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• Pääkaupunkiseudulla tarvitaan rakentamiseen
vuosittain noin
17  miljoonaa tonnia maa- aineksia.

• Rakentamisessa tarvittavista maamassoista
muodostuu rakentamisen yhteydessä noin 50 %,
loput tuotetaan neitseellisiltä maanottopaikoilta.

Pääkaupunkiseutu

Hyötykäyttö 10 Mt

NOTTO-REKISTERI 2012-2014
Massakiven käyttö pääkaupunkiseudulla
2012 2,70 Mm3ktr 6,76 Mt 5,6 t/asukas
2013 2,48 6,20 5,2
2014 1,94 4,84 4,0
M3ktr = 2,5 t 1,2 milj.asukasta

Etelä- ja Länsi-Suomessa kalliokiviaines on monin paikoin kiviaineksen pääasiallinen lähde, kun taas Itä- ja Pohjois-
Suomessa kalliokiviaines muodostaa vain noin kolmanneksen kiviainesten kokonaistuotannosta. SYKEn tietojen
mukaan vuonna 2011 mursketta ja louhetta otettiin eniten Kotkan kunnassa (3,0 Mt) ja tärkein ottokeskittymä sijaitsi
pääkaupunkiseudulla ja sen ympäristössä (Tuusula 2,3 Mt, Vantaa 1,1 Mt, Espoo 1,1 Mt) (Kuva 2). Kiviainesten arvioitu
kokonaiskäyttö oli 89 Mt eli noin 17 tonnia asukasta kohden; Suomi onkin asukaslukuun suhteutettuna Euroopan
Unionin suurimpia kiviainesten tuottajia. Kokonaiskäytöstä kalliokiviainekset muodostivat 60 %, sora ja hiekka 40 %.
http://www.gtk.fi/_system/print.html?from=/geologia/luonnonvarat/kalliokiviaines/index.html

MAA-AINESHUOLTO 2010/TILASTOKESKUS
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MASSATALOUS 1973 JA 2011

Näin 1973 …

… ja 38 v. myöhemmin 2011
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Raportti lausunnoille
4. Seminaari
-lausuntopyynnöt
-raportin avoin
kommentointi

Lautakunnat

Ehdotus
toimenpideohjelmasta

Kehittämisohjelman
hyväksyntä:
•Aluerakentamisen
johtoryhmä
•Kaupunginhallitus

KAIVUMAIDEN
KEHITTÄMISOHJELMA
2014–2017
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KAIVUMAIDEN KEHITTÄMISOHJELMA 2014–2017

Toimenpideohjelmassa on kuvattu toimenpiteitä, joilla Helsingin
kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelmaa toteutetaan.
Jokaiselle kärkihankkeelle määritellään mittarit ja niitä arvioidaan
vuosittain. Kärkihankkeet ovat:

1. Kaivumaan määrän vähentäminen

2. Kaivumaiden uudelleenkäytön edistäminen

3. Ylijäämämaiden loppusijoituksen turvaaminen.
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Yhteistyöllä saavutetaan hyödyt
Tavoitteiden toteutuminen merkitsee tiedon jakamista, yhteistyön
tiivistämistä ja tavoitteiden, prosessien sekä roolien selkiyttämistä
kaupungin eri toimijoiden, HSY:n, kuntien, valtion viranomaisten
sekä muiden osapuolten ja yritysten kanssa. Kun kaikki osapuolet
hoitavat rakentamisen ketjussa oman osansa, turhaa kaivumaiden syntyä
voidaan ehkäistä ja kaivetut maat saadaan parhaiten hyödynnettyä.

Kaupungin eri toimijoilla on vastuu toimia tavoitteiden mukaisesti, jolloin
esimerkiksi maankaatopaikoille loppusijoitettavaa maa-ainesjätettä
muodostuu aiempaa vähemmän. Maa-ainesten materiaalitehokkuutta
kehitetään yhteisesti. Seurantaa sekä raportointia kehitetään nykyisestä.
Näin voidaan mitata ja ohjata toimintaa entistä tehokkaammin. Myös
tiedonkulkuun kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.
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YLEISTEN ALUEIDEN KAIVUMAAT
2010 500 000 t  maa-ainesjätteenä maankaatopaikoille
2012          180 000 t
2013 10 000 t
2014 0 t (hyötykäyttöön 350 000 t)
2015 Massoja jälleen rajojen ulkopuolelle

Säästöt 2014
7 M€
25,4 milj.tkm
25 000 tonnia CO2

Englantilaiskallio Koirasaari
20 M€
4 milj. tkm
10 000 tonnia CO2

VASTUU MASSOISTA
RESURSSITEHOKKUUS
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JÄTKÄSAARI

MASSOJEN VÄLIVARASTO-KÄSITTELYALUE 20 ha
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HANKEKOHTAINEN
MASSATAULUKKO
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LOUHEEN KUMULATIIVINEN KERTYMÄ





RAKENNUSVIRASTON MERKITTÄVIMMÄT
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Kooste puistorakentamisen vaikutusten arvioinnista



Kiviaineshuollon päästövähennyspotentiaali
aluekehityshankkeissa (KIPA)

Aluekehityshankkeiden ekotehokkuuden arviointiin on valmistumassa kaupunkien, rakennusliikkeiden,
tutkimuslaitosten, ympäristöministeriön ja Tekesin mittavan yhteistyöhankkeen tuloksena KEKO-työkalu, jota
kehitettäessä havaittiin yllättävä jatkotutkimustarve. Kiviaineshuollon kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus jäi
puuttumaan työkalusta, koska tutkimuslaitoksilla tai yhteistyökumppaneilla ei ollut tarvittavia tietoja laskentaosion
toteuttamiseksi.

KIPAssa mallinnetaan tapaustutkimuksena aluekehityshankkeessa kiviaineshuollosta aiheutuvat
kasvihuonekaasupäästöt ja suhteutetaan ne rakennusvaiheen sekä yhdistetyn rakennus- ja käyttövaiheen
kokonaispäästöihin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää aluekehityshankkeiden
ekotehokkuuden näkökulmasta kiviaineshuollon hiilijäljen suuruusluokka,
merkitys ja suhteellinen päästövähennyspotentiaali. Mallinnuksen
tapaustutkimuskohteena on Helsingin Kuninkaantammi. Tulosten avulla
kiviaineshuoltoon liittyvien ratkaisujen merkitystä voidaan arvioida myös
laajemmassa maankäytön suunnittelun kontekstissa. Tulokset luovat tietopohjaa,
jonka avulla voidaan etsiä parhaita ratkaisuja päästövähennysten mahdollistamiseen maankäytön suunnittelun ja
liiketoimintatapojen uudistamisen kautta. Tutkimusprojekti tukee Hämeen liiton, Uudenmaan liiton ja Päijät-
Hämeen liiton koordinoimaa Resurssitehokkaan kiviaineshuollon ja pohjavesien suojelun avoin
kehittämisympäristö laajalle metropolialueelle-esiselvitystyötä, jonka puitteissa kartoitetaan kiviaineshuollon
nykytila. Tutkimusprojektin toteuttaa Aalto-yliopisto yhteistyössä Helsingin,Espoon, Vantaan ja Lahden kaupunkien
sekä Uudenmaan liiton kanssa.
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• Tekninen kelpoisuus
• Ympäristökelpoisuus
• Elinkaari
• Resurssitehokkuus



UUMA2
http://www.uusiomaarakentaminen.fi
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Helsingin kaupunki esittää huolestuneisuutensa viranomaisten menettelytavasta, joka on tullut
esille kahdessa vesilupahakemuksessa. Kyseiset hankkeet kuuluvat aihealueeseen, josta on
annettu vuonna 2015 uusi ”Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje”. Ympäristöministeriön
tiedotteessa 27.5.2015 todetaan, että uuden ohjeen taustalla on pyrkimys helpottaa
viranomaisten työtä ja vähentää tapauskohtaisen harkinnan tarvetta sekä lisätä päätöksenteon
ennakoitavuutta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) antoi lupapäätökset Koirasaarenluotojen ja Lokkiluodon
meriläjitysalueiden vesiluvista. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) jätti
päätöksiä koskevat valitukset Vaasan hallinto-oikeudelle kummastakin luvasta.

Valitusten vuoksi ensi vuonna suunnitelluista ruoppaushankkeista uhkaa tulla arviolta noin 16
miljoonan euron lisäkustannus Helsinkiläisille veronmaksajille. Lisäksi se lisää raskaan liikenteen
kuljetuksia noin 10 miljoonaa tonnikilometriä, hiilidioksidipäästöjä noin 12 000 tonnia ja
polttoaineen kulutusta noin 400 000 litraa.

ELY:n valituksista voi tulkita, että Valtion lupaviranomaisella ja valvovalla viranomaisella on
valitettavat näkemyserot julkaistun uuden ohjeen tulkinnasta, joka heijastuu erittäin voimakkaasti
hankkeeseen ryhtyviin tällä hetkellä. Lisäksi valituksista käy ilmi, että valvova viranomainen ei
halua lupapäätöksien antavan mitään tulkintavaroja, vaan kaikki yksityiskohdat tulisi tarkasti
määrätä. Tämä ei ole täysin järkevä menettelytapa, koska usein vuosia kestävissä
hankeprosesseissa tulee työn aikana esille seikkoja, joita on järkevää muokata valvovan
viranomaisen kanssa yhteistyössä, esim. erilaisten hyväksytettävien suunnitelmien muodossa.
Asiassa on myös huomioitavaa, että ELY on ollut mukana lupaprosessissa neuvotteluissa ja
lausunnon antajana.

OTE PONNESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖÖN LUONNOS

OSAOPTIMOINTI


