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 Kaupungin rakennushankkeiden välinen massojen 

koordinointi

 Maa-ainesten välivarastointi ja jalostus

 Hyötykäyttökohteiden suunnittelu ja toteutus.

HELSINGIN KAIVUMAIDEN HYÖDYNTÄMISEN 
KEHITTÄMISOHJELMA (2014-2017)



Kaivumaiden kehittämisohjelman toimenpiteitä on toteutettu muun 

muassa seuraavasti:

1. Kaivamista vähennetään ja materiaalitehokkuutta parannetaan
• Aluerakentamisprojekteissa on jo kaavoitusvaiheessa otettu esille alueiden 

massojen käsittely.

• Infrahankkeiden ympäristövaikutusten hallinnan tueksi valmistui 

”Ympäristöasiakirja ja työmaan ympäristösuunnitelmapohja”. 

2. Kaivumaiden uudelleenkäyttöä edistetään
• Kaupungilla on ollut käytössä kahdeksan väliaikaista massojen kierrätysaluetta

• Kaivumaiden hyötykäyttöä on edistetty katu- ja puistorakentamisessa, suunnittelu-

ja toteutusvaiheissa laaditaan massataulukko. 

• Puistorakentamisessa käytettävän kierrätyskasvualustan käyttöön valmistuu 

suunnitteluohjeistus.

3. Ylijäämämaiden loppusijoitus turvataan
• Östersundomin yleiskaavaehdotuksessa esitetyistä massojen käsittely- ja 

loppusijoitusvaihtoehdoista ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).
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Kasvualustojen kierrätyshankkeita Helsingissä

• Vuosaarenhuippu, kaatopaikka ja 

ylijäämämaiden läjitysalue, v. 2001-

• Ida Aalbergin puisto, entisen

ampumarata-alueen kunnostus

puistoksi

• Alakivenpuisto, virkistysalue ja 

luonnon monimuotoisuuskohde

- resurssitehokas ylijäämämaiden 

hyötykäyttö
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VUOSAAREN HUIPPU

• Kaatopaikka ja ylijäämämaiden läjitysalue

• Maisemoinnissa sovellettu maamassojen 

uusiokäyttöä vuodesta 2001

• Maisemarakentamisen dokumentointi 

valmistuu v. 2017
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VUOSAARENHUIPPU

• Suunnitelman innoittajina 

kanerva-katajanummet, 

erilaiset niityt, harjujen 

paahderinteet sekä 

harvinaistuneet lehtotyypit

• Valikoidut pintamaat eri 

kasvupaikoille

• Kasvillisuus pääosin 

luontaisesti paikalle 

levinnyttä tai siemenpankista 

kasvanutta
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Kasvillisuuden tilanne 2016Puistosuunnitelma v. 2005





VUOSAARENHUIPPU

Hoito- ja kehittämissuunnitelma 2017-2026

Hoidon tavoitteena on:

• Avoimen maiseman ja näkymien ylläpitäminen

• Alueen kulun ohjaaminen ja saavutettavuus

• Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen

• Vieraslajien leviämisen estäminen

• Elinympäristöjen turvaaminen avomaiden uhanalaisille lajeille

• Kustannustehokkuus
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IDA AALBERGIN PUISTO

• Puiston kokonaispinta-ala 

12,2 ha; peruskorjaus 5,4 ha 

alueelle.

• Haagan entisen 

ampumaradan pilaantuneet 

maat

• Kunnostusmenetelmänä 

massanvaihto, 6000 tonnia 

poistettavia maita

• Maastonmuotoilut 

täyttömailla

• Kasvillisuus: säilyvä puusto,  

metsitystaimet,  

runkopuuryhmät ja niityt



Täyttösuunnitelma 2012

IDA AALBERGIN PUISTO



Suunnittelusta opittua:

• Pintamaan kuorinta-alueet tulee kartoittaa kasvilajiston 

mukaan: siirtyvä siemenpankki, kasvilajisto ilmentää myös 

maaperää

• Täyttösuunnitelma tulee esittää korkeuskäyrin ja 

maalajitiedoin

• Kierrätysmailla tehtävät viherrakentamiskohteet 

tarvitsevat oman hoitosuunnitelman.

• S10 massataulukossa eritellään kaikki 

kasvualustamateriaalit.

• Pintamaata tulee käsitellä niin vähän kuin vain 

mahdollista, koska käsittely laittaa liikkeelle liukoisen 

typen, mikä edistää ei-toivottujen pioneerikasvien 

voimakasta kasvua. 

• Pintamaassa on olemassa hyvä siemenpankki, 

niittyalueet eivät tarvitse täydennyskylvöä.

• Luontaisen sukkession salliminen



Urakoitsijan näkökulmasta: 

• Vaikutukset resursseihin, hankkeen 

läpimenoaikaan ja kustannuksiin

• Massojen seurannan tehostaminen työmailla

• Materiaalien ja mahdollisten työmenetelmien 

muutokset tiedoksi tekijöille > koulutus ja 

informaation lisääminen

• Kohteen elinkaariodotukset jo 

toteutusvaiheessa jollain tasolla tiedossa 

myös tekijöille

• Luovutusvaiheessa tehostetun hoidon tarve



28.6.2014

14.6.2015

Ylläpidon kokemuksia:

• Hoitosuunnitelmassa esitettävä myös hoidon 

pitkän tähtäimen tavoitteet

• Metsikköistutukset tarvitsevat erikoishoitoa siihen 

saakka, kunnes taimikko on vähintään 1,5 metriä 

korkuista

• Muissa istutuksissa pitää käyttää riittävän suuria 

taimikokoja, koska pienikokoiset taimet hukkuvat 

heinikon sekaan.

• Kuorikatteen käyttöä tulisi välttää: mukana tulee 

rikkakasveja

• Kaivumaat ovat otollinen elinympäristö kaneille

• Hoitotöiden dokumentointi: Pintamaista kehittyvän 

kasvillisuuden seurantaa jatketaan ylläpidon 

aikana, jotta hoitotöiden vaikutukset voidaan 

tunnistaa ja hoitosuunnitelmaa päivittää.



• Alueen laajuus 11 ha. 

• Entinen käyttö: asuntoalue, joka oli 

rakennettu entisen kaatopaikan 

päälle 

 asunnot poistettiin

• Kaatopaikan kunnostaminen valmistui 

2010. Suuri osa pilaantuneesta maa-

aineksesta sijoitettiin 20 m korkean 

kartion sisälle.

• Kierrätysmateriaalien hyötykäyttö

viheralueen rakentamisessa: 

Jätkäsaaressa stabiloitua

sedimenttiä 35 000 m3.

Kierrätetyt kitkamaat 9300 m3

Kierrätettyä

kasvualustamateriaalia 6510 m3

Kantohake 263 m3

ALAKIVENPUISTO
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ALAKIVENPUISTO

• Toteutuneet puiston rakentamiskustannukset olivat noin 2,5 miljoonaa euroa eli noin 22€/m2.

• Massojen hyötykäytöllä saavutettiin 3.8 miljoonan euron, 400 000 polttoainelitran ja 1 000 

CO2-tonnin säästöt



• Niittykasvillisuus kehittyy kierrätyskasvualustan 

siemenpankista.

• Niitto aloitetaan heti > ei toivottujen pioneerikasvien poisto

• Hoito- ja kehittämissuunnitelma v. 2017-27

• Katselmukset ja dokumentointi 

ALAKIVENPUISTO
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Kierrätysmaiden käyttö kasvualustoissa - kehityshanke 
Ohjeita suunnittelijoille (valmistuu 2018) 



Lähtökohdat

• pintamaita varastoidaan useissa 

toimipisteissä

• varastoitujen pintamaiden 

käyttöaste melko hyvä - ei tiedetä, 

kuinka suuri osa käyttökelpoisesta 

aineksesta saadaan hyödynnettyä 

nykyisiltä työmailta

• lehtikompostia jää käyttämättä

• ns. helsinkimoreenia jää runsaasti 

ylitse (siltinsekaista, myös hieman 

pintamaita)
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Kierrätysmaiden käytön periaatteet

1) Massatasapainon periaate

2) Massojen kierrätys kasvualustoissa

3) Ekologinen monimuotoisuus

4) Kaivamattoman maaperän periaate
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Kierrätystavoitteet määritetään yleissuunnittelussa

Kaavoitus- ja aluesuunnitteluvaiheessa tunnistetaan maaperän 

suojelun tarve ja kierrätysmaakohteet.

Hankeohjelmavaiheessa asetetaan tavoitteet ja tehdään esiselvitykset

Katu- ja puistosuunnitemassa:

- suunnitellaan maiden talteenotto tavoitteena massatasapaino ja 

pintamaiden sijoittaminen alueelle

- hankekohtainen massatarkastelu (s10-taulukko)

- suunnitellaan kasvillisuuden ja kasvualustojen yhteensopivat periaatteet. 

Rakennussuunnitelmissa:

- maaperän säilyttäminen, suojaus ja siirto

- yksityiskohtaiset kasvualustaratkaisut

- hoitosuunnitelma, myös työmaa-aikainen ja takuuajan hoito
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Kasvualustasuunnittelun periaatteet
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Kartoittamalla

pintamaat 

hankitaan tieto 

ja ymmärrys kohteesta
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Tiedämmekö 

maaperästä tämän?
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Vai tämän?
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Suunnittelun lähtökohdat:

- Hankkeessa kaivettavat ja tarvittavat 

massat

- Erilaisten leikkausmassojen 

käyttökelpoisuus 

suunnitelmien mukaan tehtäviin 

rakenteisiin

 Hankekohtainen maa-

ainessuunnitelma

Hankekohtainen massojen 

hallinnan s10 -lomake



Ohjeet suunnittelijoille

 Kierrätyskasvualustojen periaatepiirustukset

 Kasvualustojen suunnitteluohjeet 

työselostusta varten

• Massatalouslaskelma S10-taulukko

• Kohteesta talteen otettavat massat

• Kohteen kasvualustoissa käytettävät 

massat

• Massojen välivarastointi
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Rakentamisen ja ylläpidon yhteys

Hoitosuunnitelman laatiminen

• Työnaikainen hoito

• Takuuajan hoito

• Pitkän ajan hoitosuunnitelma

• Yhteistyö ylläpidon kanssa

• Hoitotöiden dokumentointi: 

Pintamaista kehittyvän 

kasvillisuuden seurantaa jatketaan 

ylläpidon aikana, jotta hoitotöiden 

vaikutukset voidaan tunnistaa ja 

hoitosuunnitelmaa päivittää.
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Kiitos!


