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InfraRYL 23112

Paikalla tehtävällä kasvualustalla 
tarkoitetaan paikalla olevista maa-
aineksista niitä sekoittamalla ja 
tarvittaessa muualta tuotavia maa-
aineksia tai lannoitevalmisteita 
lisäämällä valmistettua kasvualustaa. 

”Allutettua” pintamaata Staran Suutarilan 
käsittelyalueella,  40 mm seula



 Kaupungin rakennushankkeiden välinen massojen 
koordinointi

 Maa-ainesten välivarastointi ja jalostus
 Hyötykäyttökohteiden suunnittelu ja toteutus

HELSINGIN KAIVUMAIDEN KEHITTÄMISOHJELMA 
2014-2017



MIKSI PINTAMAITA KIERRÄTETÄÄN?

- Elävä maa on rajallinen resurssi

- Vähentää kuljetuksia

- Vähentää turve/hiekka-seosten käyttöä

- Tarjoaa mahdollisuuden monimuotoisen kaupunkiluonnon 
muodostamiseen



MYLLYPURON ALAKIVEN PUISTO

Entisestä kaatopaikka-alueesta on luotu 
resurssiviisaan rakentamisen, tilallisen 
muotoilun ja monimuotoisen kasvillisuuden 
keinoin laaja, alueellisesti merkittävä 
virkistysalue, identiteettitekijä sekä maamerkki 
ja näköalapaikka.

Maa-aineisten hyötykäytöllä saavutettiin 3.8 M€n, 
400 000 polttoainelitran ja 1 000 CO2-tonnin säästöt
verrattuna siihen, että kaivumaat olisi ajettu 
vastaanottopaikoille ja pintamaat olisi ostettu.



KIERRÄTYSMAIDEN KÄYTTÖ KASVUALUSTOISSA - HANKE
osa Helsingin kaivumaiden kehittämisohjelmaa

Ida Aalbergin puisto 2018, rak. 2014

Hankkeessa syntynyt ohje 
perustuu toteutuneista 
kohteista saatuihin 
kokemuksiin

- Kannustaa kierrätysmaiden 
käytön edistämiseen koko 
suunnitteluketjussa

- Pintamaiden tutkimusohje
- Syntyvien ja käytettävien 

määrien arviointi 
hankkeissa, tavoitteena 
massatasapaino

- Kierrätettyjen pintamaiden 
käyttöehdotuksia

- Työselostustekstejä



KARTOITTAMALLA PINTAMAAT 
HANKITAAN TIETO JA YMMÄRRYS 
KOHTEESTA



GEOTEKNISTEN TUTKIMUSTEN 
LISÄKSI



TEHDÄÄN 
KOEKUOPAT,
TUTKITAAN
PINTAMAA JA
KASVILLISUUS

OTETAAN 
NÄYTTEET 
VILJAVUUS-
TUTKIMUSTA 
VARTEN

SUOJELTU 
MAA 
ON PARAS 
MAA



ARVIOIDAAN MYÖS HANKKEESSA SYNTYVIEN JA KÄYTETTÄVIEN 
PINTAMAIDEN MÄÄRÄT JA LAATU 

– HELSINGIN KAUPUNGIN MASSATALOUSLASKELMA S10

littera Nimi Huomioita yks. määrä €/yks. €/tulo

Arviointitapa, A, B tai 

C*

1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet

Poistettavat pintamaat, luonnonmaannos podsoli: karike- ja humuskerrokset 

Karike + humuskerros eritellään tarvittaessa. Useimmiten 

huuhtoitumiskerroksen yläosa voi olla mukana. 

Määritetään talteenottosyvyys. Otetaan kantaa kiviin, 

mättäisiin ja kantoihin m3ktr

esim. A + arvio 

pintakasvillisuudesta, 

viljavuusanalyysi

Poistettavat pintamaat, luonnonmaannos podsoli: huuhtoutumis- ja rikastumiskerroksetTarvittaessa m3ktr

esim. A + arvio 

pintakasvillisuudesta, 

viljavuusanalyysi

Poistettavat pintamaat, luonnonmaannos ruskomaannos

Karike-  ja humuskerros sekä alapuolista maaata, 

talteenottosyvyys määritellään.

esim. A + arvio 

pintakasvillisuudesta, 

viljavuusanalyysi

Poistettavat pintamaat, kulttuurimaannos Pellon muokkauskerros tai istutuksen kasvualustakerros m3ktr

esim. C+arvio 

pintakasvillisuudesta

Poistettavat pintamaat - kivet kpl tai m3ktr esim. B

10
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2310 Kasvualustat ja katteet

Luonnonmaannos podsoli: karike ja humuskerrokset

Karike + humuskerros eritellään tarvittaessa. Useimmiten 

huuhtoitumiskerroksen yläosa voi olla mukana. Otetaan 

kantaa kiviin, mättäisiin ja kantoihin

esim. A + tieto 

pintakasvillisuudesta, 

viljavuusanalyysi

Luonnonmaannos podsoli: uuttumis- ja rikastumiskerrokset Mahdollisesti

esim. A + tieto 

pintakasvillisuudesta, 

viljavuusanalyysi

Luonnonmaannos ruskomaannos Karike-  ja humuskerros sekä alapuolista maata.

esim. A + tieto 

pintakasvillisuudesta, 

viljavuusanalyysi

Pintamaat, kulttuurimaannos pellon muokkauskerros tai istutuksen kasvualustakerros m3ktr

esim. C+arvio 

pintakasvillisuudesta

Pintamaata Helsingin maanvarastointialueilta määritetään laatu, mm. seulonta/sallittu kivien koko m3ktr B

Lehtikomposti Tarkempi määrittely rakennussuunnittelussa

Esim. C, Raaka-

aineet, ravinneanalyysi

Hiekka Tarkempi määrittely rakennussuunnittelussa Esim. C

Sora

Tarkempi määrittely rakennussuunnittelussa, voi olla 

seulonnan ylijäämä Esim. C

Kivet

Tarkempi määrittely rakennussuunnittelussa, voi olla 

seulonnan ylijäämä Esim. C

Leikkaus, kelpoisuusluokka S1, S2, S3, S4 m3ktr Esim. C

Leikkaus, kelpoisuusluokka H1 , H2 m3ktr Esim. C

Leikkaus, kelpoisuusluokka H3, H4 m3ktr Esim. C

Leikkaus, kelpoisuusluokka U1 ja U2 m3ktr Esim. C

Leikkaus, kelpoisuusluokka U3 ja U4 m3ktr Esim. C

Leikkaus, kelpoisuusluokka Turve (Tv) m3ktr Esim. C



MIHIN KIERRÄTYSKASVUALUSTAT SOVELTUVAT?
Kylvö- ja 

istutusalusta mm

Perusmaa esim. 

syvemmältä saatavia 

kaivumaita, moreenia

Vettä pidättävä kerros 

esim. syvemmältä 

saatavia savia tai silttejä 

Huomautukset

Nurmikko A1 200 300 0

Nurmikko A2 200 300 0

Nurmikko A3 150 300 0 Rikkakasveja torjutaan valikoivilla niitoilla

Maisemanurmi A1 50 250 0 Rikkakasveja torjutaan valikoivilla niitoilla

Maisemanurmi A2 0 250 0 Rikkakasveja torjutaan valikoivilla niitoilla

Niitty 0-300 250 0

Hyödynnetään maaperän tarjoamaa kasvillisuutta, 

rikkakasveja torjutaan valikoivilla niitoilla

Ryhmäruusut 600 0 100…200

Pienet perennat 200 0 100…200

Keskisuuret perennat 400 0 100…200

Suuret perennat 600 0 100…200

Pienet mukula- ja sipulikasvit 200 0 100…200 Jos istutettu A3-nurmikkoon tai niittyyyn

Suuret mukula- ja sipulikasvit 400 0 100…200 Jos istutettu A3-nurmikkoon tai niittyyyn

Pensaat 400 0 100…200

Voimakasvaksvuiset peittävät pensaat A2 ja A3 

puistoissa+ maatuva katekangas

Köynnökset 600 0 100…200

Pienet puistopuut 600 0 100…200 Kasvualustarakenteita esitetty mallipiirustuksissa

Suuret puistopuut 800 0 100…200 Kasvualustarakenteita esitetty mallipiirustuksissa

Katupuut 800 0 100…200

Pienet puut rajoitetussa kasvualustassa 1000 0 0

Suuret puut rajoitetussa kasvualustassa 1000 0 0

Metsitykset 0 500 100…200

Usein voidaan käyttää kangasmetsän humus- ja 

huuhtoutumiskerrosta sellaisenaan

Käytetään vain InfraRYL:in mukaista tuotteistettua kasvualustaa. Perusmaa ja vettä pidättävä kerros

eivät saa sisältää juuririkkakasveja. 

Voidaan käyttää kierrätettyjä maa-aineksia, juuririkkakasveja voi olla kohtuullisesti
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Jos paikalla tehtävän kasvualustan 
valmistaminen edellyttää muiden 
aineiden kuin kalkin ja lannoitteen 
lisäämistä (mm. komposti, turve, 
kiviainekset, erilaiset 
kierrätysmateriaalit), kasvualustan 
valmistajan rekisteröidyttävä 
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran 
ylläpitämään lannoitevalmisteiden 
valvontarekisteriin. Rekisteröitynyttä 
toimijaa koskee mm. 
kirjanpitovelvollisuus käytetyistä raaka-
aineista ja valmistetusta tuotteesta 
sekä omavalvontavelvollisuus. 
Valmistetulle kasvualustalle on 
laadittava maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksen nro 
24/11 mukainen tuoteseloste.

”Allutettua” pintamaata Staran Suutarilan 
käsittelyalueella,  40 mm seula – huomaa juuret



Maaperäeliöstö, maan 
siemenpankki ja 
juurenpalat ovat 
resurssi ja ongelma

Juuria sisältävän maan 
käyttö on mahdollista 
vain omalla maalla! 
Lainsäädäntö suojelee.

Yhteistyö ylläpidon 
kanssa, rakentamisen 
aikainen hoito ja 
hoitosuunnitelma 
ratkaisevan tärkeitä

Alakivenpuisto lokakuussa 2018
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TYÖ JATKUU HELSINGISSÄ

Vieraslajien leviämisen estäminen ja torjunta
- Kehitetään ohjeistusta yhteistyössä HSY.n, 

ympäristökeskuksen  ja urakoitsijoiden 
kanssa

- Koulutuksen järjestäminen

Massojen hallinta paikkatietopohjaiseksi 
tietokannaksi – pintamaat mukana

Toiminnan kehittäminen suunnittelussa, 
tilaamisessa ja tuotannossa.

VIHERYMPÄRISTÖLIITTO

on käynnistänyt kansallisen kierrätysmaaohjeen 
laatimisen
Lähtökohtana Helsingin ohje


