteen vastaanotosta ja takuuajan
tehtävistä

VIHERRAKENNUTTAMINEN HELSINGIN 
KAUPUNGILLA

Kuva: 
Kekkilä



UUSIOMAARAKENTAMISEN
SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVIA
ASIOITA

• Massatasapainon suunnittelu tulisi tehdä hankekohtaisesti
sekä useiden hankkeiden välillä

→ Missä massoja syntyy / missä massoja tarvitaan

→ Oikea-aikaisuus

• Viimeisin tarkastelu ja mahdollinen suunnitelmien päivitys
tulee tehdä rakentamisen valmistelun yhteydessä

→ Tilanteet ovat voineet muuttua suunnittelun jälkeen

• Logistiikka, välivarastointialueet ja massojen käsittely tulee
huomioida mm. tilavarauksissa



• Reseptiikka

• Mahdollisimman tarkat määritelmät suunnitelmiin

• “Pyritään hyödyntämään” –tyyppiset kirjaukset eivät riitä

• S10-taulukon tietojen hyödyntäminen ja päivittäminen

• Suunnitelmallinen toteutuksen seuranta rakentamisen
aikana ja sen jälkeen

• Muutoksiin varautuminen ja yhteydenpito toteutuksen
aikana

UUSIOMAARAKENTAMISEN
SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVIA
ASIOITA



• Roolitukset ja tiedonkulun varmistaminen

• Rakentamisen vaiheistuksen miettiminen yhdessä
rakennuttajan kanssa

• Rakennuttaja mukaan suunnitteluvaiheen viimeisimpiin
kokouksiin

• Maaperätutkimusten käytännöt

• Pilaantuneiden maiden huomiointi ja käytännöt

UUSIOMAARAKENTAMISEN
SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVIA
ASIOITA

Kuva: 
Kekkilä



CASE MUNKINPUISTO

• Suunnitelmissa oli määritelty paikalta syntyvien
maiden (erityisesti kitkamaat) uusiokäyttö
Munkinpuiston alueella

• Rakentaminen aloitettiin loppuvuodesta ja
toteutus jouduttiin vaiheistamaan alkavan talven
vuoksi



CASE MUNKINPUISTO

• Vaiheistuksesta johtuen alueelta ei saatu
hyödynnettäviä maita siinä järjestyksessä kuin
suunnitelmissa oli ajateltu

• Maita saatiin toisesta kohteesta, mutta tavoite
paikallisesta maiden uusiokäytöstä ei toteutunut

• Kohteessa oli myös haitallista vieraslajia, 
kurtturuusua

• Vieraslajin hävittämisen toimenpiteistä käytiin
keskustelua ja hävittämisestä aiheutui kustannuksia



• Onko tarkoituksenmukaista noudattaa “liian
tiukasti” kasvualustasuosituksia?

• STARAlla on omaa kasvualustatuotantoa. Mikäli
suunnittelija on määritellyt hankkeeseen
tuotteistettuja kasvualustoja tai Staran tuotteista
paljon poikkeavia kasvualustoja, todellisuudessa
oman tuotannon kasvualustoja ei tällöinvälttämättä
käytetä.

• Voidaanko alueilla lisätä maastonmuotoiluja, jotta
alueelta tai lähistöltä syntyviä maita voidaan
hyödyntää?

POHDINTAA
KIERRÄTYSKASVUALUSTOISTA



• Paikalla tehtävien kasvualustojen riskinä on mm. 
haitallisten vieraslajien tai aggressiivisten rikkakasvien
leviäminen

→ Mikäli kasvualustan käyttökohde on oikea ja kasvustoa
hoidetaan, riski kuitenkin pienenee/poistuu

• Kierrätyskasvualustojen ja –maiden käyttö tulee
huomioida hankekohtaisissa hoitosuunnitelmissa

POHDINTAA
KIERRÄTYSKASVUALUSTOISTA



KIITOS!

Heidi Järkkä

040 487 2681

heidi.jarkka@ramboll.fi


