
UUMA  

Kohdekortti: Konalan maisemavalli                        KORTTI 9-18 

Avainsanat: maisemavalli, betonimurske, ylijäämämaat, lievästi pilaantuneet maat, kierrätyskasvualusta  

Kohteen sijainti ja kuvaus  
Helsinki, Konala, Betonitie 3. Rakentamisen tukialueen maise-

mointi ja melunsuojaus maisemavallilla.  

Uusiomateriaalien hyödyntäminen  
Uusiomateriaaleja hyödynnetään vallin ytimessä täyttömateri-

aalina, vallin sisäisissä tukipenkereissä sekä kasvualustoissa 

Kohteen erityispiirteitä  

Rakentamisen tukialueella toimii mm. Sorttiasema, betonijät-

teen kierrätysasema, betoniasema, yms. Betonin kierrätys on 

toiminut alueella 1990-luvulta. Valli tarvitaan Honkasuon uu-

den asuinalueen suuntaan.  

Vallin koilliskulmassa pohjanvahvistus massastabiloimalla, 

massanvaihdolla, geolujitteilla ja vastapenkereillä.   

Kohteen laajuus  Pituus 380 m, pohjan ala 14 500 m2, vallin tilavuus 58900 m3 

Toteutusajankohta  Rakennussuunnittelu 2018, valmistuu 2022  

Lupatarve  

Ympäristölupa HEL 2015-010280, syynä ylijäämämaan, vähäi-

siä määriä mineraalista purkujätettä sisältävän maa-aineksen, 

stabiloidun saven ja sedimentin sekä betonimurskeen laaja-

mittainen hyötykäyttö   

Hyödynnetty uusiomateriaali 1  

Mineraalista purkumateriaalia sisältävä kaivettu maa-aines, al-

kuperä pääosin Honkasuon ja Kuninkaantammen rakentami-

nen, Hyödynnetään yhdessä uusiomateriaalien 2 ja 3 kanssa  

Hyödynnetty uusiomateriaali 2 Lievästi pilaantunut kaivettu ns. kynnysmaa  

Hyödynnetty uusiomateriaali 3 Stabiloitu ylijäämäsavi  

Hyödynnetty uusiomateriaali 4 Betonimurske, #0/150 mm (käytännössä myös 0/90)   

Tutkimukset (laboratorio, laadunvalvonta, yms.)  

- ennakkoon  
Uusiomateriaalinen laboratorionäytteet, vesinäytteet alueen 

ojista  

- rakentamisvaiheessa  

Aistivarainen laadunvalvonta rakentamisen yhteydessä, 

UUMA-materiaaleista 1 ja 2 laboratorionäytteet jokaista alka-

vaa 800 t / 400 m3 kohden, UUMA materiaalia 3:sta laborato-

rionäyte jokaista alkavaa 1000 t kohden. Vesinäytteet alueen 

ojien vedestä rakentamisen aikana 

- rakentamisen jälkeen  Vesinäytteet alueen ojien vedestä  

- jatkotutkimustarpeet  
Betonimurskeelle jätetyn pintarakenteen koeosuuden kasvilli-

suus.  

UUMA-rakentamisen vaikutukset 

Rakennettiin uutta asuinaluetta melulta ja pölyltä suojaava 

maisemavalli kierrätetyistä maa-aineksista. Verrattuna neit-

seellisten maa-ainesten käyttöön, säästettiin sekä kustannuk-

sissa, kuljetuksen päästöissä, että muissa ympäristövaikutuk-

sissa.  

Havaintoja ja kokemuksia UUMA-ra-

kentamisesta 

Rakentaminen on sujunut hyvin. Tukialue vallin vieressä mah-

dollistanut sujuvan materiaalien vastaanoton ja rakentamisen.  

Organisaatio  

Tilaaja: Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Mikko Suominen 

Suunnittelu: Ramboll Finland Oy, Juha Forsman  

Ympäristöluvan laatiminen: Ramboll Finland Oy, Teppo Moisio 

Liitetiedot  

Kuva 1. Kohteen sijaintikartta  

Kuva 2. Ilmakuva vuodelta 2021 

Kuva 3. Tyyppipoikkileikkauksia 

Kuva 4, 5 ja 6. Valokuvia rakentamisesta 

Kohteen raportointi  Ympäristölupa HEL 2015-010280 mukaisesti  

Kohdekortin laatija, pvm.   Peter Kolis, Ramboll Finland Oy, 13.6.2022 
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Kuva 1. Kohteen sijaintikartta.  

 
Kuva 2. Ilmakuva vuodelta 2021. (Espoon karttapalvelu). 
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Kuva 3. Tyyppipoikkileikkauksia. 
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Valokuva 4. Vallin rakentamista. 
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Valokuva 5. Saven massastabilointia vallin koilliskulmassa. 

 

 

 
Valokuva 6. Valmistunutta vallia.  


