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Tiivistelmä 
 Diplomityön tavoitteena oli tutkia ylijäämämaiden hyötykäyttöä ja loppusijoitusta Suomen suurimmissa 

kaupungeissa. Tarkoituksena on parantaa hyötykäytön edellytyksiä. Työssä tuotettiin 

päätöksentekijöille, ympäristöviranomaisille, kaavoittajille, urakoitsijoille, materiaalitoimittajille ja muille 

asianomaisille tietoa ylijäämämaiden hyötykäytön ja loppusijoituksen viimeaikaisesta kehityksestä, 

nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Työssä tarkasteltiin nykytilanteen ongelmia ja mahdollisia 

ratkaisumahdollisuuksia.  

 

Ylijäämämaat ovat rakennustoiminnassa syntyvää maa- ja kiviainesta, jolle ei ole osoittaa välittömästi 

hyötykäyttökohdetta. Suomessa ylijäämämaat ovat tyypillisesti hyötykäyttöön kelpaamatonta liejua, 

savea ja silttiä sekä karkeampaa kitkamaata kuten moreenia, isokokoisia kiviä ja lohkareita. 

Neitseellisen maa- ja kiviaineksen saatavuus tulee huonontumaan, kun välimatkat kasvavat louhosten ja 

rakennustyömaiden välillä. Tulevaisuudessa tullaan rakentamaan pohjaolosuhteiltaan entistä 

heikommille alueille, jolloin etenkin ylijäämäsavien määrä tulee kasvamaan, ellei ylijäämämaiden 

muodostumista oteta kaavoituksessa ja alueellisessa rakentamisessa määrätietoisesti huomioon. Tällä 

hetkellä useimmissa kaupungeissa heikkolaatuiset ylijäämämaat sijoitetaan pääasiassa 

maankaatopaikoille. Maanvastaanottoalueiden sijoittaminen kaupunkien läheisyyteen tulee olemaan yhä 

vaikeampaa, ellei ylijäämämaiden muodostumista oteta kaavoituksessa ja alueellisissa 

rakentamisohjeissa määrätietoisesti huomioon.  

 

Työssä toteutettiin haastattelukysely 16 kaupungissa tai kunnassa. Haastattelututkimuksen avulla 

pyrittiin saamaan mahdollisimman kattava käsitys koko Suomen tilanteesta erilaisissa olosuhteissa. 

Kyselyyn osallistui suuria kaupunkeja kuten Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere ja Oulu sekä pienempiä 

kaupunkeja ja kuntia Etelä-Suomesta kuten Vihti ja Tuusula. Tutkimuksen mukaan 

ylijäämämaamassoissa on paljon käyttämätöntä potentiaalia. Helsingin kaupungilla ei ole tällä hetkellä 

lainkaan maanvastaanottoaluetta. Muissakin kaupungeissa ja kunnissa ylijäämämaiden sijoittaminen on 

yhä haasteellisempaa. Ylijäämämaiden sijoittamisen vaikeutuessa on noussut kasvava tarve 

hyötykäytölle. Ylijäämämaita hyödyntämällä joko jalostettuna tai jalostamattomana voidaan 

merkittävästi vähentää maankaatopaikoille sijoittamista. 

 

Haastattelukyselyn mukaan ylijäämämaita on perinteisesti hyödynnetty meluvalleissa, kaatopaikkojen 

rakenteissa ja yhä kasvavissa määrin erilaisessa viherrakentamisessa ja maaston muotoilussa. 

Vallitsevana käytäntönä on, että muodostuvia ylijäämämaita ei tilastoida kokonaisvaltaisesti lainkaan ja 

hyötykäyttöä ei suunnitella järjestelmällisesti. Jalostusmenetelmien ja jalostettujen materiaalien 

kehittäminen ja tuotteistaminen mahdollistaa tehokkaamman hyötykäytön. Tutkimuksen perusteella 

tehokas hyötykäyttö edellyttää muutoksia ympäristölupaprosesseihin ja ylijäämämaiden 

muodostumisen ja sijoittamisen huomioimista paremmin kaavoituksessa. Massojen koordinoinnilla jo 

varhaisessa suunnitteluvaiheessa voidaan maksimoida hyötykäyttö. Ylijäämämaiden sähköisen 

kauppapaikan avulla voidaan välittää tehokkaasti tietoa syntyvistä ylijäämämaista ja niiden 

käyttökohteista. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset eivät ole kaikilta osin yleispäteviä. Kuitenkin yleisperiaatteita voidaan 

hyödyntää Suomen kaikissa kaupungeissa ja kunnissa, vaikka tutkimus oli kohdistettu suurimpiin 

kaupunkeihin ja Etelä-Suomeen. Työssä esitettyjä ylijäämämaiden hyödyntämistapoja voidaan ottaa 

käyttöön useimmissa kaupungeissa ja kunnissa. 
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Abstract 

The aim of this thesis was to study utilization and disposal of surplus soils in the largest cities in 

Finland. The purpose was to improve conditions for utilization. Thesis produced information to 

decision-makers, environmental authorities, land use planners, contractors, material suppliers and 

other parties involved about recent development, present situation and the future of surplus soils 

utilization and disposal. The challenges of today and possible solutions were discussed. 

 

Soil materials produced in construction operations is called surplus or excess soils if they cannot be 

directly utilized in any application. In Finland surplus soils are typically cohesive soil, clay and silt, 

which are invalid for utilization or coarser non-cohesive soil such as till, big rocks and blocks. 

Availability of non-renewable mineral aggregate will deteriorate in future when distances between 

deposits and construction sites will increase. Especially the amount of surplus clay will grow when in 

the future construction sites are situated geotechnically weaker areas if surplus soils are not taken 

account in land use planning and in areal construction instructions. The most common method to 

process surplus soils is to dispose them to landfills. It will be still more difficult to find location for 

landfill near the city centres.  

 

The research was executed as a questionnaire study in 16 cities and municipalities in Finland. The aim 

of the questionnaire study research was to get comprehensive concept of the situation in Finland. 

Some large cities participated to research inter alia Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere and Oulu but 

also smaller cities and municipalities from the Southern Finland such as Vihti and Tuusula. According 

to the research there are a lot of potential in utilization of surplus soil. At the moment the city of 

Helsinki does not have any landfill area for surplus soils disposal. The disposal of surplus soils is 

getting more challenging also in the other cities and municipalities. Because the disposal of surplus 

soils is becoming more difficult, increases the need for utilization. Utilization of surplus soils raw or 

refined will significantly decrease the amount disposed to landfills.  

 

According to the research surplus soils are traditionally utilized in embankments, landfill 

constructions and even more in the future in construction of green areas and landscape 

transformations. The prevailing usage is that statistics about formation of surplus soils are not 

complied and utilization of surplus soils is not systematically planned. Development and 

productization of refining methods and products will enable more efficient surplus soil utilization. 

Through the research it was shown that efficient utilization requires changes in environmental permit 

application processes. The formation and disposal of surplus soils should be taken into account in land 

use planning. The mass coordination in the early planning stage is the key to maximize utilization. By 

using electronic soil bank it would be possible to disseminate effectively information about surplus 

soils formation and utilization applications.  

 

The results of this thesis are not entirely universal. Nevertheless the basic principles can be utilized in 

all cities and municipalities in Finland even though the research was set to the largest cities and to the 

Southern Finland. The methods to utilize surplus soil can be adopted in majority of cities and 

municipalities.  
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Käsitteet ja lyhenteet 

Absoils-hanke 

EU-hanke: Heikkolaatuisten ylijäämämassojen hyödyntäminen 

maarakentamisessa kestävän kehityksen mukaisesti  

(Sustainable Methods and Processes to Convert Abandoned 

Low‐Quality Soils into Construction Materials) 

Elinkaariarviointi 

(LCA) 

Elinkaariarvioinnissa (Life Cycle Assessment) arvioidaan 

tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksia koko elinkaaren 

aikana raaka-aineen hankinnasta tuotteen hylkäämiseen. 

Elinkaarikustannus 

(LCC) 

Elinkaarikustannukset (Life Cycle Cost) ovat tuotteen tai 

palvelun koko elinkaaren aikana aiheuttamia kustannuksia 

EOW ”Ei enää jätettä” (End Of Waste) 

Hyödyntäminen 
Toiminta, jonka tarkoituksena on ottaa talteen ja käyttöön 

jätteen sisältämä aine tai energia (Jätelaki 3 §) 

Jäte 
Aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa 

käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä (Jätelaki 3 §) 

Muunnoskerroin Ylijäämämaa muunnoskerroin m3itd = 1,59 tonnia 

Käsittely 
Toiminta, jonka tarkoituksena on jätteen vaarattomaksi 

tekeminen tai lopullinen sijoittaminen (Jätelaki 3 §) 

Maankaatopaikka 

Maankaatopaikka eli maanvastaanottoalue on yleensä kunnan 

ylläpitämä alue, jonne sijoitetaan pilaantumatonta ylijäämämaata. 

Alue määritellään maankaatopaikaksi, jos sijoitus yli 3 vuotta. 

Massapankki 

Sähköinen ylijäämämaiden tiedonhallintajärjestelmä. 

Massanhallintaohjelmaa kutsutaan vaihtelevasti myös maa-

ainespankiksi, materiaalipankiksi ja maapankiksi 

UUMA-hanke 

Infrarakentamisen uusi materiaaliteknologia on 

Ympäristöministeriön, Tekesin ja Sitran kehitysohjelma, jossa 

pyritään kehittämään uusiomateriaalien teknologiaa. 

Ylijäämämaa 

Kallio- ja maaperän lajiketta, joka on poistettu maarakentamisen 

yhteydessä niiden alkuperäiseltä paikalta ja niille ei ole osoittaa 

käyttötarkoitusta tai loppusijoituspaikkaa eikä mahdollisuutta 

jalostaa niistä laadukkaampia maamateriaaleja 

 

Lait, asetukset:  

MAL  Maa-aineslaki 

MRA  Maankäyttö- ja rakennusasetus 

MRL  Maankäyttö- ja rakennuslaki 

VNa  Valtioneuvoston asetus 

YSA  Ympäristönsuojeluasetus 

YSL  Ympäristönsuojelulaki 

YVA  Ympäristövaikutusten arviointi 

YVAL  Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
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1 Johdanto 

Rakentamisessa tarvittavien kiviainesten saatavuus on monin paikoin Suomessa 

vaikeutunut ja kustannukset kohonneet, kun välimatkat kiviainesten ottopaikkojen ja 

rakennuskohteiden välillä kasvavat. Toisaalta maarakennustoiminnassa kaivetaan 

erilaisten rakenteiden tieltä suuria määriä maa- ja kiviaineksia, joiden sijoittaminen on 

ollut ongelma jo pitkään suurissa kaupungeissa. Kaivumassoja kutsutaan ylijäämämaiksi, 

jos niille ei ole osoittaa hyötykäyttökohdetta. Ylijäämämaat ovat tyypillisesti 

koheesiomaata, kuten savea ja silttiä, sekä karkeampia maalajeja kuten moreenia, kiviä 

ja lohkareita. Ylijäämämaiden hyödyntämistä maarakenteissa vaikeuttaa niiden heikot 

tekniset ominaisuudet ja laadulliset vaihtelut.  

 

Yleensä kaivetut maamassat kuljetetaan pois työmaalta lähimmälle maankaatopaikalle tai 

hyödynnetään erilaisissa kohteissa esimerkiksi meluvalleissa. Tällä hetkellä vain harvoin 

ylijäämämaat hyödynnetään muissa kohteissa tai jalostetaan laadukkaammiksi massoiksi. 

Kaivettujen maa- ja kivimassojen sijoittaminen on muodostunut ongelmaksi etenkin 

suurissa kaupungeissa. Pääkaupunkiseudulla, mutta myös muissa suurissa kaupungeissa, 

ylijäämämaa-aineksen sijoitusalueille ei enää löydy tilaa läheltä keskustoja, vaan alueet 

joudutaan sijoittamaan entistä kauemmas ylijäämämaiden muodostumiskohteista. 

Kuljetuskustannukset nostavat merkittävästi ylijäämämaan hintaa. Sijoitettavan 

maamassan määrää voitaisiin pienentää huomattavasti, jos ylijäämämaat hyödynnettäisiin 

maanvastaanottoalueelle sijoittamisen sijasta niiden syntypaikalla tai lähellä sitä 

jalostamalla niistä käyttökelpoisia maamassoja. Jalostamismenetelmiä ja -tuotteita on 

kehitetty pitkään, mutta niiden saaminen laajaan käyttöön on ollut vähäistä. 

 

Ylijäämämaiden käsittelypalvelun tarve erityisesti Helsingissä on akuutti, sillä Helsingillä 

ei tällä hetkellä ole maanvastaanottopaikkaa. Tammikuun 2011 jälkeen Helsingin 

kaupungin ylijäämämaita ei ole enää vastaanotettu Vantaan maankaatopaikalle. Myös 

muissa kaupungeissa on pulaa sijoitusalueista ja niitä joudutaan sijoittamaan entistä 

kauemmas keskustoista. Ylijäämämaiden hyötykäytön maarakentamisessa ja 

loppusijoituksen tulisi kehittyä, jotta säästettäisiin luontoa ja kustannuksia.  

 

Tämän diplomityön tavoitteena on tuottaa tietoa ylijäämämaiden hyötykäytön ja 

loppusijoituksen kehityksestä, nykytilasta ja tulevaisuudesta. Työssä tarkastellaan 
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nykytilan haasteita ja niiden ratkaisumahdollisuuksista. Tavoitteena on esittää 

ehdotuksia tilannetta parantavista kehitystoimenpiteistä ja suosituksia ohjauskeinoiksi. 

Työssä tutkitaan laajemman hyötykäytön mahdollisuuksia ja tarvittavia 

toimintatapamuutoksi. Samoin työssä selvitetään, kuinka kaavoituksella ja 

lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa hyötykäytön tehostumiseen.  

 

Tutkimuksessa tarkastellaan ainoastaan Suomen tilannetta. Muiden maiden esimerkkiä 

ylijäämämaiden käsittelystä on laajasti saatavilla erityisesti maiden alkuperäiskielillä, 

mutta diplomityö rajattiin tarkastelemaan Suomen tilannetta. Haasteiden ja 

ratkaisumahdollisuuksien selvittämiseksi työssä toteutetaan laaja kirjallisuusselvitys ja 

tutkitaan haastattelukyselyn avulla ylijäämämaiden käsittelyn tilannetta Suomen 

suurimmissa kaupungeissa ja joissakin pienemmissä kaupungeissa ja kunnissa Etelä-

Suomessa. Tutkimuksessa kerättiin tietoa Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, 

Turun, Oulun, Jyväskylän, Lahden, Kuopion, Joensuun, Vaasan, Porvoon, Järvenpään, 

Tuusulan, Riihimäen ja Vihdin ylijäämämaiden nykytilanteesta. Tutkimus toteutettiin 

Ympäristötekniikan Forumin (YGOFORUM) rahoittamana ja diplomityöhön saatiin 

Ekokemin ympäristöstipendi. Työtä ohjasi YGOFORUM:in nimeämänä Ramboll Finland 

Oy ja YGOFORUM:in työvaliokunta (Ari Seppänen, Ulla-Maija Mroueh, Jussi 

Reinikainen, Pia Vilen ja Jan Österbacka) toimi työn seurantaryhmänä.   
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2 Ylijäämämaat  

2.1 Määritelmä 

Yhdyskuntien rakentamiseen liittyen kaivetaan suuria määriä maa- ja kiviainesta 

rakennusten perustamisen ja teiden rakentamisessa yhteydessä. Ylijäämämailla 

tarkoitetaan kallio- ja maaperän lajikkeita, jotka on poistettu maarakentamisen 

yhteydessä niiden alkuperäiseltä paikalta ja niille ei ole osoittaa käyttötarkoitusta tai 

loppusijoituspaikkaa eikä mahdollisuutta jalostaa niistä laadukkaampia maamateriaaleja. 

Ylijäämämaamassat ovat yleensä teknisesti heikkolaatuisia luonnonmateriaaleja, joiden 

hyödyntäminen on vaikeaa niiden epätasaisen laadun vuoksi. Ylijäämämaiden 

soveltuvuuden eri käyttökohteisiin määräävät laadulliset tekijät. (Pokki et al. 2009, 7-8)  

 

Ylijäämämaita muodostuu esimerkiksi talojen, katujen, teiden, vesihuoltolinjojen ja 

maanalaisten tilojen rakentamisesta. Ylijäämämaa-aines on yleensä hyötykäyttöön 

kelpaamatonta koheesiomaata (savea ja silttiä), moreenimaata sekä isokokoisia kiviä ja 

lohkareita. (Kautto & Lepola 2005, 3) Laadullisesti hyötykäyttöön kelpaamaton maa-

aines sijoitetaan mm. kaupungin tai kunnan ympäristöluvanvaraiselle maankaatopaikalle.  

(Huhtinen et al. 2012, 8) 

 

Jätelain (2011/646 5§) mukaan maamassa, jonka haltija on poistanut tai aikoo poistaa 

käytöstä, on jätettä. Uuden jätelain tultua voimaan 1.5.2012 pilaantumaton maa-aines ei 

ole jätettä, jos sen jatkokäyttö on varmaa, se täyttää suunnitellun käytön vaatimukset 

eikä sen käyttö aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.  Jäteverolain 

17.12.2010/1126 3 §:n mukaan jätteiden hyödyntäminen tarkoittaa toimintaa, jossa 

tavoitteena on ottaa talteen ja käyttöön jätteen sisältävä aine tai energia. Jätteen 

käsittely tarkoittaa 3 §:n mukaan toimintaa, jonka tavoitteena on lopullinen 

sijoittaminen. 

 

Ylijäämämaiden tilavuus vaihtelee huomattavasti sen eri käsittelyvaiheissa. 

Tilavuusyksiköiden riippuvuus toisistaan on esitetty kuvassa 1. Ryöstökertoimen, 

löyhtymiskertoimen, tiivistymiskertoimen ja täyttökertoimen avulla voidaan arvioida 

massan tilavuutta eri käsittelyvaiheissa. (Suomen Kuntaliitto 2002) Yleensä ylijäämämaa-
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ainesmäärät ilmaistaan todellisina irtotilavuuskuutioina kuorma-auton lavalla tai 

kuormien määrinä. Uusissa maanvastaanottoalueiden ympäristöluvissa ilmoitetaan 

sijoitettavien maa-ainesten tilavuudet tonneina. Esimerkiksi Tampereen kaupungin 

maankaatopaikan ympäristöluvassa ilmoitetaan täyttötilavuus tonneina ja teoreettisena 

rakennetilavuutena (AVI 2012). 

 

 

Kuva 1. Ylijäämämaan muuntokertoimet (Suomen Kuntaliitto 2002). 
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Ylijäämämaassa haitta-ainepitoisuudet ovat luonnollisella tasolla tai niin alhaisia, että ne 

eivät uhkaa ympäristöä eli alittavat alemman ohjearvon. Maa- ja kiviaineksen 

pilaantuneisuus arvioidaan alemman ohjearvon, kynnysarvon ja ylemmän ohjearvon 

avulla haitta-aineiden kokonaispitoisuuksien perusteella. (Valtioneuvoston asetus 

maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 214/2007). Taulukossa 1 

on esitetty alemman- ja ylemmän ohjearvon ja kynnysarvon merkitykset sekä 

määritelmät pilaantumattomalle ja pilaantuneelle maa-ainekselle. Kaivosteollisuudessa 

syntyvät sivukivet ovat tämän termin ulkopuolella. (Pokki et al. 2009, 7) 

 

Taulukko 1. Maaperän kynnys- ja ohjearvojen merkitykset (Reinikainen 2007). 

Alempi ohjearvo 
Haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä 

maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, ellei 

aluetta käytetä teollisuus-, varasto- tai 

liikennealueena tai muuna vastaavana alueena tai 

ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin 

osoitettu. 

Kynnysarvo 
Haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä 

maaperää ei pidetä pilaantumattomana vaan yhden 

tai useamman haitta-aineen ohjepitoisuus ylittyy. 

Pilaantumaton maa-aines 
Kaivettu maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ei 

ylity minkään aineen osalta kynnysarvoa. 

Pilaantumaton maa-aines, 

jossa kohonneita haitta-

ainepitoisuuksia 

Kaivettu maa-aines, jonka yhden tai useamman 

aineen pitoisuus on kynnysarvon ja alemman 

ohjearvon välillä 

Pilaantunut maa-aines 
Kaivettu maa-aines, jonka yhden tai useamman 

haitta-aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon 

tai joka on pilaantunut muulla esimerkiksi 

hajuhaitan perusteella. 

Ylempi ohjearvo 
Haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä 

maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, jota 

käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena 

tai muuna vastaavana alueena ellei kohdekohtaisella 

riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu. 

 

Kun ylijäämämaan haitta-ainepitoisuudet ovat kynnysarvon ja alemman ohjearvon 

välissä, voidaan sitä käyttää esimerkiksi asuin-, puisto-, ja virkistysalueilla. Alemman 

ohjearvon ylittäneitä ylijäämämaita voidaan käyttää esimerkiksi teollisuus-, varasto- ja 
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liikennealueille. Ylemmän ohjearvon ylittänyt ylijäämämaa luokitellaan pilaantuneeksi. 

Tietyillä alueilla jokin haitta-ainepitoisuus ylittää luonnostaan kynnysarvon. (Pokki et al. 

2009, 7; Huhtinen et al. 2012, 3). Tämä työ käsittelee pilaantumattomia ylijäämämaita, 

joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat alemman ohjearvon. 

 

2.2 Muodostuminen suurimmissa kaupungeissa 

Kiviainesta käytetään vuosittain rakentamisessa Suomessa arviolta noin 100 miljoonaa 

tonnia (Infra ry 2010). Kiviaines on uusiutumaton luonnonvara, jonka käyttöä säätelee 

Maa-aineslaki (MAL 555/1981). Kuvassa 2 on esitetty kiviainesten vuosittaisen 

kokonaiskäytön kehitys Suomessa vuosina 2000–2009. Vielä vuonna 2008 kiviaineksen 

kokonaiskäytön tilastoinnissa ei näkynyt kierrätettyä kiviainesta, mutta vuonna 2009 

noin 1 prosenttia käytetystä määrästä oli kierrätyskiviainesta.  

 

 

Kuva 2. Kiviainesten vuosittainen käyttö Suomessa vuosina 2000–2009 (Infra ry 2010). 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kierrätyskiviaines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Jalostamaton sora ja hiekka 32 30 29 31 33 29 32 33 28 21

Jalostettu sora ja hiekka 23 23 22 21 24 24 24 26 25 16

Jalostettu kalliokiviaines 37 38 39 40 43 45 49 49 60 47
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Rakennustoiminnassa käytettävän neitseellisen kiviaineksen saatavuus on vaikeutunut jo 

usealla alueella. Esimerkiksi Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla ei käytännössä ole enää 

helposti käytettävissä harjukiviainesvaroja, jotka soveltuisivat maa-ainesten ottoon ja 

olisivat helposti saatavilla. Erilaisia sorajalosteita tuodaan pääkaupunkiseudulle 50–70 

kilometrin etäisyydeltä ja tulevaisuudessa niitä voidaan joutua tuomaan jopa kauempaa. 

(Kinnunen et al. 2006, 80–81)  

 

Samalla, kun uusiutumatonta kiviainesta tuodaan pitkän matkan päästä, 

rakennustoiminnassa syntyviä ylijäämämaita joudutaan sijoittamaan maanvastaan-

ottoalueille eli maankaatopaikoille, koska maa-aineksille ei ole hyötykäyttöä. 

Kehittämällä menetelmiä ja toimintatapoja voitaisiin ainakin osa käytetystä 

neitseellisestä kiviaineksesta korvata ylijäämämailla joko sellaisenaan tai jalostettuna. 

Näin voitaisiin vähentää maanvastaanottoalueille sijoitettavien ylijäämämassojen määrä 

ja kiviainesvarat riittäisivät pidemmäksi aikaa. (Pokki et al. 2009, 7) 

 

Ylijäämämaiden sijoittaminen on noussut ongelmaksi jo 1970-luvulla. Silloin on jouduttu 

rakentamaan entistä enemmän pohjaolosuhteiltaan epäedullisimmille alueille, koska 

kaupunkien kantavapohjaiset alueet ovat jo rakennettu. Myös maanalainen 

rakentaminen on yleistynyt tilan puutteen vuoksi. (Mäkinen 1974, 1-2) Tonttien 

kallistuminen on lisännyt tarvetta käyttää hyödyksi kaikki sallitut kerrosneliöt. Tästä 

johtuen varastoja ja muita yhteisiä tiloja on rakennettu yhä enemmän kellarikerroksiin, 

jotta saadaan mahdollisimman paljon varsinaisia huonetiloja. (Karlstedt & Halkola 1993, 

1-3) 

 

Teiden, putkijohtojen ja rakennusten maanvaraisessa perustamisessa käytetään usein 

massanvaihtoa korvaamaan heikkolaatuinen pohjamaa kantavammalla materiaalilla kuten 

luonnonsoralla ja murskeella, jolloin syntyy huomattavia määriä ylijäämämaita. 

(Karlstedt & Halkola 1993, 1–3) Lisäksi liikenneväyliä rakennetaan tilanpuutteen vuoksi 

myös maan alle (Huhtinen et al. 2012, 4). Heikompilaatuisen ylijäämämaan määrän 

lisääntyessä on syntynyt enemmän geoteknisiä haasteita ja pohjarakentamisen 

kustannukset ovat kasvaneet. (Nauska & Havukainen 1998, 5) Aiempien selvityksien 

perusteella voidaan olettaa, että heikompilaatuisen ylijäämämaan määrä tulee 

kasvamaan tulevaisuudessa ja ongelman kestävän ratkaisun kehittäminen tulee olemaan 

yhä tärkeämpää. 
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Ylijäämämaita syntyy Suomessa arviolta vuosittain noin 20–30 miljoonaa tonnia talo- ja 

infrarakentamisen yhteydessä. Tästä massasta noin 4 miljoonaa tonnia sijoitetaan 

pääkaupunkiseudun maanvastaanottoalueille. Pääkaupunkiseudulla kuten myös muissa 

suurissa kaupungeissa alkaa olla kova pula maanvastaanottoalueista, jonne ylijäämämaat 

voidaan sijoittaa. Maanvastaanottoalueet joudutaan sijoittamaan yhä kauemmas 

kaupunkien keskustoista ja ylijäämämaiden muodostumiskohteista. Kaupungit on 

rakennettu niin tiiviisti, ettei keskustan läheisyydestä löydy enää alueita 

maanvastaanotolle suurissa kaupungeissa. (Vaara 2011, 4) 

 

Ylijäämämaiden kuljetuskustannukset muodostavat suuren osan ylijäämämassojen 

hinnasta, arviolta puolet ja paikoittain kuljetuskustannusten osuus voi olla myös 

huomattavasti suurempi kuten esimerkiksi Helsingissä. Maa-ainesten ottaminen 

maarakentamisen yhteydessä ei kuulu maa-aineslain mukaisen ilmoitusmenettelyn 

piiriin, joten muodostumismäärien arvioiminen on vaikeaa. (Pokki et al. 2009, 7; 

Huhtinen et al. 2012, 12) 

 

Hämäläisen (2012) mukaan ylijäämämaiden päävirrat syntyvät suurilta 

rakennustyömailta. Vantaan Pitkäsuon maanvastaanottoalueelle vuonna 2009 

vastaanotetuista ylijäämämaista merkittävä osa oli peräisin suurimmilta työmailta. 

Voidaan yleistää, että noin puolet vastaanotetuista massoista tuodaan 5 - 10 prosentista 

työmaita eli ylijäämämaiden päävirrat muodostuvat suurista työmaista. (Hämäläinen 

2012, 23 & 143)  

 

Etenkin rannikolla ylijäämäsavet muodostavat suuren osan maankaatopaikoille 

vastaanotetuista massoista. Hämäläisen (2012, 142) mukaan Vantaan Pitkäsuon 

maankaatopaikalle vastaanotetuista ylijäämämaista suurin osa oli ylijäämäsavea. Kuvassa 

3 on esitetty Pitkäsuolle vastaanotetut ylijäämämaat maalajeittain kuukausittain vuosina 

2007–2011 ja kuvassa 4 on esitetty saven suhteellinen osuus vastaanotetuista 

massoista. Sijoitetun ylijäämäsaven osuus on kasvanut vuosina 2007–2011. Kuvasta 

nähdään, että ylijäämäsavea on keskimäärin 60 prosenttia kaikesta Pitkäsuolle 

vastaanotetusta ylijäämämaasta. Vastaanotetut kitkamaat ja louheet käytetään 

maankaatopaikan tukirakenteisiin. (Hämäläinen 2012, 142) 
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Kuva 3. Kuukausittain Pitkäsuolle vastaanotetut kuutiomäärät ylijäämämaata 

maalajeittain jaoteltuna vuosina 2007–2011 (Hämäläinen 2012, 142). 

 

 

Kuva 4. Pitkäsuolle vastaanotettujen ylijäämämaiden suhteelliset osuudet kuukausittain 

vuosina 2007–2011 (Hämäläinen 2012, 142). 
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2.3 Käyttö- ja loppusijoituskohteita 

Jo 1970-luvulla on kamppailtu samojen ylijäämämaiden hyödyntämiseen ja sijoittamiseen 

liittyvien ongelmien kanssa. Ylijäävää kitkamaata on pystytty usein hyödyntämään eri 

rakennuskohteissa, mutta pehmeiden ylijäämämaiden hyötykäyttö rakentamisessa 

koetaan vaikeaksi. Ylijäämäsavea voidaan käyttää joissain erikoisrakenteissa, joissa se 

vaatii vain hyvin vähän käsittelyä kuten esimerkiksi pohjavesialueiden eristyksiin, 

jätteiden kaatopaikkojen tiivisterakenteisiin ja peittämiseen sekä kasvualustoissa. 

(Mäkinen 1974, 1) 

 

Tärkeimmät sijoituspaikat ylijäämämaille Suomessa tänä päivänä ovat kuntien 

maankaatopaikat. Maanvastaanottoalueet eli maankaatopaikat ovat yleensä kuntien 

ylläpitämiä alueita, joille kuljetetaan puhdasta ylijäämämaata, kun sille ei ole osoittaa 

hyötykäyttöä. Vastaanottoalueet pyritään sijoittamaan mahdollisimman lähelle 

ylijäämämaamassojen muodostumiskohteita. Uusien maanvastaanottoalueiden 

löytäminen on haasteellista etenkin suurissa kaupungeissa tilanpuutteen, 

ympäristövaikutusten ja paikallisten asukkaiden asenteiden vuoksi. (Pokki et al. 2009, 

16)  

 

Mäkisen (1974, 5) mielestä maanvastaanottoalueiden tulisi olla mahdollisimman suuria. 

Suureksi täyttömäeksi luetaan yli 10 hehtaarin alue ja yli 20 metriä korkea mäki ja 

keskikokoiseksi täyttömäeksi luetaan alle 10 hehtaarin kokoinen alue, jonka 

täyttökorkeus on 15–20 metriä.  

 

Ympäristöselvitysten ja suunnittelun lähtötietojen perusteella selvitetään, minne 

maankaatopaikka voidaan sijoittaa. Paikan valintaan vaikuttaa kuntien yleis- ja 

asemakaavat ja valtakunnalliset suojeluohjelmat kuten kallion-, harjujen-, rantojen-, 

lintuvesien- ja lehtojensuojeluohjelma. Valintaan vaikuttaa merkittävästi myös 

pohjavesialueiden sijainti sekä maa- ja kallioperäkarttaselvitykset, virkistys- ja 

ulkoilureittiselvitykset sekä maisema- ja luontoselvitykset (esimerkiksi kuntien 

kulttuuriympäristöohjelmat), kasvillisuus- ja perinnemaisemainventoinnit, rakennus-

kannan inventoinnit ja maakuntaliittojen kokoamat ympäristöselvitykset. Asutuksen 

läheisyys, alueiden nykyinen käyttö ja vesistöjen läheisyys on myös selvitettävä. 

Suojavyöhykkeiden leveys harkitaan tapauskohtaisesti. Suojaetäisyys asuinrakennukseen 
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on yleensä vähintään 100 metriä, kiinteistön reunasta vähintään 5 metriä, vesistöstä 

vähintään 100 metriä sekä yleensä suositellaan jättämään suojaetäisyys myös tietä 

vasten. Aluetta ei saa myöskään sijoittaa avoimeen viljelysmaisemaan tai arvokkaille 

kulttuurimaisema-alueille. (Tiehallinto 1999, 17–19) 

 

Maanvastaanottoalueen sijaintiin vaikuttaa vesilain määräykset pohjaveden suojelusta. 

Vesilain 18 §:n pohjaveden muuttamiskielto ja YSL:n 8 §:n pohjaveden pilaamiskielto on 

otettava huomioon suunnitellessa maanvastaanottoaluetta. Pääsääntöisesti 

ylijäämämaita ei saa sijoittaa l-luokan pohjavesialueelle, mutta puhtaiden kivimaiden 

kohdalla on mahdollista tehdä poikkeus. II-luokan pohjavesialueelle ei myöskään 

suositella sijoitusta. Sijoitustoimintaa suunnitellessa on laadittava arvio, kuinka 

maankaatopaikkatoiminta tulee vaikuttamaan pohjaveden laatuun ja virtauksiin. 

(Tiehallinto 1999, 26–29) 

 

Hyödyntämällä ylijäämämaita maarakentamisessa voidaan pienentää merkittävästi maa-

ainesten sijoittamista maanvastaanottoalueelle ja vähentää massojen kuljetuksesta 

aiheutuvia kustannuksia ja ympäristöhaittoja. Teknisesti hyvälaatuisia maa- ja kivilajeja 

kuten louhetta ja hiekkaa hyödynnetään jo tällä hetkellä hyvin monissa kohteissa, mutta 

teknisesti heikompilaatuisempia maa-aineksia voidaan ja kannattaa hyödyntää laajemmin 

nykytilanteeseen verrattuna. (Korkiala-Tanttu et al. 2008, 70) Kuvassa 5 on esitetty 

ylijäämämaiden sijoittamiseen liittyviä ongelmia ja mahdollisuuksia vuodelta 1999. 

Ylijäämämaiden avulla on mahdollisuus korjata erilaisia maisemavaurioita ja parantaa 

ympäristön toiminnallisuutta. 
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Kuva 5. Ylijäämämaiden hyötykäytön ja loppusijoituksen ongelmat ja mahdollisuudet 

(Tiehallinto 1999, 8). 

 

Infrarakentamisen uuden materiaaliteknologian (UUMA) kehittämiseen on panostettu 

varsinkin 1990-luvulta lähtien, jotta heikompilaatuiset ylijäämämaat voitaisiin hyödyntää 

erilaisissa kohteissa. Ylijäämämaiden hyödyntämisen esteenä on tähän asti ollut 

parempilaatuisten luonnonkiviainesten suhteellisen helppo saatavuus ja edullinen hinta. 

Hyödyntämällä ylijäämämassat jalostettuna tai jalostamattomana paikan päällä tai sen 

läheisyydessä säästetään merkittävästi kuljetuskustannuksissa ja vältytään 

ympäristöhaitoilta, joita kuljetus ja neitseellisen maakiviaineksen louhiminen 

mahdollisesti aiheuttaa. (Inkeröinen & Alasaarela 2010, 9 & 23) 

 

Tavoitteena on korvata neitseellisten kiviainesten käyttöä ylijäämämailla sellaisenaan tai 

käsittelemällä se laadullisesti sopivaksi paikan päällä (in situ). Jos maa-ainesta ei voi 

hyödyntää muodostumiskohteessa, pyritään ne sijoittamaan tai välivarastoimaan 

mahdollisimman lähelle syntypaikkaa (ex-situ). Ylijäämämaiden laajempi hyötykäyttö 

maarakentamisessa edellyttää ylijäämämaiden välivarastointi- ja jatkojalostusalueiden 
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lisäämistä. (Vaara 2011, 4) Vaikka ensisijaisena tavoitteena on hyödyntää 

mahdollisimman suuri osa ylijäämämaista, on kuitenkin huomioitava, että kaikki 

maamassat eivät sovellu hyötykäytettäväksi tai niiden hyödyntäminen ei ole 

kannattavaa. Täten maankaatopaikoille tai vastaavalle sijoitusalueelle on tarvetta 

tulevaisuudessakin. (Tiehallinto 1999, 8) 

 

Maankaatopaikkojen lisäksi ylijäämämassojen tärkeimpiä käyttökohteita ovat (Pokki et 

al. 2009, 16): 

- meluvallit,  

- paino- ja tukipenkereet, 

- maisemointikohteet, 

- latupohjat,  

- katujen luiskat, 

- golfkentät, 

- jäteaseman rakenteet, 

- satamarakentaminen ja 

- kunnallistekniset työmaat.  

 

Kallioperäisiä ylijäämämaita voidaan lisäksi käyttää päällysteisiin, pihoille, kiveysten 

pohjatöihin, toisarvoisiin rakennushankkeisiin sekä soran laadun parantamiseen. 

Luonnonkiviteollisuudesta syntyviä sivukiviä voidaan käyttää vesi- ja 

satamarakentamiseen, patojen verhoiluun, katujen ja kunnallistekniikan rakentamiseen, 

hiekoitukseen, betonin valmistukseen ja ympäristökivituotteeksi. (Pokki et al. 2009, 16) 

 

Maarakentamisessa ylijäävä moreeni on parhaimmillaan erittäin kantava ja pitkäikäinen 

materiaali. Moreenilla jalostettuna ja jalostamattomana on selvästi 

hyötykäyttöpotentiaalia. Kuitenkin sen käytettävyyteen vaikuttavat korkea 

hienoainespitoisuus ja suuret lohkareet.  Moreenin hyötykäyttöä voidaan lisätä 

huomattavasti jalostamalla sitä tai käyttämällä sellaisenaan erityisesti infrarakentamiseen 

kuten meluvalleihin, kaatopaikkojen tiivistysrakenteisiin ja muuhun sekalaiseen 

käyttöön. Kuvassa 6 on esitetty, minkälaisen käyttöpotentiaalin moreeni voi saavuttaa 

jalostuksen avulla. Kuvasta on havaittavissa, että yleisillä teillä, kaduilla sekä yksityis- ja 

metsäteillä eli infrarakentamisessa saadaan suurin hyöty moreenin jalostamisella. Sen 

sijaan jalostaminen ei ole kannattavaa meluvalleissa, läjitysalueilla tai pysäköintialueilla, 
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joissa moreenia voidaan hyödyntää sellaisenaan. Erityisesti yleisillä teillä ja kaduilla 

moreenia voidaan hyödyntää enemmän jalostettuna. (Korkiala-Tanttu et al. 2008, 69–

70) 

 

 

Kuva 6. Moreenin jalostuksella saavutettavissa oleva käyttöpotentiaali prosentteina 

(Korkiala-Tanttu et al. 2008, 69). 

 

Moreenilla on siis selvästi potentiaalia sekä jalostamattomana että jalostettuna 

käytettäväksi väylärakenteissa. Laajempi hyötykäyttö edellyttäisi johdonmukaista ja 

pitkäjänteistä materiaalien kehittämistä sekä materiaalien vaatimien suunnittelu- ja 

rakennusmenetelmien kehitystyötä. (Korkiala-Tanttu et al. 2008, 6) Suomessa 

ylijäämäsavelle ei ole tarpeeksi kysyntää sen geoteknisen heikkolaatuisuuden vuoksi. 
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Käyttöä hankaloittavat esimerkiksi sen heikko lujuus, korkea vesipitoisuus tai 

orgaanisen aineen määrä sekä joissain paikoin happamuus ja runsas suolojen määrä. 

(Hämäläinen 2012, 114) Kuitenkin aiempien selvitysten perusteella voidaan todeta, että 

heikompilaatuistenkin ylijäämämaiden käyttökohteita on enemmän kuin tällä hetkellä 

käytetään. Käsittelemättömänä ylijäämämaata voidaan käyttää erilaisissa täytöissä ja 

maastonmuotoiluissa. 

 

2.4 Jalostus- ja käsittelymenetelmät 

2.4.1 Jalostaminen laadukkaammaksi materiaaliksi  

Suuri ongelma ylijäämämaiden hyödyntämisessä on niiden heikkolaatuisuus. Laatu 

vaikuttaa merkittävästi niiden soveltuvuuteen eri kohteisiin. Hyvälaatuisen ylijäämämaan 

kuten hiekan ja soran hyödyntäminen on helppoa jalostamattomanakin. 

Koheesiomaiden hyödyntäminen on usein vaikeaa.  Heikompilaatuisten ylijäämämaiden 

hyötykäyttöpotentiaalia voidaan lisätä käsittelemällä ne muodostumiskohteessa tai 

erillisellä jatkojalostusalueella laadukkaammiksi materiaaleiksi. (Pokki et al. 2009, 7) 

Ylijäämämaiden hyödyntämistä vaikeuttaa heikompilaatuisten ylijäämämaiden 

jalostamisen kannattamattomuus, koska neitseellistä kiviainesta on vielä suhteellisen 

helposti ja edullisesti saatavilla. (Antikainen 2011, 53–55) 

 

Hyödyntämällä ylijääviä maa-aineksia voidaan vähentää maanvastaanottoalueelle 

sijoitettavan massan määrää sekä pienentää kuljetuksen aiheuttamia ympäristöhaittoja. 

Ylijäämämaiden jalostus- ja käsittelymenetelmät voidaan jakaa mekaanisiin, kemiallisiin ja 

näitä yhdistäviin menetelmiin. Mekaanisilla menetelmillä pyritään parantamaan 

materiaalin ominaisuuksia muuttamalla rakeisuutta seulomalla, kuivaamalla, 

murskaamalla, karkean kiviaineksen lisäyksellä tai poistamalla kiviainesta pesemällä. 

Kemiallisten menetelmien eli stabilointimenetelmien tavoitteena on lisätä massan 

lujuutta ja jäykkyyttä sekä poistaa roudan ja kosteuden aiheuttamaa 

olosuhdeherkkyyttä. Kemiallisten menetelmien avulla voidaan jalostaa pehmeistä 

maalajeista kantavia rakenteita. Mekaanisia ja kemiallisia menetelmä yhdistävä 

menetelmä on pelletointi. (Korkiala-Tanttu et al. 2008, 2 & 15) 
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Taulukossa 2 on esitetty ylijäämämaamateriaalien jalostettavia ominaisuuksia ja niiden 

jalostusmenetelmiä. Vesipitoisten ylijäämämaiden huonoa tiivistymistä, 

olosuhdeherkkyyttä, routivuutta ja painumia voidaan parantaa kuivatusmenetelmillä ja 

stabiloinnilla. Stabilointia käytetään myös hienorakeisille ja eloperäisille ylijäämämaille. 

Moreenin käytettävyyttä voidaan parantaa murskaamalla, seulomalla, sekoittamalla sekä 

käsittelyaineiden ja pelletoinnin avulla. Teollisuuden sivutuotteita voidaan käyttää 

stabilointiaineena, mutta silloin muodostuu ongelmaksi laadun vaihtelut ajallisesti ja 

paikallisesti.  (Korkiala-Tanttu et al. 2008, 15) Sivutuotteiden hyötykäyttöä rajoittaa 

ympäristölainsäädäntö (ympäristönsuojelulaki 86/2000 ja ympäristönsuojeluasetus 

169/2000). 

 

Taulukko 2. Eri materiaalien käsittely- ja jalostusmenetelmiä (Korkiala-Tanttu et al. 

2008,16). 

Materiaali 
Ominaisuus, johon 

yritetään vaikuttaa 
Menetelmät 

Vesipitoiset 

ylijäämämaat 

Huono tiivistyminen, 

olosuhdeherkkyys, 

routivuus, painumat 

Kuivatusmenetelmät, 

stabilointi 

Hienorakeiset 

ja eloperäiset 

ylijäämämaat 

Huono tiivistyminen, 

olosuhdeherkkyys, 

routivuus, painumat 

Stabilointi 

Moreeni 
Olosuhdeherkkyys, 

routivuus, painumat 

Murskaus, seulonta, sekoitus, 

käsittelyaineet, pelletointi 

Teollisuuden 

sivutuotteet 

Laadun vaihtelut 

(ajallisesti, 

paikallisesti, 

tuotantolaitoksittain) 

Homogenisointi, lajittelu, 

reseptointi, 

seostaminen, stabilointi, 

lisäaineet, murskaus, seulonta, 

kuivaus 

Vanhat 

maarakenne-

materiaalit 
 

Käyttö sellaisenaan, 

jalostaminen alkuperäisellä 

paikalla, materiaalin siirtäminen 

ja jalostaminen muualla, 

mekaaninen käsittely ja 

stabilointi 
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2.4.2 Mekaaninen käsittely 

Mekaaniset menetelmät ovat edullisimpia ja yleisimpiä ylijäämämaiden käsittely- ja 

jalostusmenetelmiä. Mekaanisen käsittelyn tavoitteena on poistaa joko ylijäämämaista 

liian suuret kivet tai hienoaines. Sekoittamalla eri rakeisuuden omaavia materiaaleja 

voidaan muuttaa moreenin raejakaumaa halutunlaiseksi. Moreenin ominaisuuksia 

voidaan parantaa vähentämällä sen hienoainepitoisuutta mekaanisesti tai kemiallisesti 

stabiloimalla. Hienoainespitoisuuden vähentäminen tekee moreenista routimatonta ja 

samalla lisää moreenin kantavuutta ja parantaa sen märkäominaisuuksia. Kun moreenia 

on jalostettu, sitä voidaan käyttää jakavassa tai eristyskerroksessa sekä soratien 

kulutuskerroksessa. Murskattua moreenia hyödynnetään kantavassa kerroksessa, kun 

kerroksen kuivana pysyminen on varmistettu rakenteellisesti kaikissa olosuhteissa. 

(Korkiala-Tanttu et al. 2008, 16–18) 

 

Murskauksen ja seulonnan avulla maa- ja kiviainekselle saadaan sopiva raekokojakauma, 

jolloin materiaalia voidaan hyödyntää erilaisissa rakentamiskohteissa. Materiaalista 

erotetaan ylittyvä ja alittuva lajite, jolloin kiviaines voidaan murskata ja useampaa 

kiviainesta sekoittamalla saadaan yksi halutun raekäyrän muodostava lajite. Moreenin 

erottelu toteutetaan yksinkertaisimmillaan joko välpän avulla tai hieman 

monimutkaisemmin seulonnan tai pesun avulla. Sekoituksen tarkoituksena on saavuttaa 

paremmat materiaalin ominaisuudet kuin kummankaan lähtömateriaalin ominaisuudet 

yksinään olisi ollut. Sekoittaminen tehdään usein paikan päällä (in situ) sekoittamalla 

materiaali erilaisilla sekoituslaitteilla. Helpommin sekoitus tapahtuu kaivinkoneen 

kauhan avulla, mutta näin laatuvaihtelut voivat olla suuria. (Korkiala-Tanttu et al.  2008, 

16–18)  

 

2.4.3 Kemiallinen käsittely 

Ylijäämämaiden kemiallisen jalostamisen avulla voidaan parantaa heikompilaatuisten 

ylijäämämaiden käytettävyyttä. Stabilointi on kemiallinen menetelmä vesipitoisille sekä 

hienorakeisille ja eloperäisille ylijäämämaa-aineksille. Stabiloinnin avulla voidaan 

parantaa maa-aineksen kantavuutta ja vähentää routivuutta. Stabiloinnilla aikaansaadaan 

kemiallisten reaktioiden kautta maa-aineksen karkeutumista sekä rakeiden osittaista 
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kiinnittymistä ja maa-aineksen kantavuus paranee ja routivuus vähentyy. (Korkiala-

Tanttu et al.  2008, 19–20)  

Heikkolaatuisen maa-aineksen laatua voidaan parantaa in situ syvästabiloinnilla tai 

massastabiloinnilla. Syvästabiloinnissa muodostetaan kantavia pilareita syöttämällä 

sideainetta pehmeään maapohjaan pilarikoneen avulla. Suomessa käytetään melkein 

ainoastaan kuivamenetelmää, jossa pilarikoneen sekoitinkärki upotetaan maahan 

suunnitellulle syvyydelle ja ylös nostaessa maaperään puhalletaan jauhemaista 

sideainetta paineilmaa käyttäen. Stabiloinnin avulla voidaan lisätä pilarin lujuutta 5…15-

kertaiseksi alkuperäiseen maapohjan lujuuteen verrattuna. (Junnila et al. 2010) 

Massastabiloinnissa syötetään sideainetta joko suoraan maaperään (in situ) tai kaivetaan 

heikkolaatuinen maa-aines ylös ja se stabiloidaan aumassa, kasassa tai altaassa. 

Massastabilointia käytetään lujittamaan turvetta, liejua, savea ja siltti siten, että se 

voidaan hyödyntää materiaalina täytöissä esimerkiksi penkereissä tai 

maisemointirakennuskohteissa In situ massastabilointia kutsutaan 

massasyvästabiloinniksi. (Junnila et al 2010) Kuvassa 7 on esitetty 

massastabilointikalusto stabiloimassa pehmeää maa-ainesta altaassa paineilman 

syöttäessä sideainetta kuvassa olevasta säiliöstä.  

 

 

Kuva 7. Periaatekuva maa-ainesten stabiloinnista ”sekoitusaltaassa” käyttäen 

paineilmaa (ALLU 2007). 

 

Massastabiloinnissa sideaine reagoi pohjamaan kanssa ja muodostaa kantavan 

laattarakenteen. Massastabiloinnin avulla voidaan saada kantava pohja ja näin vältytään 
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massanvaihdolta ja siitä syntyvistä ylijäämämaista. Sideaineena käytetään perinteisesti 

sementtiä ja kalkkia sekä niiden sekoituksia. Erilaisten teollisuuden sivutuotteiden 

hyödyntämistä sideaineena on tutkittu sekä laboratoriossa ja maastokokeissa. 

(Karlstedt & Halkola 1993, 30–33) Kuvassa 8 on esitetty massastabilointilaitteisto 

stabiloimassa pehmeää maata.  

 

 

Kuva 8. Paineilmaa käyttävä massastabilointilaitteisto (ALLU 2007). 

 

Kuvassa 9 on esitetty saven ja turpeen in-situ stabiloinnin erilaisia rakennevaihtoehtoja. 

Pehmeä maapohja voidaan stabiloida esimerkiksi kovaan maakerrokseen saakka tai 

määräsyvyyteen. Maapohjaa voidaan lujittaa yhdistämällä pilari- ja massastabilointia. 

Massastabiloinnin maksimaallinen syvyys on yleensä nykyisillä laitteilla noin viisi metriä, 

mutta kohteesta riippuen voidaan tehdä syvemmällekin. Massastabilointia käytetään 

myös parantamaan heikkolaatuisen ylijäämämaan käytettävyyttä pengerrakenteissa ja 

erilaisissa täytöissä. (Junnila et al. 2010) 
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Kuva 9. Massasyvästabiloinnin eri vaihtoehtoja pehmeälle maapohjalle (Junnila et al. 

2010). 

 

Teollisuuden sivutuotteiden käyttö sideaineena vähentää merkittävästi 

sideainekustannuksia ja voi jopa lisätä stabiloitavan maa-aineksen lujuutta. Sivutuotteita 

hyödynnettäessä on huomioitava stabiloidun ylijäämämaan ympäristökelpoisuus. 

(Mäkelä e al. 2000, 50) Eri sideaineiden reaktiot maaperän kanssa ovat erilaisia. 

Esimerkiksi sementillä stabiloitaessa sementin ja veden välillä tapahtuu ensin 

hydrataatioreaktio, jonka jälkeen tapahtuu ioninvaihtoreaktio ja maa-aineksen 

lujittuminen jatkuu hitaammin potsolaanireaktion vaikutuksesta. (Åhnberg 2006, 1-2; 

17–19) Kun savea ja sementtiä sekoitetaan keskenään, sementtihiukkaset ympäröivät 

savipartikkeliryhmiä muodostaen kennomaisia rakenteita. Sementti ja vesi muodostavat 

reagoidessaan mono- ja dikalsiumsilikaattihydraateista ja aluminaateista muodostuvan 

veteen liukenemattoman geelin. Sementin ja kalkin lisäksi käytettyjä sideaineita ovat 

esimerkiksi lentotuhka, rikinpoiston lopputuote, masuunikuona ja kipsi sekä näiden 

yhdistelmiä. (Mäkelä et al. 2000, 46) 
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Massastabilointia on käytetty jo 1990-luvulla myös ulkomailla mm. Ruotsissa Saksassa, 

Ranskassa, Italiassa, Japanissa ja USA:ssa (Karlstedt & Halkola 1993, 10; Temimi et al. 

1998; Ali 1992). Eri sideaineiden ja niiden seosten toimivuutta stabiloinnissa on tutkittu 

ympäri maailmaa lukuisissa tutkimuksissa erilaisissa olosuhteissa, erilaisilla maamassoilla 

ja sideaineilla (mm. Tastan et al. 2011). Myös paisuvan saven stabilointia on tutkittu 

erilaisilla sideaineseoksilla (Seco et al. 2011). Dahale et al. (2012) ovat tutkineet 

teollisuuden sivutuotteiden hyödyntämistä stabiloinnissa ainoana sideaineena sekä 

perinteisten sideaineiden, kalkin ja sementin, lisänä. Tutkimuksissa käytettiin esimerkiksi 

lentotuhkaa ja kipsiä stabiloinnin sideaineena. Ruotsissa Åhnberg (2006) on 

väitöskirjassaan tutkinut eri sideaineseosten käyttöä savien stabiloinnissa. Myös Grubb 

et al.  (2010a; 2010b; 2010c) ovat tutkineet sideaineseoksia. He ovat tutkineet savisten 

maa-ainesten stabilointia korkean kalsiumpitoisuuden omaavalla lentotuhkalla ja 

sementillä. (Kolias et al. 2005) Hossain et al. (2007 & 2011) ovat tutkineet stabiloidun 

saven soveltuvuutta rakentamisessa. 

 

Aiempien selvitysten perusteella vodiaan sanoa, että stabiloinnin onnistuminen riippuu 

paljon olosuhteista, sideaineen laadusta ja määrästä, sideaineseoksesta sekä 

stabiloitavasta maa-aineksesta. Stabiloinnin avulla voidaan myös parantaa 

heikompilaatuisen ylijäämämaan ominaisuuksia, jolloin se voidaan hyödyntää 

maarakentamisessa eikä sitä jouduta loppusijoittamaan maanvastaanottoalueelle. 

Teollisuuden sivutuotteiden käyttöä sideaineena on tutkittu paljon kansainvälisestikin ja 

niiden käyttö tulee todennäköisesti kasvamaan tulevaisuudessa. Sivutuotteiden käytöllä 

voi olla sekä taloudellisia että teknillisiä etuja. 

 

2.5 Ylijäämämaiden käsittely muissa maissa 

Euroopassa käytetään hiekkaa, soraa ja kiveä arviolta vuosittain 3 miljardia tonnia. 

Louhinta-alueita on yli 30 000 ympäri Eurooppaa. Keskimääräinen kiviaineksen tuotto 

eurooppalaista kohden on 7 tonnia vuosittain. Kiviainesten kokonaiskäyttö Suomessa 

asukasta kohden on karkeasti arvioituna vuosittain noin 20 tonnia (Infra ry 2010; 

Suomen Kuntaliitto 2012). Tästä käy ilmi, että muuhun Eurooppaan verrattuna 

Suomessa käytetään neitseellisiä kiviaineksia huomattavasti enemmän. (EEA 2008)  
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Taulukossa 3 on esitetty kiviainesten vuosittainen kokonaistuotanto ja kierrätys eräissä 

Euroopan maissa vuonna 2008 verrattuna Suomen kiviaineksen tuotantoon vuonna 

2009. Taulukossa on myös huomioitu maiden asukasluvut (Marcu 2009) ja verrattu 

kiviainesten vuosittaista tuotantoa asukasta kohden. Taulukosta nähdään, että vuosina 

2008–2009 kierrätystehokkuus Euroopan maissa vaihtelee melkoisesti. Suomessa 

tuotetaan kiviainesta asukasta kohden huomattavasti eniten.  

 

Taulukko 3. Kiviaineksen tuotanto ja kierrätys Ruotsissa, Tšekin tasavallassa, Iso-

Britanniassa ja Italiassa vuonna 2008 verrattuna Suomeen vuonna 2009 (EEA 2008; Infra 

ry 2010; Marcu 2009). 

Maa 
Suomi 
(2009) 

Ruotsi 
Tšekin 

tasavalta 

Iso-

Britannia 
Italia 

Kiviaineksen tuotanto 

[miljoonaa tonnia / vuosi] 
84 75 50 275 355 

Kiviaineksen kierrätys 

[miljoonaa tonnia / vuosi] 
1 8 2,5 68 3,5 

Hyötykäytön tehokkuus % 1 11 5 25 1 

Asukasluku  

[miljoonaa asukasta] 
5,3 9,2 10,4 61,2 59,6 

Kiviaineksen käyttö asukasta 

kohden  

[tonnia / asukas / vuosi] 

15,8 8,2 4,8 4,5 6,0 

  

Ylijäämämaiden loppusijoitus ja hyötykäyttö on ongelma myös kansainvälisellä tasolla.  

Ylijäämämaa-ainesten käsittelyn ongelmat ovat maakohtaisia maaperän, lainsäädännön, 

yleisten asenteiden ja kaupunkien rakentamisen tiiveydestä riippuen. 

Jalostamismenetelmiä on tutkittu lukuisissa maissa. Kuitenkin ongelmat ovat 

periaatteeltaan samankaltaisia.  

 

Esimerkiksi Iso-Britanniassa on annettu menettelytapaohje ylijäämämaiden 

hyödyntämisen parantamiseksi. Ohjeen tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta kiviaineksen 

käytöstä maarakentamisessa ja suojella kiviainesvaroja. Ohjeessa on korostettu 

suunnittelua ennen rakentamisen aloittamista. Perusteellisen pohjatutkimuksen avulla 
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voidaan lajitella erilaiset maamateriaalit. Olennainen tieto ylijäämämaan 

hyödyntämisessä on luokitellaanko se lainmukaiseksi jätteeksi. (Defra 2009) 

 

Alankomaissa maankäytön suunnittelua vaikeuttaa hyvin korkea asukastiheys ja 

pilaantuneiden maiden suuri määrä. Alankomaissa ollaan hyvin tietoisia 

ympäristöasioista ja siellä on kehitetty maamateriaalin kierrätykseen erilaisia 

ylijäämämaiden tiedonhallintajärjestelmiä eli ns. massapankkeja jo vuosina 1995–2003. 

Alankomaissa on korostettu yleistä ylijäämämaiden kierrätyksen hyväksymistä 

maarakentamisessa. Massojen koordinointi tulee olla paikallisella ja seudullisella tasolla. 

(Gadella et al. 2012) 

 

Saksassa ylijäämämaita hyödynnetään laajasti teiden rakentamisessa, 

pohjarakennustöissä ja maisemoinnissa. Vuonna 2008 muodostui kaivumaita, 

ruoppausmaita ja sepeliainesta noin 107,3 miljoonaa tonnia, joista 85,3 prosenttia 

hyödynnettiin kierrätysmateriaalin valmistukseen, soramonttujen täyttöön sekä 

muuhun kierrätykseen kuten kaatopaikkarakentamiseen, meluesterakenteisiin ja 

patorakenteisiin. Maankaatopaikalle sijoitettiin vain 14,7 prosenttia ylijäämämaista, mikä 

on merkittävästi vähemmän kuin Suomessa. Saksassa painotetaan luonnonvarojen 

säästöä ja materiaalitehokkuutta. (Basten et al. 2011) 
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3 Kaavoitus ylijäämämaiden ohjauksessa 

3.1 Kaavoitukselliset ohjauskeinot 

Ylijäämämaiden hyödyntämisen ja loppusijoitusten suurimpia ongelmia ovat kaavoitus ja 

lupaprosessit. Kaava- ja ympäristölupapäätökset sekä niihin liittyvät valituskierrokset 

määräävät pitkälti aikataulua uusien sijoituspaikkojen ja palvelujen synnyttämisessä. 

Maa-ainesten sijoituspaikkojen ja jalostustoiminnan tulee edistää valtakunnallisia 

alueidenkäyttötavoitteita ja ne on huomioitava maakunta-, yleis- ja asemakaavassa. 

Näiden lisäksi tarvitaan kohteesta riippuen ympäristövaikutusten arviointia (YVA) ja 

lukuisia muita ympäristö- ym. lupia.  (Vaara 2011, 15) 

 

Maakunnallista kaavoittamista ohjaa maakuntakaava. Yleis- ja asemakaavat ovat 

yksityiskohtaisempia kaavoja kunnalliseen kaavoittamiseen. Kuvassa 10 on esitetty 

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden saavuttamiseen kuuluvaa 

kaavoituskäytäntöä. (Ympäristöministeriö 2004)  

 

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 

Maakuntakaava  

 Yleiskaava  

 Asemakaava 

Kuva 10. Valtakunnallisiin alueidenkäyttösuunnitelmiin liittyvä kaavoitusprosessi 

(Ympäristöministeriö 2004). 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 5.2.1999/132 7 §:n muutoksen 29.12.2006/1441 

mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa tai maakunnan 

liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole 

merkitykseltään vähäisiä. Tässä kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja 

niiden käsittelyvaiheet. Katsauksessa esitellään myös sellaiset päätökset ja toimet, joilla 

on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja 
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toteuttamiseen. Lain 8.4.2005/202 9§:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin 

tutkimuksiin ja selvityksiin, joissa huomioidaan ympäristövaikutukset sekä 

yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset.  

 

3.2 Maakuntakaava 

Maakuntakaava esittää MRL 5.2.1999/132 4 §:n yleispiirteisen suunnitelman maakunnan 

alueiden käytöstä, jossa on yhdyskuntarakenteet ja alueiden käytön perusratkaisut. MRL 

25 §:n mukaan maakuntakaava ottaa huomioon valtakunnalliset tavoitteet alueiden 

käytössä ja sovittaa ne yhteen maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. 

Maakuntakaavassa osoitetaan aluevarauksia vain siltä osin ja sillä tarkkuudella, joka on 

tarpeen alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden 

kannalta tai useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteensovittamiseksi. 

 

Maakuntaliitto laatii maakuntakaavan, joka on osa MRL:n mukaista alueiden käytön 

suunnitelmajärjestelmää. Maakuntakaava voidaan laatia vaiheissa tai osa-alueittain. (MRL 

26–27 §) Maakuntakaavan hyväksyy maakunnan liiton ylin päättävä toimielin ja sen 

vahvistaa ympäristöministeriö (MRL 31 §). 

 

Maakuntakaava ottaa huomioon keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnittelun. 

Maakuntakaava konkretisoi maakunnan kehittämisstrategian ja kaavamääräysten avulla 

alueiden käytön kehittämisperiaatteet ja aluevaraukset. Maakuntakaavassa määrätyistä 

suurista linjauksista ei voida poiketa kunnallisessa kaavoituksessa. MRL määrää yleisen 

linjauksen ja reunaehdot maakuntakaavan sisältöön ja esitystapaan. Valtioneuvoston 

päättämissä valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa täsmennetään osaltaan yleisiä 

määräyksiä ja reunaehtoja. (Ympäristöministeriö 2004) 

 

Ylijäämämaiden sijoitusongelmat ovat usein ratkaistavissa seudullisesti, koska ne 

koskevat useampaa kuntaa. Tällöin maakuntakaavassa ratkaistut 

alueidenkäyttökysymykset ovat kriittisen tärkeitä (Ympäristöministeriö 2004). 

Esimerkiksi Uudenmaan liiton laatimassa Maakuntakaavassa on osoitettu alueet 

ylijäämämassojen sijoituskäyttöön. Lisäksi kaavassa on esitetty uusia alueita, joilla on 

merkittäviä kiviainesvarantoja maakunnallisen kiviaineshuollon kannalta. 
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Maakuntakaavassa merkintä EJ3 tarkoittaa aluetta, jotka on varattu louheen ja 

puhtaiden ylijäämämaiden käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoitukseen. 

Maakuntakaavaa ei voida käyttää akuuttien ongelmien ratkaisuun, mutta se vaikuttaa 

merkittävästi seudulliseen suunnitteluun. (Vaara 2011, 6) Maakuntakaavan lisäksi on 

kunnallisia kaavamuotoja: yleis- ja asemakaavat, joita maakuntakaava ohjaa ja velvoittaa 

viranomaistahoja toimimaan maakuntakaavan toteuttamista edistävällä tavalla. 

Maakuntakaava on kunnan yksityiskohtaisemman kaavoituksen perustana ohjaamassa 

maankäyttöä. (MRL 32 §) 

 

3.3 Kunnallinen suunnittelu 

3.3.1 Yleiskaava 

Maankäyttö- ja rakennuslain 5.2.1999/132 luvun 5 35 §:n mukaan yleiskaavan 

tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön 

yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Maankäytön ja 

rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella laadittava yleiskaava esittää tavoitellun 

kehityksen periaatteet. Se osoittaa tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja 

muun suunnittelun ja sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yleiskaavan 

laatii kunta ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain 

tai osa-alueittain.  

 

Yleiskaava toimii ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä 

muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi MRL 42 §:n mukaan. MRL 46 

§:n mukaan kunnat voivat myös laatia yhteistyössä yleiskaavan ohjaamaan ja yhteen 

sovittamaan toimintoja yleispiirteisesti. Esimerkiksi Helsingin, Espoon, Vantaan ja 

Kauniaisen kaupunkeihin laaditaan kuntien yhteinen yleiskaava eli pääkaupunkiseudun 

yleiskaava. 

 

Ylijäämämaiden sijoitus- ja jalostusalueille on löydettävä paikat yleiskaavasta. Toiminnan 

vaatima alue sekä alueen käyttötarkoitus toiminnan päätyttyä määritellään yleiskaavassa. 

Alueen sijoittaminen ei saa vaikeuttaa yleis- tai asemakaavan toteuttamista. 
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Asemakaavassa määrätään yksityiskohtaisemmin alueiden käyttötarkoitukset sekä 

niiden tarkka sijainti ja laajuus.  (Kautto & Lepola 2005, 79) 

 

3.3.2 Asemakaava 

MRL luvun 7 50 §:n mukaan asemakaavan tarkoituksena on alueiden käytön 

yksityiskohtaisempi järjestäminen rakentamista ja kehittämistä varten. Se osoittaa 

tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten sekä ohjaa rakentamista ja muuta 

maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän 

rakennustavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muiden 

ohjaustavoitteiden edellyttämällä tavalla. 51 §:n mukaan asemakaava on laadittava ja 

pidettävä ajan tasalla kunnan kehityksen, erityisesti asuntotuotannon tarpeen ja muun 

maankäytön ohjaustarpeen, mukaan.  

 

Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. MRL 54 §;n mukaan maakuntakaava ja 

oikeusvaikutteinen yleiskaava on otettava huomioon asemakaavaa laadittaessa. 

Asemakaavassa on luotava edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle 

elinympäristölle, palveluiden alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle.   

 

Suunniteltaessa maanvastaanottoalueen perustamista on yleensä perusteltua laatia 

alueelle asemakaava. Tämä on tarpeen etenkin silloin, kun alue rajoittuu 

asemakaavoitettuun tai kaavoitettavaan alueeseen tai jälkikäyttö edellyttää 

asemakaavoitusta. Maanvastaanottoalueen korkeustasoista, kulkuyhteyksistä ja 

toimintojen sijoittamisesta voidaan antaa määräyksiä asemakaavassa. (Kautto & Lepola 

2005, 79) Yleensä maankaatopaikkojen ja välivarastointialueiden etsiminen aloitetaan 

asemakaavoittamattomalta alueelta, teollisuusalueelta tai virkistyskäyttöön tarkoitetulta 

alueelta.  

 

GTK:n kyselyn mukaan ylijäämäkiviainesten jalostus ja välivarastointi on otettu 

kaavoituksessa huomioon 35 prosentissa kyselyyn vastanneista kunnista eli 

kaavoituksessa toimintaan on varattu erillinen alue. Alueet on kaavoitettu 

asemakaavassa teollisuusalueiksi sekä seudullisessa että kunnallisessa kuntien 

kaavoituksessa jätehuollon alueiksi, mutta käsittelyalueiden määrä ja koko ovat 
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riittämättömiä. Välivarastointi- ja käsittelyalueet tulisi osoittaa selkeästi kaavoituksessa. 

Pokki et al.  (2009) raportin mukaan monet kiviainesyrittäjät esittävät, että heidän 

toimintaa tulisi pitää pysyvänä toimintana teollisuuden tapaan. (Pokki et al. 2009, 20) 

 

Kaavoitus- ja ympäristölupapäätöksen saaminen määräävät aikataulun uusien 

ylijäämämaiden sijoituspaikkojen ja palveluiden syntymiselle. Uusien ylijäämämaiden 

sijoituspaikkojen avaaminen voi kestää jopa viisi vuotta lupaprosessin käynnistymisestä. 

(Vaara 2011, 15)  

 

Kuvassa 11 on esitetty maakuntakaavan laadinnan vaiheita. Tummempi palkki kuvaa 

tehtävän pääasiallista suoritusajankohtaa ja vaaleampi palkki kuvaa tehtävän alustavaa tai 

tarkentuvaa ajankohtaa. Kuvassa 12 on esitetty kaavoitusprosessin kulku ja miten 

sidosryhmät voivat osallistua kaavaprosessiin. Jos kaavaehdotukseen tulee olennaisia 

muutoksia, se tulee asettaa uudelleen nähtäville. Sidosryhmien osallistuminen ja 

vuorovaikutus hidastaa huomattavasti maakuntakaavaprosessia. (Ympäristöministeriö 

2004) 

 

 

Kuva 11. Maakuntakaavan laatimisen prosessikaavio (Ympäristöministeriö 2004). 

Aloitus Tavoite Luonnos Ehdotus Hyväksyntä Vahvistus Seuranta

Lähtökohtien ja 

tavoitteiden 

määrittely

Lähtökohdat

Tavoitteet

Kaavan sisällön 

suunnittelu

Vaihtoehdot

Ehdotus

Kaavan sisällön 

suunnittelu

Selitykset ja 

vaikutusten 

arviointi

Lähtötiedot

Perusselvitykset

Vaikutusselvitykset 

ja arviointi

Osallistuminen ja 

vuorovaikutus

OAS

Viranomais-

neuvottelut

Mielipiteet ja 

lausunnot

Muistutukset ja 

lausunnot

Valitukset ja 

lausunnut

Pääasiallinen aika

Alustava tai tarkentava 
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Kuva 12. Kaavoitusprosessi (MRL, MRA ja Ympäristöministeriö 2004). 
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4 Ylijäämämaita koskeva lainsäädäntö ja luvat 

4.1 Huomioitava lainsäädäntö 

Ylijäämämaiden sijoitukseen liittyvät lupaprosessit ovat tällä hetkellä raskaita ja voivat 

kestää jopa viisi vuotta lupaprosessien käynnistämisestä. Sijoitus- ja jalostuspaikat 

tarvitsevat lukuisia lupia, joiden läpivienti on kuntien ja palveluntuottajien yhdessä 

hoidettava. Lupaprosessin pitkästä kestosta aiheutuu monia ongelmia, joista yksi on 

yhteiskunnan muuttuvat tarpeet. Uusien alueiden ja kiinnostuneiden toimijoiden 

etsiminen on aloitettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. (Vaara 2011, 15) 

 

Ylijäämämaiden hyötykäyttöön ja loppusijoittamiseen vaikuttavat:  

- jätelaki 646/2011, 

- jäteasetus 179/2012, 

- maa-aineslaki 555/1981 (MAL), 

- maa-ainesasetus 926/2005 (MAA), 

- maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 (MRL), 

- maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 (MRA), 

- laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994 (YVAL), 

- valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä VNa 

713/2006, 

- ympäristönsuojelulaki 86/2000 (YSL) ja 

- ympäristönsuojeluasetus 169/2000 (YSA). 

 

4.2 Ympäristölupa 

Ympäristönsuojelulaki 86/2000 (YSL) ja ympäristönsuojeluasetus 169/2000 (YSA) 

määrittelevät sen, että tarvitseeko hanke ympäristöluvan. Ympäristöluvassa määritellään 

vastaanotettavan, välivarastoitavan, jatkojalostettavan ja loppusijoitettavan maa-

aineksen laatu ja määrä. Alueen jälkikäyttö ja ympäristön tarkkailuvelvoite on myös 

esitetty ympäristölupapäätöksessä. Ympäristönsuojelulakia sovelletaan toimintaan, josta 

aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista sekä toimintaan, jossa syntyy 
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jätettä tai jossa jätettä käsitellään. Jätelain 2012 tultua voimaan jätelakia ei enää 

sovelleta puhtaaseen maahan, joka suunnitelmallisesti ja sellaisenaan hyödynnetään 

rakentamisessa. Asetuksella säädetään poikkeuksia tämän lain soveltamisesta (YSL 2 §). 

Useat toiminnot maankaatopaikalla edellyttävät YSL:n mukaista ympäristölupaa, joka 

voidaan hakea mielellään yhdistettynä koko hanketta koskien tai erikseen 

toiminnoittain.  

 

Ympäristölupa on oltava YSL 28 §:n mukaan jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen 

laitosmaiseen tai ammattimaiseen käsittelyyn (YSL 28 §; YSA 1 §). Maansijoitustoiminta 

rinnastetaan jätteenkäsittelyksi, joten se vaatii ympäristöluvan, jos ylijäämämaan 

sijoitusaika ylittää kolme vuotta. Alle kolme vuotta kestävä jätteen varastointia ennen 

sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä ei lasketa kaatopaikkatoiminnaksi. Myöskään aluetta, 

jossa jätettä varastoidaan alle yksi vuosi, ei pidetä kaatopaikkana. (VNa 9.5.2012)  

 

Jos maankaatopaikka on mitoitettu yli 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle, toimii 

aluehallintovirasto (AVI) YSL 31 §:n mukaan ympäristölupaviranomaisena. Kun alueella 

käsitellään vuosittain alle 50 000 tonnia ylijäämämaita, kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristölupahakemuksen (YSL 7 §). 

Ympäristöluvan tarvitsee myös, jos jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyötykäyttö 

tai loppukäsittely on vähintään 10 000 tonnia vuodessa (YSA 5 §). Jos hyödynnetään tai 

loppukäsitellään yli 10 000 tonnia ylijäämämaata vuosittain, ympäristölupaviranomaisena 

toimii AVI. (YSA 5 §) Jos kohteeseen suunnitellaan maansijoituksen lisäksi muuta laitos- 

tai ammattimaista toimintaa esimerkiksi murskausta yli 10 000 tonnia vuodessa, on 

lupaviranomainen AVI, vaikka sijoitettava määrä olisi alle 50 000 tonnia vuodessa. 

Kuitenkin, jos rakentamisen yhteydessä syntyvä ylijäämämaa käsitellään ja hyödynnetään 

samalla tai muulla rakennuspaikalla hyväksytyn suunnitelman tai luvan mukaisesti, ei 

erillistä ympäristölupaa tarvita. Esimerkiksi maarakentamisessa syntyvää louhetta 

voidaan hyödyntää rakennuspaikan tasoitus- ja täyttömateriaalina ilman ympäristölupaa.  

 

YSL 1 §:n mukaan ympäristölupaa edellyttää kivenlouhimo tai muu kuin 

maarakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta sekä kiinteä tai sellainen tietylle alueelle 

sijoitettava siirrettävä murskaamo, asfalttiasema tai kalkkikiven jauhatus, kun sen 

toiminta-aika on vähintään 50 päivää vuodessa (YSA 1 §). Lupaviranomaisena toimii 

tällöin kunnan lupaviranomainen (YSA 5 §). Ammattimainen ylijäämämaiden käsittely ja 
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varastointi on selkeästi ympäristöluvanvaraista toimintaa, mutta alle 50 päivää kestävään 

kiviaineksen murskaukseen syntypaikalla riittää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 

tehty kirjallinen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Myös alle 50 päivää 

kestävää, asutusta lähellä tapahtuvaa murskausta varten voidaan vaatia ympäristölupa 

YSL 60 §:n perusteella, jos toiminnasta aiheutuu kohtuutonta rasitusta asukkaille.  

 

Ympäristölupaa haettaessa ylijäämämaan pilaantuneisuus arvioidaan haitta-aineiden 

kokonaispitoisuuksien perusteella kynnysarvon ja alemman ohjearvon perusteella. 

Toisessa kohteessa hyödyntäminen vaatii ympäristöluvan, jos maa-aineksen yhden tai 

useamman aineen pitoisuus ylittää kynnysarvon. Kuvassa 13 on esitetty 

 

  
Kynnysarvo Alempi ohjearvo 

Pilaantumaton 

Pilaantumaton, jossa 

kohonneita haitta-

ainepitoisuuksia 

Pilaantunut 

  
          Kynnysarvo Alempi ohjearvo 

Hyötykäyttö 

kohteessa 
YSA 4 § 

Ympäristölupa 78 § tai 

ilmoituspäätös 

      Hyötykäyttö 

muussa 

kohteessa 

YSA 4 § Ympäristölupa 28 § Ympäristölupa 28 § 

 

Kuva 13. Ylijäämämaan pilaantuneisuus kynnysarvolla ja alemmalla ohjearvolla 

(Reinikainen 2007). 

 

YSL 46 §:n perusteella ympäristölupa määrittelee tarpeelliset määräykset toiminnan 

käyttötarkkailusta sekä päästöjen, toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen 

jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. Lupa myös määrittelee seurantavelvoitteen 

esimerkiksi pohjaveden ja pintaveden seurantaan. Ympäristölupien reunaehtona on, 

että ylijäämämaiden sijoitusalue ei saa sijaita pohjavesialueella ja että sinne tuotavan 

materiaalin on oltava puhdasta eikä se saa sisältää jätettä. (Vaara 2011, 9) 

 

Seppäsen (2011) mukaan toiminta ei ole ympäristöluvanvaraista ammattimaista 

toimintaa, jos maa-aines varastoidaan lyhytaikaisesti tai väliaikaisesti syntypaikallaan tai 

muussa paikassa ennen kuljettamista käsiteltäväksi. Tällöin ilmoitus jätehuoltorekisteriin 

riittää.  
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Päijät-Hämeen alueen yrittäjille suunnatussa ympäristölupaoppaassa Lehto (2005) on 

esitetty ympäristölupaprosessin kestävän Hämeen ympäristökeskuksessa noin 8 kk ja 

kunnissa 4 kk. Lupaprosessia kuitenkin viivästyttää puutteellisesti tehty lupahakemus ja 

valituskierrokset. Kuvassa 14 on esitetty ympäristölupaprosessin kulun ja aikataulun 

Päijät-Hämeessä. 

 

 

Kuva 14. Ympäristölupaprosessi Päijät-Hämeessä (Lehto 2005). 
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4.3 Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) 

Lakia 468/1994 ja Valtioneuvoston asetusta 713/2006 ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä sovelletaan hankkeisiin, jotka saattavat aiheuttaa merkittäviä 

haitallisia ympäristövaikutuksia (YVAL 4 §). Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

tarkoittaa selvitystä ja arviointia siitä, millaiset tiettyjen hankkeiden 

ympäristövaikutukset ovat. Menettelyssä kuullaan viranomaisia sekä niitä, joiden oloihin 

ja etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen 

vaikutukset saattavat koskea (YVAL 458/2006 2 §). Ympäristövaikutusten 

arviointimenettely aloitetaan toimittamalla suunnittelun mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa yhteisviranomaiselle arviointiohjelma, josta tiedotetaan kuuluttamalla 

todennäköisten vaikutusalueiden kuntien ilmoitustauluilla ja joista yhteisviranomaiset 

antavat lausuntonsa (YVAL 7–8 §). Näiden perusteella hankkeesta vastaava laatii 

ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, josta tiedotetaan arviointiohjelman tavoin 

(YVAL 9–10 §).  

 

Ympäristöministeriö ohjaa, seuraa ja kehittää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 

yleisesti (YVA -asetus 713/2006 1 §). Yksittäistapauksissa päätöksen arviointimenettelyn 

soveltamisesta tekee kauppa- ja teollisuusministeriö (YVA -asetus 2 §). 

Arviointimenettelyä sovelletaan 6 §:n mukaan kiven, soran ja hiekan ottoon, kun 

louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai otettava maa-aines on 

vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa (YVA - asetus 6 § 2b). Menettelyä 

sovelletaan jätehuollossa muiden jätteiden kuin ongelmajätteiden polttolaitoksiin tai 

fysikaalis-kemiallisiin käsittelylaitoksiin, joiden mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia 

jätettä vuorokaudessa (YVA –asetus 6 § 11 b). Täten ylijäämämaiden käsittely tulkitaan 

kiviaineksen fysikaaliseksi käsittelyksi ja toiminnaksi, joka vaatii rajan YVA - menettelyn. 

 

4.4 Jätelain muutoksen vaikutus 

Uusi jätelaki 17.6.2011/646 tuli voimaan 1.5.2012 kumoten 3.12.1993/1072 jätelain. 

Uuden jätelain tavoitteena oli selkeyttää jätteitä koskevaa lainsäädäntöä, ajanmukaistaa 

alan lainsäädäntö vastaamaan nykyisiä jäte- ja ympäristöpolitiikan painotuksia sekä 

edesauttaa jätteiden hyötykäyttöä. Valtioneuvoston asetus jätteistä 19.4.2012/179 on 
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säädetty jätelain 646/2011 nojalla. VNa 179/2012 15 §:n mukaan rakennushankkeeseen 

ryhtyvän on suunniteltava ja toteutettava hanke sillä tavalla, että mahdollisimman suuri 

osa jätteestä käytetään uudelleen tai kierrätetään tai hyödynnetään jätelain 8 §:n 

hierarkiajärjestyksen mukaisesti. 

 

Jätelain 5 §:n mukaisesti jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on 

poistanut käytöstä, aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä. 

Sivutuotteeksi jäte luokitellaan, jos se syntyy sellaisessa tuotantoprosessissa, jonka 

ensisijainen tavoite ei ole tämän aineen tai esineen valmistaminen ja kun jatkokäytöstä 

on varmuus ja se voidaan käyttää sellaisenaan ja se syntyy tuotantoprosessin mukana 

sekä se täyttää suunniteltuun käyttöön liittyvän mm. tuotetta ja ympäristönsuojelua 

koskevat vaatimukset (Jätelaki 646/2011 5 §). Sivutuotteen määritelmän täyttävät 

ylijäämämaat eivät siten ole jätettä, jos niille löytyy hyötykäyttöä. Suurimmaksi osaksi 

loppusijoitettava ylijäämämaa kuitenkin lasketaan jätteeksi ja ylijäämämaiden 

kaatopaikka eli maankaatopaikka lasketaan pysyvän jätteen kaatopaikaksi. 

Valtioneuvoston asetusta kaatopaikoista (VNa ehdotus 9.5.2012) ei sovelleta 

kaatopaikkaan, jonne sijoitetaan vain pilaantumatonta maa-ainesjätettä tai 

kaivannaisjätettä. Valtioneuvoston asetusta eräiden jätteiden hyödyntämisestä 

maarakentamisessa (VNa 591/2006) sovelletaan betonimurskeen, kivihiilen, turpeen ja 

puuaineksen polton lentotuhkan ja pohjatuhkan hyödyntämiseen, mutta asetus ei koske 

ylijäämämaita. 

 

Uuden jätelain 8 §:n mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan 

noudatettava etusijajärjestystä eli jätehierarkiaa. Jätehierarkian mukaan syntyvän jätteen 

määrää ja haitallisuutta on ensisijaisesti vähennettävä. Jos jätettä kuitenkin syntyy, tulee 

haltijan ensisijaisesti valmistella jäte uudelleenkäyttöön tai toissijaisesti kierrätettävä 

jäte. Jos kierrättäminen on mahdotonta, tulee jäte hyödyntää muulla tavalla ja vasta 

hyödyntämisen ollessa mahdotonta, tulee jäte loppusijoittaa.  

 

Uuden jätelain myötä jätehuollon etusijajärjestyksen noudattaminen tehostuu, tuottajan 

vastuu laajenee pakkausjätteiden jätehuollon järjestämisessä, valvontaa ja seurantaa 

tehostetaan, jätehuollon eri toimijoiden vastuita täsmennetään sekä erinäisiin keskeisiin 

käsitteisiin tulee muutoksia kuten hyödyntäminen, käsittely, loppukäsittely ja vaarallinen 
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jäte. Sääntely on myös entistä täsmällisempää ja yksityiskohtaisempaa sekä 

valtuussäännöksiä tulee enemmän. (Seppänen 2011)  

 

Uutta jätelakia (2–3 §) ei sovelleta puhtaaseen maahan, joka varmasti, 

suunnitelmallisesti ja sellaisenaan hyödynnetään rakentamisessa eli sitä ei luokitella 

jätteeksi. Seppänen (2011) esitti puhtaan maan tarkoittavan pilaantumatonta orgaanista 

tai epäorgaanista maa- tai kiviainesta, joka on luonnontilaista ja joka ei sisällä haitallisia 

aineita siten, että siitä voi aiheutua pilaantumista. Varmasti sellaisenaan hyödynnettävän 

hän tulkitsi tarkoittavan suunnitelmallista hyödyntämistä välittömästi ilman esikäsittelyä 

taikka seulomalla tai muulla vastaavalla tavalla esikäsiteltynä. Materiaalit luokitellaan EU-

säädösten mukaan aina joko jätteeksi tai tuotteeksi. Tämän vuoksi on tärkeää 

tuotteistaa hyödyntämiskelpoisia jätemateriaaleja, jolloin ne eivät kuulu jätesääntelyn 

piiriin. Tuotteistaminen voi myös tarkoittaa jätemateriaalin hyötykäyttöä helpottavia 

toimenpiteitä, joilla voidaan auttaa jätemateriaalien hyödyntämistä tuotteenomaisesti, 

mutta silti jätesäännöksiä noudattaen. Tuote- ja ympäristöhyväksyntä on koettu yhdeksi 

keskeisimmistä pullonkauloista ylijäämämaiden ja uusiomateriaalien hyötykäytössä. 

(Inkeröinen & Alasaarela 2010)  

 

Jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn on 

oltava ympäristölupa. Ympäristöluvanvaraiseksi ammattimaiseksi käsittelyksi ei lasketa 

jätteen keräystä ja siihen liittyvää lyhytaikaista tai väliaikaista varastointia syntypaikalla 

tai muussa vastaanottopaikassa ennen kuljettamista käsiteltäväksi. Toiminnasta on 

kuitenkin tehtävä jätelain 100 §:n mukainen ilmoitus jätehuoltorekisteriin. (Seppänen 

2011) 

 

Jäteverolain 17.12.2010/1126 3 §:n mukaan kaatopaikkana ei pidetä sellaista aluetta, 

joka on selkeästi erotettu kaatopaikasta ja sinne sijoitetaan yksinomaan maa- ja 

kallioperän aineksia. Myöskään aluetta ei pidetä kaatopaikkana, jos sinne sijoitetaan 

muista jätteistä erotettuna jätettä väliaikaisesti kolmea vuotta lyhemmän ajan ennen sen 

käsittelyä ja hyödyntämistä tai alueella kompostoidaan tai muuten biologisesti 

käsitellään erikseen kerättyä biojätettä tai jäteveden puhdistamon lietettä. Jätteiden 

hyödyntämiseen tarkoitettuja alueita ei pidetä kaatopaikkoina. Siten 

välivarastointialueet ovat verottomia, jos maamassoja säilytetään siellä alle kolme 

vuotta. 
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4.5 Rakennus- ja toimenpideluvat 

Maa-aineslailla (MAL) 24.7.1981/555 säädetään 1 §:n mukaan kiven, soran, hiekan, saven 

ja mullan ottamista pois kuljetettavaksi tai paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi, 

jollei 2 §:n poikkeukset toteudu. Ylijäämämaa ja -kiviaines eivät kuulu lain 

soveltamisalaan, koska ne luokitellaan kuuluvaksi 2 §:n eli rakentamisen yhteydessä 

irrotettujen ainesten ottamiseksi ja hyväksikäytöksi, kun toimenpide perustuu 

viranomaisen antamaan lupaan ja hyväksymään suunnitelmaan. Kuitenkin, jos 

maankaatopaikalla aiotaan tehdä louhintatöitä, tarvitaan maa-ainesten ottolupa. 

Louhinta edellyttää ympäristöluvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta vähintään 

50 päivää kestävään louhintaan (YSA 7 §). Ympäristölupa voidaan edellyttää myös alle 

50 päivää kestävään toimintaan tietyissä tapauksissa (YSA 7 §). 

 

Pysyvillä rakennuksilla tai muilla valvontaa vaativilla rakennelmilla on oltava MRL 125 §:n 

mukainen rakennuslupa. Kevyet rakennelmat vaativat kunnan rakennusvalvonta-

viranomaisen myöntämän toimenpideluvan MRL 126 §:n perusteella. Tällaisia 

rakennelmia ja laitoksia voivat olla esim. maston, säiliön tai piipun pystyttäminen, joiden 

osalta lupa-asian ratkaiseminen ei edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. 

Ylijäämämaille ei tarvita toimenpidelupaa MRA 62 §:n mukaan, jos toimenpiteet 

perustuvat oikeusvaikutteiseen osayleis- tai asemakaavaan, jossa alue varataan 

maanvastaanottotoimintaan. Toimenpidelupa kuitenkin tarvitaan muusta erotetun 

suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen tai tällaiseen verrattavan alueen 

järjestämiseen sekä kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti 

vaikuttaviin järjestelyihin tai muutoksiin.  

 

Maisematyölupa tarvitaan MRL 128 §:n mukaan maisemaa muuttavaan rakennustyöhön, 

puiden kaatamiseen tai muuhun näihin verrattavaan toimintaan. Maankaatopaikkaa 

perustaessa voi olla maisematyölupa tarpeen valmistelevia toimenpiteitä varten. MRL 

53 §:n mukaan rakennuskieltoalueella sekä asemakaava-alueella tai yleiskaava-alueella, 

jos yleiskaavassa niin määrätään, tarvitaan maisematyölupa MRL 128 § maisemaa 

muuttavan toimenpiteen suorittamiseksi. 

 

Ylijäämämaiden sijoitusalueen jälkikäyttöön liittyy useita erilaisia lupia kuten 

virkistyskäyttöön tarvittavien rakennusten rakennusluvat, hiihtohissien tai muiden 
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rakennelmien toimenpideluvat (MRA 62 §), maisematyöluvat sekä ympäristölupa, jos 

jälkikäyttö aiheuttaa melua tai päästöjä. Jos rakentamisesta tai muusta MRL mukaan 

luvanvaraisesta tai viranomaishyväksyntää vaativasta toimenpiteestä on laadittava 

ympäristövaikutusten arviointiselostus YVAL 468/1994 mukaisesti, tulee se liittää MRL 

mukaiseen lupahakemukseen (MRL 132 §).  

 

4.6 Maa-ainesvero ja sen vaikutus  

Maa-ainesveroa voidaan kutsua ympäristöveroksi eli sen tavoitteena on hillitä 

ympäristön kannalta haitallista toimintaa aiheuttamalla lisäkustannuksia 

(Valtiovarainministeriö 2004, 37). Maa-ainesvero voitaisiin ottaa käyttöön hallinnollisen 

ohjauksen kanssa, jolloin se olisi tehokkaampi keino toivottujen ympäristötavoitteiden 

saavuttamisessa. Kuitenkin veron määrää on vaikea saada vastaamaan ympäristöhaittoja, 

kun otetaan huomioon ympäristöön liittyvät laajemmat vaikutukset. Maa-ainesvero 

tuskin kuitenkaan vaikuttaisi kansainväliseen kilpailukykyyn maa-ainesmarkkinoilla, 

koska kuljetuskustannukset ovat niin merkittävät. (EEA 2008) 

 

Maa-ainesvero voisi toimiessaan olla kannustin vaihtoehtoisten resurssien etsimiseen ja 

hyödyntämiseen sekä vaikuttaa uusiomateriaalien kilpailukykyyn. Maa-ainesvero voisi 

olla jäteveroa tukeva vero ja parantaa siten jätteiden ja sivutuotteiden kilpailuasetelmaa 

verrattuna neitseellisiin maa-aineksiin. Maa-aineksia voidaan säästää vahvistamalla 

olemassa olevia ja vanhoja maarakenteita, uusiomateriaalien käytöllä sekä jalostamalla 

huonolaatuiset maa- ja kiviainekset, pilaantuneet maat ja sedimentit hyötykäyttöön. 

Maa-ainesveron ohjausvaikutusten merkittävyyttä on vaikea arvioida, koska hiekan ja 

soran käyttö on viime vuosina vähentynyt. (Valtiovarainministeriö 2012, 23–24) 

 

Yhtenä ongelmana maa-ainesveron käyttöönotossa voidaan pitää sitä, että valtio ja 

kunnat käyttävät merkittävän osuuden kiviaineksesta, jolloin vero siirtyy 

lopputuotteiden hintoihin. Näin maa-ainesvero siirtyisi julkisen sektorin maksettavaksi 

ja ei siten käytännössä saavuttaisi tavoitteitaan. Merkittävä ongelma jätteiden ja 

sivutuotteiden hyödyntämisessä on myös maarakennusalan kriittinen suhtautuminen 

vaihtoehtoisiin tuotteisiin. Jos uusiomateriaalit kyettäisiin tuotteistaa nykyistä paremmin 

ja saamaan ne ympäristökelpoisiksi, voitaisiin todennäköisesti lisätä niiden hyötykäyttöä. 
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Ympäristölupiin liittyvä hallinnollinen prosessi hidastaa tai vaikeuttaa 

kierrätyskiviainesten ja uusiomateriaalien hyödyntämistä. Ennen kuin maa-ainesveroa 

otetaan käyttöön, tulee varmistaa, että esimerkiksi pitkä ympäristölupaprosessi ei estä 

uusiomateriaalien käyttöä. (Valtiovarainministeriö 2012, 24) 

 

Maa-ainesten ottaminen on luvanvarasta Maa-aineslain 24.7.1981/555 mukaan. Maa-

aineslain 2 §:n mukaan laki ei koske mm. rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten 

ottamista ja hyväksikäyttöä, kun toimenpide perustuu viranomaisten antamaan lupaan 

tai hyväksymään suunnitelmaan. Huomioitavaa on myös, että Maa-aineslaki ei säätele 

kaivostoiminnasta syntyvää sivukiveä ja rikastushiekkaa, jonka hyödyntäminen on 

periaatteessa mahdollista.  

 

Laadukkaiden kiviainesten saatavuuden vaikeuduttua on entistä tärkeämpää 

yhteensovittaa maarakentamisen tarpeet ja kiviaineshuolto. Maa-ainesten käytön tulisi 

olla suunnitelmallista määrällisesti, laadullisesti ja sijainnin kannalta. Maa-ainesten 

ottaminen vaikuttaa huomattavasti maisemakuvaan, luonnon olosuhteisiin sekä useilla 

paikoilla pohjaveteen. Suomessa on joitain alueita, joissa on jo puutetta laadukkaasta 

luonnonsorasta ja pohjavedestä. Ottamisalueiden jälkihoidolla voidaan vähentää 

ottamisen haitallisia vaikutuksia sopeuttamalla ottamisalue luontevasti ympäristöön.  

Lähitulevaisuudessa luonnonkiviaineita tulisi käyttää entistä säästeliäämmin ja hyödyntää 

enemmän kaivosten ja luonnonkivilouhosten sivukiviä, teollisuuden tuhkia sekä 

ylijäämämaita. (Ympäristöministeriö 2009)  



52 

 

5 Ylijäämämaiden hyötykäyttö ja massanhallinta 

5.1 Massanhallinta ja massapankin toimintaperiaate 

Ylijäämämaiden hyödyntämisessä on paljon käyttämätöntä potentiaalia. Yksi 

suurimmista ongelmista ylijäämaiden tehokkaassa hyödyntämisessä on tietämättömyys 

syntyvistä massoista ja niiden hyötykäyttömahdollisuuksista sekä toisaalta aikataulujen 

synkronointi. Tiedonkulku ja yhteistyö eri toimijoiden välillä on puutteellista. Erilaisten 

tiedonhallintajärjestelmien, esimerkiksi maa-aines- tai massapankin, avulla voidaan 

yhteensovittaa muodostuvat ylijäämämassamäärät ja potentiaaliset hyötykäyttökohteet. 

(Leppänen & Haveri 2009)  

 

Perinteisesti maa-ainespankilla tarkoitetaan aluetta, jossa on jokin tai useita seuraavista 

toiminnoista: kiviainesten ottotoiminta, kiviainesten jalostustoiminta, materiaalien 

varastointi, kiviainesten kierrätys tai loppusijoitus. (Sallinsalmi et al. 2009) Tänä päivänä 

maa-aines-, maamateriaali- ja massapankilla tarkoitetaan sähköistä maa-aineksen 

kauppapaikkaa tai tiedonhallintajärjestelmää. Massapankki on yleisesti Internetissä 

toimiva palvelu, jossa ilmoitetaan syntyvistä ja tarvittavista maa massoista. 

Massapankkitoiminnan tavoitteen on tuoda yhteen lähteeseen reaaliaikaista tietoa 

alueella syntyvistä ja kohteisiin tarvittavista ylijäämämaista. Massapankki on 

massanhallintatyökalu, jonka avulla ylijäämämaat saadaan hyötykäyttöön. (Leppänen & 

Haveri 2009) 

 

Massapankkitoiminnan tavoitteena on tuottaa toimiva Internet-palvelu, jonka avulla 

ylijäämämaa-aineksia myydään ja ostetaan joko suoraan ilman erillistä välivarastointia tai 

välivarastoinnin ja mahdollisesti jatkojalostuksen jälkeen (Antikainen 2011, 50). 

Ylijäämämaiden tuottaja voi palvelussa tiedottaa syntyvistä ylijäämämaista ja ostajat 

voivat hakea tarpeitaan vastaavia massaeriä. (Leppänen & Haveri 2009) 

 

Maa-ainespankin tavoitteena on pitää yllä jatkuvasti tietoa alueella syntyvistä 

ylijäämämassoista sekä niiden määrästä ja laadusta. Tiedonkeruu ylijäävistä 

massamääristä ja laaduista alkaa jo kaavavaiheessa ja tarkentuu suunnitelmien edetessä, 

jolloin ollaan tietoisia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa massatarpeista ja -määristä 
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sekä otto- ja maanvastaanottoalueista. Hyödyntämällä ylijäämämaat mahdollisimman 

hyvin lähialueella vältytään massojen turhasta kuljetuksesta ja sijoituksesta 

maanvastaanottopaikoille. (Lainpelto 2010) 

 

Aiempien tutkimusten mukaan aika- ja paikkasidonnainen maa-aineksen 

massanhallintatyökalu on yksi työkalu ylijäämämaaongelmien hallitsemiseksi Suomen 

suurimmissa kaupungeissa. Aikaisemmista selvityksistä käy ilmi, että maa-ainespankin 

ylläpitäjän määrittäminen on ollut vaikeaa. Lainpelto (2010) esittää, että alueellisen 

massapankkijärjestelmän tulisi olla julkisen tahon ylläpitämä, mutta myös yksityiset 

yritykset voisivat olla myös mukana toiminnassa. Järjestelmän avulla voitaisiin jo 

kaavavaiheessa suunnitella ylijäämämaiden hyödyntämisen toimenpiteet.  

 

5.2 Tiedonhallintajärjestelmien käyttö 

Aika- ja paikkasidonnaisen materiaalipankkijärjestelmän tavoite kuljettaa maa-aines 

suoraan muodostumiskohteesta käyttökohteeseen ei tällä hetkellä toteudu. 

Neitseellinen kiviaines on vielä riittävän edullista, mikä ei kannusta ylijäämämaa-ainesten 

hyödyntämiseen ja jalostamiseen. Keskeinen tekijä välivarastoinnin toiminnassa on 

otollinen sijainti. Varastointialueiden tulisi sijaita riittävän lähellä, jolloin välivarastointi- 

ja kuljetuskustannukset voitaisiin pitää niin alhaisina, että ylijäämämaiden hyötykäyttö 

olisi kannattavaa verrattuna kilpailukykyisempään neitseelliseen maa- ja kiviainekseen. 

Kaavoituksessa ei myöskään ole usein huomioitu maarakentamisen välivarastointi 

tarpeita, mikä vaikeuttaa välivarastointialueiden perustamista. Geologian 

tutkimuskeskuksen tutkimusraportin mukaan monet yrityksistä näkivät 

maamateriaalipankin perustamisen ja ylläpitämisen omarahoitteisesti ongelmallisena. 

Materiaalipankkien tulisi olla yhteiskunnan rahoittamia ja viranomaisten organisoimia, 

jolloin ylläpitokustannukset pysyisivät kohtuullisina.  (Pokki et al. 2009, 13; Antikainen 

2011, 52–53) 

 

Jotta ylijäämämassojen käsittelystä tulisi kannattavaa liiketoimintaa yrityksille, tulee 

käsiteltävien massamäärien olla riittäviä pitkäjänteiseen liiketoimintaan. Mahdollisia 

yrittäjiä ovat mm. kiviainesjalostajat, maanrakennusurakoitsijat ja jätehuoltoyritykset. 

Heidän liiketoimintaansa voisi käsittelytoiminta tuoda synergiaetuja. Yksityisen toimijan 
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näkökulmasta on riskinä, että kunnallinen toimija alkaa kilpailla tarjoten palveluita 

halvemmalla. Näin juuri tapahtui Tampereella Vuoreksen maanpankkijärjestelmän 

syntymisessä, kun kaupunki päätti kilpailuttaa kaikki katurakennusurakat, jolloin myös 

ylijäämämassat tulivat kilpailun piiriin. (Vaara 2011)  

 

HUUMA (Heikkolaatuisten maarakennusmateriaalien hyötykäytön tehostaminen 

infrarakentamisessa) - hankkeen pilottikohteessa Tampereen Vuoreksessa oli tarkoitus 

hyödyntää massapankkijärjestelmää rakennettaessa uutta asuinaluetta. Suunnitelma 

kariutui, koska Tampereen kaupunki päätti kilpailuttaa koko alueen 

katurakennustekniikat. Korkiala-Tanttu et al. (2008, 53) totesivat raportissaan, että 

julkisen sektorin alaisuudessa toimivien, voittoa tavoittelemattomien 

massapankkiorganisaatioiden syntymistä rajoittaa lain edellyttämä kilpailuttaminen. 

(Korkiala-Tanttu et al. 2008, 53) 

 

Massapankit ovat myös kansainvälisesti käytössä. Esimerkiksi Alankomaissa maa-

ainesten kierrätyksen kehittyessä on perustettu vuosina 1995–2003 maamassapankkeja. 

(Gadella et al. 2012) Sekä Pokki et al. (2009) että Antikainen (2011) päätyivät 

selvityksissään siihen tulokseen, että maa-ainespankin avulla voidaan välittää tietoa 

ylijäämämaista, mutta sen tehokas hyödyntäminen edellyttää laajaa käyttöönottoa. 

 

5.3 Esimerkkejä maa-ainespankeista 

Maapörssi on palvelu ylijäämämaa-ainesten kierrättämiseen Internetissä. 

Ylijäämäaineksen vastaanottoajan tai luovuttaja voi ilmaiseksi jättää ilmoituksen 

Maapörssiin ilmaiseksi, mutta yhteystietojen katsominen on maksullista. Antikaisen 

mukaan maapörssi ei ollut saavuttanut käyttäjiä Tampereen seudulla vuonna 2010.  

(Antikainen 2011, 52) 

 

Vuosina 1996–1998 toteutettiin Pirkanmaalla ylijäämämaa-ainesten hyödyntämisestä 

hanke, jonka yhteydessä käynnistettiin massapankkijärjestelmän selvitystyö. Silloin 

koekäytettiin Rambollin tuottamaa Map-Info pohjaista massapankkijärjestelmää 

Tampereen kaupungin sisäisessä ylijäämämaiden koordinointitoiminnassa. Järjestelmä 

on ollut koekäytössä Tampereen Infatuotannon toimesta vuodesta 2010 lähtien. 



55 

 

Tampereen kaupungin massatyöryhmä mietti massalogistiikkaa, jonka perusteella 

massojen on hyödynnetty tuhansia kuutiota esimerkiksi Pirkkahallin pysäköintialueen 

laajennuksessa sekä Ruskon tonttien esirakentamisessa. (Lainpelto 2010) 

 

Syksyllä 2012 tunnistettuja maa-ainespankkeja ja massatalouden työkaluja ovat 

esimerkiksi (Koskela 2012): 

- KTK Hyötymaa (Helsinki), 

- Morenia (Myyntipisteet), 

- Maapörssi, 

- RMSS (Regional Material Service System), Ramboll sekä 

- Kaupunkien omat massanhallinnan työkalut 

o Esimerkiksi HKR:n massanhallintataulukko. 

 

Aiempien selvityksien perusteella voidaan sanoa, että erilaisia maa-ainespankkeja on siis 

Suomessa käytössä useita, mutta mikään ei ole saavuttanut laajaa käyttöä. 
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6 Ylijäämämaan geotekniset haasteet ja mahdollisuudet 

6.1 Ylijäämämaiden luokittelu 

6.1.1 Maa-ainesten luokittelu 

Ylijäämämaiden luokitteluun on useita eri tapoja, mutta yhtenäinen luokittelu puuttuu. 

InfraRYLin tien pohjamaan ja alusrakenteen kelpoisuusluokat on esitetty taulukossa 

liitteessä 1. Kelpoisuusluokat määräytyvät pesuseulonnan läpäisyprosentin, 

routaturpoaman ja E-moduulin perusteella. Niiden perusteella voidaan arvioida maa-

aineksen maalajiluokka, routivuus ja mahdollinen käyttökohde. Kelpoisuusluokitusten 

perusteella jäykälle ja pehmeälle savelle (Sa) sekä liejulle (Lj) ei ole yleistettyä 

käyttökohdetta. Savea, jossa on ainakin paikoin silttikerroksia tai sitä karkeampia vettä 

johtavia kerroksia, voidaan kelpoisuusluokittelun mukaan käyttää maastonmuotoilussa 

ja läjityksessä. Luokittelun mukaan soraa (Sr) ja soraista hiekkaa (srHk) voidaan 

routimattomana materiaalina käyttää jakavassa kerroksessa sekä vesi- ja 

suotopenkereessä. Pengermateriaalina voidaan käyttää esimerkiksi kuivaa soramoreenia 

(SrMr) ja hiekkamoreenia (HkMr). (InfraRYL 2010, Liite T17)  

 

Taulukossa 4 on esitetty Helsingin kaupungin rakennusviraston (HKR) käyttämä maa-

ainesten luokittelujärjestelmä, jossa on sovellettu InfraRYLin Liitteen T17 

kelpoisuusluokittelua. Taulukossa on määritelty mahdollinen käyttökohde myös 

pehmeämmille maalajeille. HKR:n taulukon mukaan jäykkää ja pehmeää savea ja sekä 

liejua voidaan hyödyntää maastonmuotoilussa ja läjityksessä. Turvetta (Tv) voidaan 

käyttää kasvukerroksissa. 
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Taulukko 4. HKR:n käyttämä ylijäämämaiden luokittelu (Suominen 2012). 

LUOKITUS INRARYL LIITE T17 soveltaen 

Luokka S (sisältää luokat S1-S4) 

Maalaji: Sr, srHk, srHkMr, SrMr 

mahdollinen käyttökohde: jakavan kerroksen materiaali ja pengermateriaali 

Luokka H (sisältää luokat H1-H4) 

Maalaji: Hk, HkMr, siHk 

mahdollinen käyttökohde: suodatinhiekka, pengermateriaali - sopii penkereen 

yläosaan 

Luokka H1, H2 

Maalaji: Hk 

Käyttökohde: suodatinhiekka 

Luokka H3, H4 

Maalaji: Hk, HkMr, siHk 

Käyttökohde: pengermateriaali, sopii penkereen yläosaan 

Luokka U1 

Maalaji: Si, SiMr 

Käyttökohde: maisemahoidollinen täyttö tai kuivana meluvalli 

Luokka U2 

Maalaji: jäykkä Sa 

Käyttökohde: maastonmuotoilut, läjitys 

Luokka U3 

Maalaji: pehmeä Sa 

Käyttökohde: maastonmuotoilut, läjitys 

Luokka U4 

Maalaji: lj 

Käyttökohde: maastonmuotoilut, läjitys 

Luokka Tv 

Maalaji: Tv 

Käyttökohde: Kasvukerrokset (tv) 

 

6.1.2 Ylijäämämaiden hyötykäyttöpotentiaali 

Ylijäämämaiden hyötykäyttöpotentiaali vaihtelee maalajeittain. Kuvassa 15 on esitetty 

eri maalajien hyötykäyttömahdollisuuksia maarakentamisessa. Kitkamaiden sijoittaminen 

ja hyötykäyttö on käytännössä helppoa, koska niitä tarvitaan tukimateriaaleiksi moniin 

kohteisiin, myös maanvastaanottoalueella. Rakennusalueelta kaivettu pintamaa, 

ruokamulta, turve ja luiskien verhoukset voidaan varastoida ja hyödyntää kohteen 

viherrakentamiseen.  (Tiehallinto 1999, 15 & 26) 
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Kuva 15. Eri maalajien hyötykäyttömahdollisuudet (Tiehallinto 1999, 15–16). 

 

Hiekkaa ja sitä karkeampia tiivistettävissä olevia kivilajeja voidaan käyttää 

pengermateriaalina tie- ja katurakenteissa. Hiekan, soran ja louheen sijoittaminen on 

helppoa, koska materiaalit sopivat myös pengermateriaaleiksi ns. pohjaantäyttöihin sekä 

vesistö- ja suopenkereisiin. Routivaa tai lievästi routivaa hiekkaa tai savea on toisaalta 

vaikeampi sijoittaa, koska sen tiivistäminen ja käsittely on vaikeaa epäsuotuisissa 

olosuhteissa. Vähäinenkin optimivesipitoisuuden ylitys hiekassa ja savessa vaikeuttaa 

tiivistämistä. Juoksutusrajan lähestyessä ei maata voida käyttää sellaisenaan 

penkereeseen. Silttiä, jäykkää savea ja silttimoreenia ei voi hyödyntää 

pengermateriaalina muuta kuin erityisen suotuisissa ja kuivissa olosuhteissa. (InfraRYL 

2010)  

  

Soveltuvat esikuormitusmateriaaliksi 

Voidaan hyödyntää edullisissa sääolosuhteissa, kun 

massojen rakennettavuutta parannetaan esim. 

kerrosrakenteilla. 

 

Moreeni, siltti, savi 

Pintamaa, 

ruokamulta, turve 

ja luiskien 

verhoukset 

Varastoidaan ja käytetään kohteen viherrakentamiseen 

Moreenista saadaan routimatonta kitkamaata 

pesemällä hienoaines pois tai rakennusmaata 

välppäämällä kivet ja lohkareet pois 

Koheesiomaata jalostamalla esim. stabiloimalla 

hyötykäyttökohteet lisääntyvät. 

Kitkamaat 

Hyödynnetään sellaisenaan erilaisiin tukirakenteisiin 

(esim. kuivattavana kerroksena moreeni-, siltti- ja 

savikerrosten väliin) 
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Helsingin kaupungin yleisten työmaiden ylijäämämaiden massavirtoja ohjataan 

maalajeittain: (Suominen 2011):  

- kitkamaat  infrarakenteiden maarakentamiseen, 

- savet  stabiloidaan ja hyödynnetään infrarakenteissa esimerkiksi meritäytöissä, 

puistoissa ja kaduilla TAI toimitetaan ulkopuolisille vastaanottajille, 

- ruopatut savet  merisijoitusalueille ja 

- haitta-aineita sisältävät sedimentit  stabiloidaan ja otetaan hyötykäyttöön tai 

toimitetaan kaupungin ulkopuolisille vastaanottajille. 

 

Olosuhdeherkkien moreenien ja silttien käsittelyä voidaan helpottaa rakentamalla 

mahdollisimman kuivaan vuodenaikaan. Massojen käsiteltävyyttä voidaan myös parantaa 

kuivattamalla kaivualue etukäteen. (Tiehallinto 1999, 26) Stabiloimalla voidaan parantaa 

heikkolaatuisen ylijäämäsaven geoteknisiä ominaisuuksia. ja siten lisätä saven 

käytettävyyttä. Näin saven lujuus- ja muodonmuutosominaisuuksia saadaan muutettua. 

Siten voidaan välttyä saven sijoittamiselta louhealtaisiin ja saada savi kaivukelpoiseksi. 

Stabiloitua savea voidaan käyttää kitkamaalajien tilalla erilaisissa hyötykäyttökohteissa 

kuten esimerkiksi katurakenteissa, pysäköinti- ja piha-alueilla, meluvalleissa, 

tiivistysrakenteissa ja erilaisissa maisemointikohteissa. Stabiloinnin tulos ja siten 

stabiloidun saven käytettävyys riippuvat saven ja sideaineen ominaisuuksista. Sideaineen 

valintaan ja määrään vaikuttaa merkittävästi vaadittu lujuustaso ja sen vaatima 

lujittumisaika. (Mäkelä et al. 2000, 16; Ruohonen 2006, 104) Aiempien tutkimusten 

perusteella voidaan sanoa, että erilaatuisille ylijäämämaille on olemassa tehokkaita 

hyötykäyttökohteita.  

 

Sulfidisavien aiheuttamat ongelmat maarakentamisessa on tiedostettu jo 1960-luvulta 

lähtien. Yleisimpiä sulfidisaviesiintymiä ovat Pohjanmaan rannikolla Oulun ja 

Kristiinankaupungin välillä. Rikkipitoinen sulfidisavi on muodostunut 8000–4000 vuotta 

sitten, kun merenpohjassa on ollut runsaasti kasvillisuutta, joka on kuollessaan ja 

maatuessaan rehevöittänyt merta ja anaerobisissa olosuhteissa muodostanut 

rikkiyhdisteitä. Pohjavedenpinnan alapuolella ollessaan sulfidisavet eivät aiheuta haittaa 

ympäristölle. Kuitenkin sulfidisavet ovat nousseet maankohoamisen myötä 

merenpinnan yläpuolelle ja pohjavedenpinta on laskenut esimerkiksi ojituksen tai maan 

kaivamisen seurauksena. Tästä johtuen sulfidisavet ovat joutuneet kosketuksiin hapen 
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kanssa, jolloin syntyy rikkihappoa, joka on syövyttävää ja liuottaa maaperän luonnollisia 

metalleja. (Heikkinen 2009) 

 

Sulfidisavien vuoksi voi joidenkin vesien pH laskea alle 3. Vesistöissä haittavaikutukset 

ilmenevät usein pH-piikkeinä esimerkiksi kevättulvien yhteydessä. Tehokkain tapa 

välttää sulfidisavien aiheuttamat ongelmat on jättää sulfidisavea sisältämä maaperä 

koskemattomaksi, mutta tämä ei useinkaan ole mahdollista. Pohjavedenpinnan säätelyllä 

ja tasaisena pitämisellä voidaan ehkäistä haittoja. Haittoja voidaan myös lieventää 

säätelemällä virtaamaa ja valuntaa, jolloin voidaan tasoittaa vesistöjen 

happamuuspiikkejä. (Heikkinen 2009) 

 

6.2 Pohjarakentamismenetelmien vaikutus muodostumiseen ja 

hyödyntämiseen 

6.2.1 Pohjarakentamismenetelmiä 

Eräs mahdollisuus ylijäämämaiden muodostumisen hallitsemiseksi on esirakentaa 

aluerakentamiskohteet mahdollisimman pitkälle. Joissain kaupungeissa rakennetaan 

esimerkiksi teollisuustonttien pohjat mahdollisimman pitkälle, jolloin kaupunki pystyy 

koordinoimaan syntyviä ylijäämämassoja. (Korkiala-Tanttu et al. 2008, 71–72)  

 

Esirakennusmenetelmien tavoite on luoda rakentamisedellytykset kaupungin toimesta 

joko alueellisena tai tonttikohtaisesti. Pohjarakentamismenetelmää valittaessa on 

otettava huomioon rakenteen käyttöikä ja materiaalien pitkäaikaiskestävyys. 

Esirakentamismenetelmiä, joiden avulla luodaan rakentamisedellytyksiä 

pehmeikköalueille, ovat pystyojitus, esikuormittaminen, vakuumikonsolidaatio, 

kevennysrakenteet, massanvaihto, pilaristabilointi, massastabilointi, paalutus ja 

geolujitteet. (Nauska & Havukainen 1998, 15–16) Näiden lisäksi pudotus- eli 

syvätiivistystä käytetään karkeiden maalajien kuten moreenin ja täyttöjen tiivistämiseen 

(Tolla et al. 2012, 30–37).  
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Pohjarakenteiden suunnittelussa tulisi huomioida pohjarakenteen tai 

pohjavahvistusmenetelmän elinkaarikustannukset (Tolla et al. 2012, 17). Taulukossa 5 

on esitetty, mitkä pohjanvahvistusmenetelmät soveltuvat erilaisille maalajeille.   

 

Taulukko 5. Eri maalajeille soveltuvat esirakentamismenetelmät (Nauska ja 

Havukainen 1998,15). 

 

 

 

6.2.2 Menetelmien vaikutus muodostumiseen ja mahdollisuuksiin 

Nopeimpia vaihtoehtoja esirakentamismenetelmistä ovat massanvaihto, paalutus, 

kevennysrakenteet ja geolujitteet. Esirakentaminen kannattaa aloittaa mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa, mutta käytännössä tämä harvoin toteutuu. (Nauska & 

Havukainen 1998, 15–16) 

 

Ohuehkoilla savikoilla usein käytetään massanvaihtoa poistamalla pehmeät 

savikerrokset joko tiettyyn syvyyteen tai kovaan pohjaan saakka, kuitenkin harvoin 4 

metriä syvemmälle. Kaivetut massat korvataan neitseellisellä kiviaineksella. (Nauska & 

Havukainen 1998, 15–16) Massanvaihdossa syntyy paljon ylijäämämaata verrattuna 

muihin esirakentamismenetelmiin. Pohjarakentamistavan valinnassa tulisi suosia tapoja, 

joista syntyy mahdollisimman vähän ylijäämämaita. Vähiten ylijäävää maa-ainesta syntyy 

paaluperustuksista ja kellarittomien rakennusten rakentamisesta. (Mäkinen 1974, 3) 
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Massanvaihdon tarvetta voidaan vähentää esikuormittamalla rakennuskohde 

esikuormituspenkerellä tietyn ajan, joka vaihtelee kohteesta riippuen välillä 0,5–3 

vuotta. Yleensä esikuormituspenkereenä käytetään välivarastoitavaa maa- ja kiviainesta. 

Esikuormitusta käytetään alle 6 metriä paksuille savikoille. (Nauska & Havukainen 1998, 

25) 

 

Pehmeiden savien, liejujen ja sedimenttien laatua voidaan parantaa massastabiloinnilla. 

Ylijäämäsavi voidaan massastabiloida kantavaksi rakennuspohjaksi. Tutkimusten mukaan 

stabiloidun saven haitallisten aineiden liukoisuus maaperässä on pienempi kuin 

alkuperäisessä savessa. Massastabiloinnin avulla hyötykäyttömahdollisuudet paranevat 

merkittävästi. Kuivakuorisavea on usein käytetty maapatojen tiivistyssydämen 

materiaalina. Ruohosen (2006, 104) mukaan teollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen 

sideaineena on kannattavaa erityisesti, jos tarvitaan suuria määriä sideaineita 

esimerkiksi meluvalleissa ja täytöissä. Sementin ja kalkin käyttöä sideaineena on tutkittu 

eniten, joten niiden hyödyntämiseksi on kehitetty toimivat menetelmä. (Ruohonen 

2006, 62 & 104; Karlstedt & Halkola 1993, 66) 

 

6.3 Maanvastaanottoalueet 

Maankaatopaikkaa suunnitellessa on otettava huomioon potentiaalisten alueiden 

pohjaolosuhteet. Pohjamaan kantavuus on selvitettävä aina etukäteen sijoitettavan 

massan kuormituksen perusteella. Maapohjan kantavuus ja täyttömäen sortumattomuus 

voidaan varmistaa huolellisella geoteknisellä suunnittelulla. (Tiehallinto 1999, 25–26)  

 

Ylijäämämassojen ominaisuudet on otettava huomioon suunniteltaessa 

maanvastaanottoalueita. Ylijäämämaiden sijoittamista vaikeuttaa usein ylijäämä-

maamassojen heikko kantavuus ja häiriintymisherkkyys. Louheen ja hiekan sijoittaminen 

on helppoa, mutta hienojakoisemman siltin ja saven sijoittaminen on vaikeampaa. 

Täyttömäkien rakentaminen ylijäämäsavesta on vaikeaa, koska savi levittyy niin laajalle. 

Pehmeiden maamassojen kuten liejun, pehmeän saven ja turpeen sijoittaminen yleensä 

edellyttääkin kitkamaasta tehtyjä reunapenkereitä ja usein myös välipenkereitä, jolloin 

pehmeät maat eristetään näin syntyviin altaisiin. (Tiehallinto 1999, 25–26) Kuvassa 16 

on esitetty Kalliosuon täyttömäen liejualtaan louhepenkereet vuodelta 2008. Noin 3,5 
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metriä korkeat louhepenkereet ympäröivät altaan hoitaen samalla myös altaan 

kuivatuksen. Sijoitetun saven päälle rakennetaan kantava kerros kitkamaata, jonka päälle 

sijoitetaan myöhemmin lisää savea. (Forsman 2011) 

  

 

Kuva 16. Kalliosuon täyttömäen tulevan liejualtaan louhepenkereet vuonna 2008 

(Forsman 2011). 

 

Maanvastaanottoalueille voi tapahtua liukupintasortumia ylijäämämaiden geoteknisen 

heikkolaatuisuuden vuoksi, jonka seurauksena täyttö voi levitä ympäröivään maastoon. 

Pehmeät maamateriaalit, kuten savi, tiivistyvät täytön edetessä, jolloin vakavuus 

liukusortumia vastaan paranee. Luiskakaltevuus on luokkaa 1:3 suurimmillaan, mutta 

pienentämällä luiskankaltevuutta voidaan estää sortumien syntymistä. (Kautto & Lepola 

2008) 

 

Parhaita maanvastaanottoalueita ovat kantaviin mäkiin rajoittuvat alueet. Pehmeille 

alueille rakennettaessa voidaan käyttää massanvaihtoa sijoitusalueen reunassa. Täytön 

luiskien varmuus on oltava riittävä sortumia vastaan. Lähellä olevilla rakenteilla on 
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oltava riittävä varmuus (F ≥ 1,8), ettei synny vaaraa leikkausmuodonmuutosten 

aiheuttamista sivusiirtymistä. (Tiehallinto 1999, 26) 

 

Maanvastaanottoalueilla täyttötekniikalla voidaan vaikuttaa sortumien määrään. Kuvassa 

17 on esitetty maanvastaanottoalueiden täyttötekniikoita pehmeille maa-aineksille ja 

kitkamaille. Pehmeitä maalajeja voidaan sijoittaa viipaletäyttöinä, pintatäyttöinä tai 

massiivitäyttöinä. Kitkamaita voidaan sijoittaa kekomenetelmällä. 

 

 

 

Kuva 17. Maanvastaanottoalueen pehmeiden maa-ainesten täyttömenetelmiä (Mäkinen 

1974, 52 & 54–55). 

 

Usein vastaanottoalueilla, kuten esimerkiksi Lahden Rälssinkallion 

maanvastaanottopaikalla, aluetta täytetään kerrospengertäyttönä vaakasuorina 

kerroksina tai kiilapengertäyttönä kerrospaksuuden ollessa noin 1,5 metriä. Kuormat 

tyhjennetään valmiin täytetyn penkan päälle lähelle penkereen reunaa, josta se 

työnnetään esimerkiksi telapuskuritraktoria tai kauhakuormaajaa käyttäen 

penkereeseen. Penkka tiivistetään useaan kertaan päältäpäin. Karkeammat 

maamateriaalit sijoitetaan maanvastaanottoalueen reunoille tukipenkereeksi, kun taas 
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löysemmät saviset maat, jotka pysyvät huonosti koossa, sijoitetaan alueen keskelle. 

Alueen reunoille tehdään tukipenger louheesta. (Hämeen ympäristökeskus 2009) 

 

Oasmaan (2013, 15) mukaan maankaatopaikan rakentamisessa käytetään noin 30 

prosenttia tukimateriaalia. Yleinen ongelma maankaatopaikoilla on reuna-alueiden 

leviäminen, koska kuormat puretaan liian lähelle lopullista luiskaa. Esimerkiksi Lahden 

Rälssissä tätä estämään ympäristöluvassa on ohjeistettu rakennettavaksi vastapenger, 

jonka takana varsinainen täyttötoiminta tapahtuu (Hämeen ympäristökeskus 2009). 

 

 

 

  



66 

 

7 Ylijäämämaiden elinkaariarviointi 

7.1 Ympäristövaikutusten elinkaariarviointi 

Pyrittäessä kestävään kehitykseen on tärkeää huomioida tuotteiden ja palveluiden koko 

elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Infrarakentaminen vaikuttaa 

elinympäristöömme paljon laajemminkin kuin neitseellisten luonnonvarojen 

väheneminen ja ympäristöpäästöt. Elinkaariarvioinnin avulla pyritään arvioimaan 

tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset raaka-aineen 

hankinnasta tuotteen tai palvelun hylkäämiseen. Elinkaaren ympäristötarkastelussa 

pyritään huomioimaan kaikki tuotantoketjuun vaikuttavat tekijät mahdollisuuksien 

mukaan. Ympäristöjohtamisen välineet, joista yleisimmin käytettyjä ovat ISO 14001-

standardi ja EMAS-asetus, eivät aina kuitenkaan käsittele koko elinkaaren aikaisia 

vaikutuksia, vaikka niiden tavoitteena onkin päästöjen vähentäminen ja 

ympäristövaikutusten hallinta. Elinkaariarvioinnin näkökulma on todettu 

välttämättömäksi pyrittäessä kohti kestävää kehitystä, mutta sen toteuttaminen on 

hidasta ja kallista. Lisäksi lähtötiedon määrä ja laatu vaikuttaa merkittävästi arvioinnin 

tuloksiin. (Antikainen 2010, 11–12) 

 

Elinkaariarviointiin on laadittu ISO 14040-sarjan standardi, johon kuuluu viisi standardia 

(Antikainen 2010, 16): 

- ISO 14040:2006 Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Periaatteet ja 

pääpiirteet, 

- ISO 14044:2006 Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Vaatimukset ja 

suuntaviivoja, 

- ISO /TR 14047 Environmental management. Life cycle impact assessment, 

- ISO/TS 14048 2002 Environmental management. Life cycle assessment. Data 

documentation format ja 

- ISO/TR 14049:2000: Environmental management. Life cycle assessment. 

Examples of application of ISO 140414 to goal and scope definition and 

inventory analysis. 
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ISO 14040:2006 mukaan elinkaariarviointi alkaa tavoitteiden ja soveltamisalan 

määrittelyllä, jonka jälkeen inventaarianalyysissä kerätään tarvittavat tiedot. Vaikutusten 

arvioinnissa tarkastellaan mahdollisten vaikutusten merkittävyyttä. Tulosten tulkinnassa 

arvioidaan tuloksiin vaikuttavia tekijöitä, tulosten täydellisyyttä, herkkyyttä ja 

johdonmukaisuutta sekä tehdään johtopäätöksiä. Vaiheet ovat kaksisuuntaisia eli on 

mahdollista palata aikaisempiin vaiheisiin tarkastelemaan lähtökohtia. Kuvassa 18 on 

esitetty elinkaariarvioinnin vaiheet ja vaiheiden kaksisuuntaisuudet. (Antikainen 2010, 

16–17) 

 

Elinkaariarvioinnin ohjelmistoilla voidaan helpottaa elinkaariarvioinnin mallintamista, 

laskentaa ja tulosten arviointia.  Arvioinnin ongelmaksi muodostuu, onko kaikki 

tarvittavat lähtötiedot ja kaikki tärkeät tekijät huomioitu. (Antikainen 2010, 21–24) 

 

 

 

Kuva 18. Elinkaariarvioinnin kaksisuuntaiset vaiheet ISO 14040:2006 mukaan. 

(Antikainen 2010, 17). 

 

Elinkaariarviointia voidaan käyttää käytännön työkaluna tarkasteltaessa kestävän 

kehityksen mukaista infrarakentamista. Kuvassa 19 on esitetty infrarakentamisen kuusi 

elinkaaren vaihetta ja vaiheiden purku. (HKR 2011, 18 & 32) 
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Kuva 19. Elinkaariarviointi infrarakentamisessa vaiheittain ja vaiheiden purku (HKR 

2011, 32). 

 

7.2 Elinkaarikustannukset ylijäämämaiden hallinnassa 

Elinkaarikustannusten arvioinnin avulla voidaan arvioida tuotteen tai palvelun koko 

elinkaaren aikaisia kustannuksia. Pohjarakennustavalla on huomattava merkitys tien 

elinkaarikustannuksissa. Juntunen (2004, 5) on arvioinut pohjanvahvistuksien 

elinkaarikustannuksia. Kuvassa 20 on esitetty esikuormituksen, kevennetyn penkereen, 

pystyojituksen, pilaristabiloinnin, pengerpaalutuksen ja massanvaihdon 

elinkaarikustannuksien odotusarvo, minimi- ja maksimiarvo. Laskelmissa on huomioitu 

pohjavahvistusmenetelmien valinnan riskien suuruutta ja niiden vaikutuksia. (Juntunen 

2004, 66)  

 

Kuvasta nähdään, että esikuormituksella on suurempi riski aiheuttaa ongelmia 

elinkaaren aikana kuin esimerkiksi kevennetyllä penkereellä, jolla on kuitenkin melkein 

yhtä suuri odotusarvo. Pilaristabiloinnin, pengerpaalutuksen ja massanvaihdon 

elinkaarikustannuksissa ei ole järkevää laskea minimi- ja maksimiarvoja, sillä pohjamaan 

ominaisuudet eivät aiheuta yhtä suurta riskiä kuin muissa pohjavahvistusmenetelmissä. 

Pilaristabiloinnin elinkaarikustannukset ovat odotusarvoltaan melkein samat kuin 

kevennetyllä ja pystyojitetulla penkereellä. Pilaristabilointia voidaan pitää järkevimpänä 

ratkaisuna riskin pienuuden vuoksi. (Juntunen 2004, 66) 
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Kuva 20. Pohjanrakennustapojen elinkaarikustannuksia arvioituna 500 metrin tieosalle 

(Juntunen 2004, 66). 

 

Elinkaarikustannusten perusteella voidaan valita pohjanvahvistusmenetelmä. Kuvassa 21 

on esitetty esimerkkitapauksena elinkaarilaskennan kulku pohjarakenteita valittaessa. 

Valinnassa huomioidaan vallitsevat pohjasuhteet ja investointikustannukset, joiden 

perusteella arvioidaan ratkaisun tekninen ja taloudellinen kannattavuus. 

Esi-
kuormitus

Keven-
netty

penger
Pystyojitus

Pilari-
stabilointi

Penger-
paalutus

Massan-
vaihto

Odotusarvo 303 493 293 857 281 352 273 209 603 935 815 892

MIN 144 311 202 016 196 526

MAX 636 144 502 283 559 526

 -

 200 000

 400 000

 600 000

 800 000

 1 000 000

Kustannus  
€ / 500 m tietä 
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Kuva 21. Tien pohjarakenteen valinta elinkaarikustannusten avulla (Juntunen 2004, 37). 

  



71 

 

8 Kyselytutkimuksen toteutus 2012 

8.1 Kyselytutkimus tutkimusmenetelmänä 

Kyselytutkimus on tärkeä ja monipuolinen tapa kerätä tietoa mm. yhteiskunnan 

tilanteesta, ihmisten ajatuksista ja toiminnasta. Haastattelu ja kyselytutkimus ovat 

samankaltaisia tutkimusmenetelmiä paitsi, että kyselytutkimus täytetään itsenäisesti 

ilman kysymysten laatijan apua. Haastattelukyselyn vastausten keräys ja analysointi 

vaikuttaa merkittävästi tutkimuksen tuloksiin. Tuloksiin vaikuttavat myös mm. 

kysymysten asettelu, kysymysten ymmärtäminen oikein, vastaajan tietämättömyys tai 

väärin muistaminen sekä kysymyksen kiertäminen vastaamalla toiseen kysymykseen, 

jota ei kysytty. Toisaalta tuloksiin vaikuttaa myös vastausten oikeellisuuden lisäksi se 

että, edustiko haastateltu henkilö toivottua perusjoukkoa, ja saatiinko riittävästi 

vastauksia, jotta voidaan pitää tuloksia kattavina. Kyselytutkimuksen heikkoutena 

voidaan pitää sitä, että kyselyyn vastaajan henkilökohtainen mielipide vaikuttaa hänen 

vastauksiinsa.  (Bruce 2008, 7–21; Vehkalahti 2008, 11–13) 

 

Kyselytutkimuksessa käytetään avoimia ja suljettuna kysymyksiä riippuen siitä, kuinka 

vaihtelevia vastauksia kysymykseen odotetaan. Suljettuja kysymyksiä käytetään silloin, 

kun vastausvaihtoehtoja on rajoitetusti ja avoimia kysymyksiä käytetään taas silloin, kun 

vastausta ei tiedetä etukäteen. Suljettuihin kysymyksiin vastaaminen on nopeaa ja 

vastausten käsittely helppoa, kun taas avoimiin kysymyksiin vastaaminen on aikaavievää 

ja tulosten käsittely hidasta. (Bruce 2008, 45–59) 

 

8.2 Diplomityön haastattelukysely 

Diplomityössä kerättiin tietoa ylijäämämaiden tämänhetkisestä hyötykäytöstä ja 

loppusijoituksesta haastattelukyselynä, joka lähetettiin Suomen suurimpien kaupunkien 

ylijäämämaiden hyötykäytöstä, vastaanotosta ja maankaatopaikoista vastaaville. 

Tutkimus päätettiin toteuttaa haastattelukyselynä ja osin haastatteluna, jotta saadaan 

mahdollisimman kattava käsitys ylijäämämaiden käsittelyn tilanteesta kaupungeissa ja 
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kunnissa. Kysely osoitettiin kaupungin tai kunnan ylijäämämaista vastaavalle henkilölle 

kaupungin tai kunnan organisaatiossa.  

 

Kysely toteutettiin kesällä 2012. Kyselyyn vastasi yhteensä 16 kaupunkia tai kuntaa. 

Kyselyyn vastanneet kaupungit ja kunnat on esitetty kuvassa 22 kartalla. Taulukossa 6 

on esitetty kyselyyn vastanneiden kaupunkien ja kuntien väkiluvut, maapinta-alat, pinta-

alat yhteensä sekä asukastiheydet koko pinta-alaa ja maapinta-alaa kohden.  

 

 

Kuva 22. Kyselyyn vastanneet kaupungit ja kunnat Suomen kartalla. 
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Taulukko 6. Kyselyyn vastanneet kaupungit ja kunnat sekä niiden väkiluvut, pinta-alat 

ja asukastiheydet (Suomen Kuntaliitto 2012). 

Kunta 

Väkiluku 

2011 

[as] 

Pinta-ala 

yhteensä 

[km2] 

Pinta-ala 

maata 

[km2] 

Asukastiheys 

[as / km2] 

Asukastiheys 

[as / maa-

km2] 

Helsinki 595 384 715 214 832 2785 

Espoo 252 439 528 312 478 809 

Tampere 215 168 690 525 312 410 

Vantaa 203 001 240 238 845 852 

Turku 178 630 306 246 583 727 

Oulu 143 909 1513 1410 95 102 

Jyväskylä 132 062 1466 1171 90 113 

Lahti 102 308 155 135 662 758 

Kuopio 97 433 2317 1598 42 61 

Joensuu 73 758 2751 2382 27 31 

Vaasa 60 398 397 189 152 320 

Porvoo 48 833 2139 655 23 75 

Järvenpää 38 966 40 38 976 1038 

Tuusula 37 667 225 220 167 172 

Riihimäki 29 018 126 121 231 240 

Vihti 28 581 567 522 50 55 

 

Liitteessä 2 on esitetty haastattelukyselyn kysymykset. Kyselytutkimus toteutettiin 

sähköisellä kyselylomakkeella Webropol-palvelun avulla. Kaupungin tai kunnan 

ylijäämämaista vastaavalle henkilölle lähetettiin linkki kyselytutkimukseen. Joidenkin 

kaupunkien kohdalla kysely toteutettiin pyynnöstä henkilökohtaisella haastattelulla tai 

puhelinhaastatteluna. Joidenkin kaupunkien ja kuntien vastauksia tarkennettiin erikseen. 

 

Haastattelukyselyn kysymysten laadintaan osallistui työryhmä, johon kuuluivat 

diplomityön tekijä ja työn ohjaaja Juha Forsman. Kysely toimivuus ja kysymykset 

testattiin mm. pienellä koeryhmällä, diplomityön ohjausryhmällä YGOFORUM:lla sekä 
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Ramboll Finland Oy:n asiantuntijoilla. Myös eräillä kyselyyn vastaavilla henkilöillä oli 

mahdollista kommentoida kysymyksiä ennen kyselytutkimuksen toteuttamista.  

 

Koska kysymysten asettelulla voidaan vaikuttaa tutkimustuloksiin, pyrittiin kysymykset 

muotoilemaan mahdollisimman neutraaliaan sävyyn ja helposti ymmärrettävästi. Kaikki 

kysymykset tehtiin avoimina kysymyksinä, jotta vastaaja voi vapaasti ilmaista 

mielipiteensä ja jotta vastaajaa ei johdatella tiettyyn vastaukseen. Tutkimusta 

suunniteltaessa odotusarvo oli, että vastaukset eri kaupunkien ja kuntien välillä on hyvin 

erilaisia. 

 

Kyselytutkimuksen avulla pyrittiin samaan mahdollisimman kattava käsitys koko 

Suomen ylijäämämaatilanteesta. Kyselyssä haastateltiin Suomen suurimmat kaupungit, 

kuten Helsinki, Espoo, Vantaa ja Tampere sekä pienempiä kuntia Etelä-Suomesta, kuten 

Vihti ja Tuusula. Haastattelemalla erikokoisia ja erilaisia kaupunkeja sekä sisämaasta että 

rannikolta saatiin kohtuullisen kattava otos tilanteesta eri puolilla Suomea. 

 

Haastattelukysely jakaantui kuuteen osioon: 

A. Ylijäämämaiden määrät ja tilastointi, 

B. Maankaatopaikoille vastaanotettava maa-aines, 

C. Maankaatopaikkojen organisointi, 

D. Ylijäämämaiden ja jätteiden / sivutuotteiden hyötykäyttö, 

E. ”Massapörssit” ja 

F. Lainsäädäntö ja kaavoitus. 

 

Kyselytutkimuksen vastauksia käsitellessä huomioidaan myös paikkakunnalla tehdyt 

tuoreet selvitykset, kuten esimerkiksi ympäristövaikutusten arvioinnit uusien 

maankaatopaikkojen etsimisessä. Ylijäämämaiden hyötykäyttö ja loppusijoitus 

vaihtelevat eri kaupungeissa suuresti. Myös maamassojen tyypillinen laatu vaihtelee eri 

alueilla. Ylijäämämaan muodostumismäärät on esitetty taulukossa tonneina. On 

oletettu, että kuutioina esitetyt määrät on ilmoitettu todellisina irtotilavuuskuutioina, 

jos toisin ei ole ilmoitettu. Määrät on muutettu muutoskertoimien avulla tonneiksi 

taulukon 7 keskiarvon mukaan. Määrien muuntamisessa käytettiin maalajien 

muutoskertoimien keskiarvoa ylijäämämaiden vaihtelevan laadun vuoksi. 
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Taulukko 7. Massamäärien muutoskertoimet (Suomen kuntaliitto 1997). 

Maalaji m3ktr  tn tn  m3rtr tn  m3itd m3itd  tn 

Savi 2,50 - 0,65 1,54 

Siltti 2,30 0,40 0,60 1,67 

Hieno hiekka 1,90 0,50 0,70 1,43 

Hiekkamoreeni 1,80 0,50 0,70 1,43 

Sorainen hiekka 1,95 0,45 0,65 1,54 

Hiekkainen sora 2,20 0,40 0,60 1,67 

Soramoreeni 2,20 0,40 0,60 1,67 

Moreeni 2,55 0,40 0,60 1,67 

Hiekkamoreeni 2,30 0,40 0,60 1,67 

Keskiarvo 2,19 0,43 0,63 1,59 

 

Ylijäämämaat kuljetetaan tavallisesti kolmella tai neljällä akselilla varustetulla taakse 

kaatavalla kuorma-autolla. Kolmiakselinen auto voi kuljettaa maksimissaan 14 tonnia 

ylijäämämaita, joka vastaa noin 8 m3itd. Neliakselinen auto puolestaan voi kuljettaa 

maksimissaan 18 tonnia eli noin 11 m3itd. Kasettirekan eli 3- tai 4-akselisen kuorma-

auton ja sen vetämä 3- tai 4-akselisen perävaunun maksimikuorma on 40 tonnia 

ylijäämämaita eli noin 25 m3itd. (Rudus Oy 2012) Kuormittain esitetyt ylijäämämaiden 

vastaanottohinnat on muutettu näiden kertoimien mukaisesti. 
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9 Ylijäämämaiden hyötykäyttö ja loppusijoitus – 

kyselytutkimuksen tuloksia 

9.1 Kehitys 2000-luvulla 

2000-luvulla ylijäämämaiden sijoittamisesta on tullut entistä suunnitellumpaa ja 

tietoisuus sijoittamisen ongelmista on kasvanut. Myös tietoisuus 

maanvastaanottoalueiden haitoista on noussut. 2000-luvun maankaatopaikkojen 

ympäristölupien tarkastelu osoittaa, että alueiden louhiminen on lisääntynyt. 

Esimerkiksi Vantaan Pitkäsuon maankaatopaikan vuonna 2009 voimaan tulleen 

ympäristöluvan mukaan paikalla louhitaan laajennusalueen kalliota täyttötilavuuden 

kasvattamiskeksi (Uudenmaan ympäristökeskus 2009). Myös Espoon Kulmakorven 

maanvastaanottoalueen täyttötilavuutta kasvatetaan louhimalla (Heiskanen 2012). 

Ympäristöluvista voidaan myös huomata, että maankaatopaikkojen pintavesien käsittely 

on tarkentunut. Laskeutumisaltaita on ympäristölupien mukaan vaadittu jo 2000-luvun 

alussa ja niiden määrä on jatkuvasti lisääntynyt. 2000-luvulla maanvastaanottoalueita on 

jouduttu perustamaan yhä kauemmas kaupunkien keskustoista.  Välivarastointialueiden 

merkitys on kasvanut hyötykäytön korostuessa. Esimerkiksi materiaalipankki voi olla 

vastaus ylijäämämaiden tarjonnan ja kysynnän kohtaamiselle. 

 

Viimeisten vuosikymmenten aikana on jouduttu rakentamaan yhä epäedullisemmille 

tonteille ja ilmiö on voimistunut 2000-luvulla. Ylijäämämaiden vuosittaisissa 

muodostumismäärissä on huomattavaa vaihtelua. Muodostuminen riippuu merkittävästi 

rakentamisen määrästä alueella ja maaperästä, jolle rakennetaan. Esimerkiksi Lahdessa 

ylijäämämaiden määrä on kasvanut 2000-luvulla (Hurme 2012). Ylijäämäsaven osuus 

muodostuvista ylijäämämaista on lisääntynyt savikoille rakentamisen seurauksena ja 

samalla on korostunut savisten ylijäämämaiden sijoittamisen merkitys. Myös 

syvästabiloinnin (pilari- ja massastabilointi) merkitys on kasvanut 2000-luvulla. 

 

Maankaatopaikkojen maisemointitarve on lisääntynyt. Alueille on osoitettava selvä 

jälkikäyttötarkoitus esimerkiksi virkistysalueena. Alueratkaisut on oltava hyvin 

suunniteltuja pitkällä aikatähtäimellä. Etenkin pääkaupunkiseudulla on entistä 

vaikeampaa löytää ylijäämämaiden sijoituspaikkaa tiiviin kaupunkirakenteen vuoksi. 
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Kuljetusmatkat maankaatopaikoille ovat pidentyneet. Myös ylijäämämaiden sijoittamisen 

kustannukset ovat kasvaneet. Kuljetus- ja loppusijoituskustannusten noususta 

huolimatta yleisin sijoituspaikka 2000-luvulla on edelleen ollut maankaatopaikka, vaikka 

hyötykäyttö onkin lisääntynyt. Suomen suurimmissa kaupungeissa on kehitetty ja 

käyttöönotettu tekniikoita pehmeiden ylijäämämaiden hyödyntämiseen. Ylijäämämaiden 

hyötykäyttö on pyritty lisäämään välivarastointialueiden avulla. Välivarastointialueita 

onkin käytetty useassa kaupungissa, mutta järjestelmällisestä välivarastointitoimintaa ei 

ole saatu aikaan. 

 

9.2 Nykytilanne 

9.2.1 Kaupungeittain ja kunnittain nykytilanne 

Helsinki 

Helsingissä ei ole tällä hetkellä omaa ylijäämämaiden vastaanottoaluetta, minkä vuoksi 

maamassat on kuljetettava kauas syntypaikalta, jos niiden hyödyntäminen samassa tai 

muussa kohteessa ei ole mahdollista. Ylijääviä maa- ja kiviaineksia syntyi vuonna 2010 

Helsingin kaupungin työmailla noin 500 000 tonnia ja yksityisillä noin 300 000 tonnia. 

Ongelmana ovat maa-massat, jotka eivät kuulu käytettävissä oleviin 

raportointijärjestelmiin. Talveen 2011 asti Helsingin ylijäämämaat sijoitettiin Vantaan 

Pitkänsuon maankaatopaikalle, mutta 1.2.2011 jälkeen Helsingin ylijäämämaita ei ole 

vastaanotettu Pitkäsuolle. Pitkäsuolle sijoittamisen päätyttyä ylijäämämaita on toimitettu 

useisiin käyttö- ja läjityskohteisiin Mäntsälään, Porvooseen, Lohjalle, Sipooseen, 

Hyvinkäälle ja Lahteen. Näitä kokonaismääriä ei ole tilastoitu. Helsingin kaupungin 

ylijäämämaiden välivarastoja sijaitsee Jätkäsaaressa, Kruunuvuorenrannassa, 

Vuosaaressa ja Kalasatamassa. Murskausasema, joka ei kaupungin omistuksessa, sijaitsee 

Helsingin Viikinmäessä. Lisäksi Helsingissä toimii vuosittain keskimäärin 5 väliaikaista 

louheen murskaamoa, joista kukin käsittelee noin 25 000 tonnia louhetta vuosittain. 

(Huhtinen et al. 2012, 13–15; Suominen 2012) 

 

Lähivuosina Helsingissä rakennetaan voimakkaasti meritäyttökohteita kuten Jätkäsaari, 

Kruunuvuorenranta, Hernesaari ja Koivusaari. Nämä rakennettavuudeltaan vaikeat 

kohteet tarvitsevat tulevaisuudessa suuria määriä maamassoja. Suomisen (2012) 
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mukaan Helsingissä on oltava tulevaisuudessakin paljon ylijäämämaiden 

hyötykäyttökohteita, joihin syntyviä ylijäämämaita saadaan sijoitettua. Tämä edellyttää 

määrätietoista suunnittelua. Tällä hetkellä manuaalinen massakoordinointi toimii hyvin. 

Louhetta, soraa ja hiekkaa hyödynnetään jo tällä hetkellä tehokkaasti (Huhtinen et al. 

2012, 20). Helsingin kaupunki on ollut mukana ylijäämämaiden hyötykäytön 

kehittämisessä kuten esimerkiksi Absoils-hankkeessa, joissa demonstroidaan 

koerakenteiden avulla ylijäämäsavien hyötykäyttöä. (Suominen 2012) 

 

Pääkaupunkiseudulla mahdollisia sijoituspaikkoja on erittäin vähän, joten alueratkaisut 

on oltava hyvin suunniteltuja. Vaikka Uudenmaan Maakuntakaavassa on esitetty joitain 

sijoituspaikkoja ylijäämämaille, maankaatopaikan perustamiselle ei ole asemakaavallista 

valmiutta eikä tarvittavia lupia. Pääkaupunkiseudulla tulisi olla vähintään kolme 

ylijäämämassojen vastaanottopaikkaa kuntarajoista välittämättä, jotta tällä hetkellä 

pitkät kuljetusmatkat pääkaupunkiseudulla eivät enää kasvaisi. (Vaara 2011, 6) 

Uudellamaalla muodostuu rakentamisen yhteydessä vuosittain keskimäärin 13 

miljoonaa tonnia maa- ja kiviaineksia, joista maankaatopaikoille sijoitetaan vuosittain 

noin 3 miljoonaa tonnia sekä 1,3 miljoonaa tonnia louhetta hyödynnetään 

maankaatopaikkojen rakentamiseen ja tuki- ja ajopengerrakenteisiin. Loput 9 miljoonaa 

tonnia maa-ainesta hyödynnetään rakentamisessa, mutta niitä ei tilastoida. (Huhtinen et 

al. 2012, 6-8)  

 

Vantaa  

 

Vantaalla sijaitsee tällä hetkellä yksi puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottopaikka, 

Pitkäsuon maankaatopaikka. Kulomäen täyttömäki on melkein täyttynyt, mutta 

vastaanottaa hyvin pieniä määriä ylijäämämaata. Kulomäki on tähän mennessä 

vastaanottanut Vantaan ja Tuusulan alueilta ylijäämämaita ja Pitkäsuo on toiminut 

maankaatopaikkana pääsääntöisesti Vantaan ja Helsingin alueilta tuleville maille 

yhteistoimintasopimusten mukaisesti. (Vaara 2011, 5) Vantaan Pitkäsuon 

maankaatopaikka on vastaanottanut talveen 2011 saakka vuosittain keskimäärin 1 000 

000 tonnia ylijäämämaita, jotka ovat peräisin Vantaan, Tuusulan ja Helsingin alueilta. 

Vantaan kaupungin alueella syntyy ylijäämämaita vuosittain noin 500 000 m3itd eli noin 

800 000 tonnia. (Huhtinen et al. 2012, 8-9) 

 



79 

 

Pitkäsuon maanvastaanottoalue vastaanottaa tulevaisuudessa vain Vantaan omia 

maamassoja. Täyttötilavuutta on noin 4–5 vuotta jäljellä, kun jäljellä oleva täyttötilavuus 

on noin 2 500 000 m3itd. Vastaanottoaluetta laajennetaan louhimalla kalliota. Samalla 

saadaan tukipengermateriaalia maankaatopaikan tukirakenteisiin ja teihin. Selvitystöitä 

uusien sijoitusratkaisuiden löytämiseksi on käynnissä. Vantaan kaupungilla ei käytetä 

välivarastointia. Vantaa on myös ollut mukana Absoils-hankkeessa. (Vaara 2011, 5; 

Kangas 2012) 

 

Espoo  

 

Espoossa on kaksi toiminnassa olevaa maankaatopaikkaa: Kalliosuon ja Takapellon 

maankaatopaikat. Kalliosuon ja Takapellot maankaatopaikat sijaitsevat molemmat 

Ämmässuon alueella Kulmakorvessa vanhan maanvastaanottoalueen lounais- ja 

eteläpuolella. Maankaatopaikoille tuodaan vuosittain maamassoja Espoon ja 

Kirkkonummen alueilta keskimäärin 800 000 m3itd eli noin 1 300 000 tonnia 

ylijäämämaata. Kaupunki ei ole arvioinut, kuinka paljon ylijäämämaita syntyy ja 

hyödynnetään. Kalliosuon laajentamista ja ylijäämämaiden vastaanottopalvelua on 

valmisteltu ja lupaprosessi on käynnissä. (Huhtinen et al. 2012, 7-11; Heiskanen 2012) 

 

Kesällä 2012 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan ylijäämämaiden hyötykäyttö on vain 

muutama prosentti kokonaismäärästä. Espoon kaupunki on ollut mukana 

ylijäämämaiden hyötykäyttöä edistävissä projekteissa kuten esimerkiksi Absoils-

hankeessa. Hyödynnettäviä määriä ei tilastoida. Täyttötilavuuden on arvioitu riittävän 

noin 24 vuodeksi. Espoossa ei ole ylijäämämaiden jatkojalostusalueita tai -kalustoa. 

(Heiskanen 2012) 

 

Tampere  

 

Tampereella on kaksi ympäristöluvallista maankaatopaikkaa, Myllypuro ja Ruskonperän 

maankaatopaikka, jotka vastaanottavat puhdasta ylijäämämaata Tampereen alueelta ja 

ympäryskunnista (Lempäälä, Pirkkala, Nokia ja Kangasala). Tampereen kaupungin 

alueella syntyy maarakentamisesta vuosittain noin 250 000 – 300 000 m3itd 

ylijäämämaamassoja eli noin 400 000 – 480 000 tonnia. Ruskonperän maankaatopaikan 
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täyttötilavuuden on arvioitu riittävän noin 5 vuodeksi ja Myllypuron maankaatopaikan 

noin 10 vuodeksi. Myllypuron maankaatopaikka sai ympäristöluvan laajennukselle 

kesällä 2012. (Leppänen 2012; AVI 2012) 

 

Tällä hetkellä on tekeillä selvitys uusien maankaatopaikkojen perustamisesta. Lempäälän 

puolella sijaitsee Lehtivuoren maankaatopaikan lähellä Vuoreksen maankaatopaikka, 

joka vastaanottaa vain Vuoreksen alueen ylijäämämassoja. Tampereelle ei ole tällä 

hetkellä virallista välivarastointialuetta. Maa-ainespankkia yritettiin saada toimimaan 

aikaisemmin Tampereella, mutta yritys kariutui vuonna 2008. (Leppänen 2012)  

 

Turku 

 

Turun kaupungilla on tällä hetkellä vain yksi ylijäämämaiden vastaanottoalue Karhulan 

maankaatopaikka, joka ottaa massoja vastaan kaikilta toimijoilta Turun seudulla. 

Kaupungissa muodostuu vuosittain yhteensä noin 300 000 m3itd eli 480 000 tonnia 

ylijäämämaita. Näistä kaupungin omilta työmailta tulee noin 100 00 m3itd. Karhula 

maankaatopaikan on arvioitu täyttyvän vuoden 2012 loppuun mennessä. Uuden 

maankaatopaikan perustamisesta on YVA meneillään. (Pitkänen 2012) 

 

Turun seudulla uusia maankaatopaikkoja kaavoitettaessa ja suunniteltaessa on 

ongelmana yleinen näkemys siitä, että maisemien pitäisi säilyä näkymiltään avoimina ja 

esteettöminä. Kaikessa kunnallistekniikan suunnittelussa pyritään jo 

suunnitteluvaiheessa huomioimiaan ylijäämämaat ja niiden hyödyntäminen. 

Geoteknisesti alueen maankaatopaikkojen ongelmana ovat erittäin pehmeät 

pohjaolosuhteet. (Pitkänen 2012) 

 

Oulu 

 

Oulun kaupungin maankaatopaikoille vastaanotetaan vuosittain noin 200 000 – 300 000 

m3itd ylijäämämaita eli noin 320 000 – 480 000 tonnia. Kaupungilla on kaksi 

maanvastaanottopaikkaa, Kaakkurin ja Kalikkakankaan maavastaanottoalueet. 

Kaakkuriin tuodaan vuosittain noin 130 000 m3itd ja Kalikkakankaalle noin 70 000 m3itd 

ylijäämämaita. Oulun kaupungin maankaatopaikoilla ei erotella yksityisten työmaiden ja 
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kaupungin omien työmaiden ylijäämämaita, mutta karkeasti arvioituna kaupungin omilta 

työmailta tulee alle puolet kokonaismäärästä. Alueille vastaanotetaan ylijäämämaita 

vähän yli 10 km säteeltä ja vain oman kunnan alueelta. (Jutila 2012) 

 

Nykyisen täyttötilavuuden on arvioitu riittävän noin 10 vuodeksi. Kaikki aiemmin 

arvioidut kohteet ovat jo käytössä eikä laajennusmahdollisuutta ole. Oulun alueella on 

jonkin verran ylijäämämaiden hyötykäyttökohteita kuten meluvalleja, maisemavalleja ja 

muita maastonmuotoiluja. Välivarastointi- tai jatkojalostusalueita Oulun kaupungilla ei 

ole. Tällä hetkellä Oulussa on meneillään YVA-selvitys uusien maankaatopaikkojen 

perustamiseksi. (Jutila 2012) 

 

Jyväskylä 

 

Jyväskylän kaupungilla on tällä hetkellä seitsemän puhtaan ylijäämämaan 

maankaatopaikkaa: Palokan, Kivilammen, Korpilahden, Tikkakosken, Mustalammen ja 

Nenäinniemen maankaatopaikat. Näille maankaatopaikoille vastaanotettiin vuonna 2011 

noin 330 000 m3itd ylijäämämaata eli noin 520 000 tonnia. Vastaanotetuista massoista 

tilastoidaan ainoastaan määrä. Hyvälaatuiset moreenit sijoitetaan myöhempää 

hyötykäyttöä varten. Jyväskylässä ylijäämämaita on käytetty myös jossain määrin 

laskettelurinteiden muotoiluun. (Ahonen 2012) 

 

Täyttötilavuutta on jäljellä noin 5–6 vuotta, jos Kivilammen maankaatopaikkaa saa 

jatkoluvan. Palokan maankaatopaikka sai heinäkuussa 2012 laajennusluvan. Savisten ja 

silttisten maiden osuus Jyväskylän seudulla on niin suuri, että täyttöalueen kulkuväylien 

kunnossapito sadeaikaan on vaikeaa. Jyväskylässä suuri ongelma on 

välivarastointialueiden ja jatkokäsittelylaitteistojen puute. Sabel teki Jyväskylän 

maanvastaanottoalueiden tulevaisuudesta vuonna 2011opinnäytetyön, jossa esitettiin 

Kivilammen ja Palokan maankaatopaikkojen vaihtoehtoja laajennusta varten. (Ahonen 

2012; Sabel 2011) 

 

 

 

 

 



82 

 

Lahti 

 

Lahdessa muodostuu vuosittain keskimäärin noin 200 000 – 400 000 m3itd 

ylijäämämaata eli noin 320 000 – 640 000 tonnia. Lahden seudulla maa-ainekset ovat 

puhtaita, mutta ongelmana ovat heikot rakennustekniset ominaisuudet. Maa-ainekset 

ovat pääosin siltti- ja savimaita sekä silttimoreenia, joiden jälleenkäyttöarvo ja -

mahdollisuudet ovat suurimmalta osalta huonoja. Lahden kaupungin alueelle on kaksi 

maanvastaanottoaluetta: Miekan ja Rälssin maanvastaanottoalueet. (Järvinen at al. 2010) 

Rälssin maanvastaanoton on arvioitu jatkuvan laajennuksen myötä 13–15 vuotta. 

Rälssiin vastaanotettiin vuonna 2011 noin 420 000 tonnia ylijäämämaata ja Miekkaan 

noin 50 000 tonnia. Miekan maankaatopaikalle vastaanotetaan vuosittain keskimäärin 90 

000 tonnia ylijäämämaita. Miekassa täyttötilavuuden on arvioitu riittävän noin 6 

vuodeksi. (Hurme 2012; Honkanen 2012) 

 

Järvinen et al. (2010) teki ympäristövaikutusten arviointiselostuksen seudullisen 

maanvastaanottoalueen perustamisesta Lahden seudulle. Sen mukaan alueelle tuotavista 

maamassoista on arvioitu voitavan hyödyntää noin 10–20 prosenttia eli 77 000 – 154 

000 tonnia vuosittain ja lopun ohjata maanvastaanottoalueelle sijoitettavaksi. Tämän 

hetkinen vastaanottokapasiteetti on liian pieni ja maanvastaanottoalueet sijoittuvat 

epäedullisesti ylijäämämaan syntypaikkoihin nähden. Lahden seudulla kuljetetaan osa 

massoista suoraan hyötykäytettäväksi. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) vastaanottaa 

vuosittain maa- ja kiviaineksia hyötykäytettäväksi jätekeskuksen kaatopaikan rakenteissa 

ja jätetäyttöjen kunnostukseen. Vuonna 2008 PHJ vastaanotti 80 000 m3itd maamassoja 

vanhan jätetäytön länsipään muotoiluun. (Järvinen et al. 2010) 

 

Kuopio 

 

Kuopion kaupungissa toimitetaan maankaatopaikoille keskimäärin vuosittain 300 000 

m3itd eli noin 480 000 tonnia ylijäämämaita ja sen lisäksi hyödynnetään noin 130 000 

m3itd eli noin 200 000 tonnia. Kuopiossa on tällä hetkellä yksi maanvastaanottoalue, 

Heinjoen ampuma- ja moottoriradan alue, jossa täyttötilavuutta on jäljellä noin 

kolmeksi vuodeksi. Ylijäämämaita sijoitetaan myös alueen meluvalleihin. Lisäksi vähäisiä 

määriä sijoitetaan Vehmassalmella ja Riistavedellä sijaitseville maanvastaanottoalueille. 

Laajempaa hyötykäyttöä Kuopion kaupungin alueella ei ole systemaattisesti suunniteltu. 
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Maankaatopaikalle tuodut kuormat ja hyödynnettävät maa- ja louhemassat, jotka 

toimitetaan esimerkiksi kaupungin rakentamiskohteeseen, tilastoidaan kuormamäärien 

perusteella. Tällä hetkellä kaupungilla on muutamia välivarastointialueita, mutta ei omaa 

jatkojalostuskalustoa. Vuoden 2008 Lehtoniemen asuntomessualueen rakentamisessa 

syntyneitä ylijäämämassoja välivarastoitiin alueelle ja murskattiin edelleen 

hyödynnettäväksi lähialueen rakennuskohteissa. (Leppänen & Haveri 2009; Rautiainen 

2012) 

 

Kuopion kaupungissa suurin osa ylijäämämaista sijoitetaan maankaatopaikoille tai 

pienemmille läjitysalueille. Pieniä määriä hyödynnetään myös maisemoinnissa sekä 

meluvallien, puistojen, urheilukenttien ja sataman rakentamisessa. Leppäsen ja Haverin 

(2009) selvitystyön mukaan sekä kaupunki että alueella toimivat rakennuttajat ovat 

esittäneet ylijäämämassojen hallintaa parannettavaksi. Ongelmana Kuopiossa on tiiviisti 

rakennettu kaupunkialue ja heikkolaatuinen maaperä. Alueella on paljon kallioainesta, 

mutta se on liuskeista eikä siten sovellu esimerkiksi asfaltin valmistukseen. Murskattuna 

kallioainesta voidaan hyödyntää hyvin maisemointiin ja mm. katurakenteiden 

toteutukseen. (Leppänen & Haveri 2009) 

 

Joensuu 

 

Joensuun kaupungin omilla työmailla syntyy vuosittain noin 100 000 tonnia 

ylijäämämaita. Yksityisten työmaiden ylijäämämaista ei ole kaupungilla arviota. 

Urakkakohtaisesti päätetään, hyödynnetäänkö maamassat esimerkiksi meluntorjunnassa 

tai maisemarakentamisessa. Ylijäämämaita ei kuitenkaan hyödynnetä mitenkään 

järjestelmällisesti mitenkään. Keskimäärin Joensuussa ylijäämämaita hyödynnetään noin 

30 000 tonnia vuosittain. (Palmgren 2012) 

 

Jos hyödyntämiskohdetta ei ole, sijoitetaan massat lähimmälle maankaatopaikalle. 

Joensuun kaupungilla on seitsemän omaa maankaatopaikkaa tai läjitysaluetta: Päresärkän 

maankaatopaikka, Hammaslahden maankaatopaikka, Reijolan maankaatopaikka sekä 

Marjalansaaren, Ruoppitien, Pilkonpellon, Niittylahden läjitysalueet. Ylijäämämaita 

vastaanottaa lisäksi Jätehuoltoyhtiö Puhas Oy:n Kontiosuon jätekeskus. Alueille 

vastaanotetaan vain kaupungin omilta työmailta tulevia massoja. Nykyisillä 

maanvastaanottoalueilla on täyttötilavuutta jäljellä tällä hetkellä noin 500 000 m3 eli 
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noin 10 vuoden tarpeisiin. Alueella on YVA–prosessi käynnissä uuden ison 

maankaatopaikan perustamisesta. Jos suunnitelma toteutuu, tullaan maankaatopaikalla 

mahdollisesti lisäämään muualta tulevien ylijäämämaiden vastaanottoa. (Palmgren 2012) 

 

Vaasa 

 

Ruokosen (2012) mukaan Vaasan kaupungissa syntyy vuosina 2010–2030 vuosittain 

arviolta noin 300 000 m3itd eli noin 480 000 tonnia ylijäämämaita, joista noin 150 000 

m3itd jää sijoitettavaksi. Alueella on neljä maankaatopaikkaa: Höstves, Metsäkallio, 

Sundomin Öjen sekä Alskat, joka ei ole vielä käytössä. Nykyisten maankaatopaikkojen 

kapasiteetin on arvioitu riittävän vuoteen 2026. Vaasassa on suunniteltu syventää 

Solbackenin louhosta ja täyttää se osittain puhtailla ylijäämämailla sekä laajentaa 

Metsäkallion maankaatopaikkaa. Moreenipitoista ylijäämämaata välivarastoidaan 

lyhytaikaisesti maankaatopaikoilla, mutta kaupungilla ei ole käsittelykalustoa 

jatkojalostukseen. (Ruokonen 2012) 

 

Vaasassa ylijäämämaat koostuvat pääosin savesta (65 %) sekä louheesta (25 %) ja 

moreenista (10 %). Korkean savipitoisuuden vuoksi ylijäämämaille ei ole löydetty 

kustannustehokasta hyötykäyttömuotoa. Ylijäämämaiden hyötykäytön on arvioitu 

olevan noin 35 prosenttia. Tarkoituksena on loppusijoittaa jäljelle jäävä 65 prosenttia 

maa-aineksesta kuuteen suunnitteilla olevaan maisemarakennuskohteeseen. Vaasan 

kaupunki pyrkii tulevaisuudessa varaamaan tilaa asemakaavojen sisäiselle ylijäämämaiden 

sijoitukselle. Hyötykäytön tehokkuutta pyritään lisäämään louheen murskaamisella ja 

etsimällä uusia keinoja saven hyödyntämiseen. Valvonnan kautta edistetään 

ylijäämämassojen lajittelua. Tarkoituksena on varmistaa parannetun 

suunnitteluprosessin avulla, että jokaisen vuoden alussa on ainakin kaksi 

sijoituskohdetta ylijäämämassoille. (Ruokonen 2012 & 2009) 

 

Porvoo 

 

Porvoon kaupungin ylijäämämaat sijoitettiin vuosina 2004–2009 Tolkkistentien 

maankaatopaikalle, jonne sijoitettiin yhteensä noin 160 000 m3itd ylijäämämaita eli noin 

250 000 tonnia. Vuosina 2009–2012 maat sijoitettiin Mömossenille ja Domargårdiin. 
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Kesällä 2012 Porvoon oma Tolkkistentien maankaatopaikka otettiin uudelleen käyttöön 

laajennuksen myötä. Porvoon alueella maankaatopaikoille vastaanotetaan vuosittain 

keskimäärin noin 27 000 m3itd eli noin 43 000 tonnia ylijäämämaata. Uuden 

laajennusalueen arvellaan riittävän noin 10 vuotta. Maankaatopaikalle ei oteta vastaan 

löysää savea, mutta sinne otetaan vastaan epäorgaanisilla aineilla kynnysarvon ylittäviä 

maita. (Flykt 2012) 

 

Flykt (2012) arvioi hyötykäytön olevan parhaillaan lähes 100 %. Porvoon kaupungilla on 

oma ympäristöluvanvarainen välivarastointialue, jonne tuotujen ja sieltä lähtevien 

maamassojen laatu ja määrä tilastoidaan. Suoraan rakennuskohteesta 

hyötykäyttökohteeseen kuljetettavia massoja ei tilastoida. Ylijäämämaiden hyötykäyttö 

työmaalla tai kuljetettuna toiseen hyötykäyttökohteeseen toimii tällä hetkellä hyvin, 

koska organisaatio on pieni. Esimerkiksi vuosina 2010–2011 kuljetettiin huomattavia 

määriä soramoreenia suoraan Omenatarhan asuinalueen rakentamisen tieltä 

Länsirannan korottamiseen. Ylijäämämaat, joita ei voida hyödyntää rakentamisessa, 

kuljetetaan maankaatopaikalle. Porvoon kaupungilla ei ole kokemusta maa-ainespankki 

toiminnasta eikä kiinnostusta laajempaan toimintaan. Vastaajan mielestä lainsäädännön 

ei ole tarpeen muuttua, mutta suurin ongelma lupaprosesseissa on niiden hitaus. (Flykt 

2012) 

 

Järvenpää 

 

Järvenpään kaupungissa on ympäristöluvanvarainen Puolmatkan maankaatopaikka, joka 

vastaanottaa loppusijoitettavaa ylijäämämaata, moreenia, louhetta ja kantoja. 

Maankaatopaikan laajennus toteutetaan vuosina 2012–2013. Vuonna 2011 muodostui 

noin 200 000 tonnia ylijäämämaata. Täyttötilavuuden on arvioitu riittävän noin 20–25 

vuodeksi. Vastaanotetusta määrästä vain pieni osa on kitkamaata ja noin on 97 % savea. 

Hyödyntäminen on haasteellista suuren savipitoisuuden vuoksi. Vastaanotettua savea 

hyödynnetään maankaatopaikan maisemoinnissa, louhetta käytetään tukipenkereissä ja 

maankaatopaikan tierakenteissa. Lieju pyritään sijoittamaan altaisiin. (Randell 2012) 

 

Hyötykäytön tehokkuus on korkeintaan 5 %. Järvenpään kaupunki on niin tiiviisti 

rakennettu, että ylijäämämaiden hyötykäyttö meluvalleissa on vaikea toteuttaa. Alueella 
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ei ole välivarastointialuetta. Ylijäämämaita hyödynnetään jonkun verran katu- ja 

vihersuunnitelmien mukaisissa maastonmuotoilukohteissa. (Randell 2012) 

 

Tuusula 

 

Tuusulan alueella loppusijoitetaan kaikkiaan noin 25 000 m3itd eli noin 40 000 tonnia 

ylijäämämaita, joista noin 90 % on muilta kuin kunnan omista kohteista. Alueella on yksi 

maankaatopaikka Nuppulinnassa. Ylijäämämaita hyödynnetään esimerkiksi melu- ja 

maisemavallien rakentamisessa tai muussa maisemoinnissa vuosittain keskimäärin noin 

8 000 m3itd eli noin 13 000 tonnia. Täyttötilavuutta Nuppulinnan maankaatopaikalla on 

jäljellä noin 4–6 vuodeksi. (Huttunen 2012) 

 

Alueella suunnitellaan kilpailutusta vastaanottopaikkojen ylläpidosta ja mahdollisesti 

lajittelutoiminnan käynnistämisestä. Hyötykäytön odotetaan tuovan lisävuosia 

maanvastaanottoalueen käytölle. Varsinaista välivarastointitoimintaa ei ole tällä hetkellä. 

(Huttunen 2012) 

 

Riihimäki 

 

Riihimäen kaupungin alueella maankaatopaikalle vietävien kuormien määrä vaihtelee 

vuosittain huomattavasti. Viime aikoina maankaatopaikalle on viety vuosittain noin 

30 000 – 60 000 m3itd eli noin 48 000 – 95 000 tonnia ylijäämämaita. Riihimäen 

kaupungilla on Kinturinmäen maankaatopaikka, jonne sijoitetaan vain kaupungin alueelta 

tulevia ylijäämämaita. Lisäksi viime vuosina niitä on hyödynnetty maisemavalleissa 

vuositasolla noin 2 000 – 15 000 m3itd eli 3 000 – 24 000 tonnia. (Tuppurainen 2012) 

 

Kinturinmäen maankaatopaikka täyttyy noin vuoden kuluessa eikä aluetta ole 

mahdollista laajentaa. Uusista ylijäämämaiden vastaanottoalueista on käyty neuvotteluja. 

Maisemointivalleja suunnitellaan ylijäämämaiden sijoitusta varten jo 

asemakaavoitusvaiheessa mahdollisimman lähelle toteutettavaa aluetta. Riihimäen 

kaupungilla ei ole välivarastointialuetta. Maankaatopaikat vaativat ympäristöluvan, mutta 

välivarastointialueet harkitaan tapauskohtaisesti riippuen varastoitavista määristä. 

(Tuppurainen 2012) 
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Vihti 

 

Vihdin kunnassa muodostuu vuositasolla keskimäärin noin 12 000 m3itd eli noin 19 000 

tonnia ylijäämämaata. Ylijäämämaat sijoitetaan isoihin puistoalueisiin, meluvalleihin 

valtateiden ja asutuksen väliin sekä puistojen rakentamisessa kumpareiden, 

pulkkamäkien ja muiden vastaavien maastonmuotoiluun. Kunnan omilla työmailla 

hyödynnetään noin 7 000 m3itd eli 11 000 tonnia ylijäämämaita. Höytiönnummen 

maankaatopaikan vanha osa on maisemoitu ja sen laajennussuunnitelma arvioitiin 

toteutuvan syksyllä 2012. Maankaatopaikalle sijoitetaan noin 5 000 – 10 000 m3itd eli 

noin 8 000 – 16 000 tonnia ylijäämämaita vuosittain. (Vessman 2012) 

 

Uusi ympäristölupa maankaatopaikan laajentamiseksi koskee 170 000 m3itd eli noin 270 

000 tonnin sijoittamista ja lupa on voimassa toistaiseksi. Vihdin kunnassa 

ylijäämämaiden laatu arvioidaan silmämääräisesti ja tilastoidaan omiin tilastoihin 

hyötykäyttöä silmällä pitäen. Ylijäämämaita sijoitetaan esimerkiksi puistoalueisiin, 

meluvalleihin ja muihin maaston muotoiluihin. Ylijäämälouhe riittää maankaatopaikan 

tukirakenteiden tarpeisiin. (Vessman 2012) 

 

 

9.2.2 Ylijäämämaiden massanhallinta 

Ylijäämämaiden muodostumisessa on huomattavia eroja kaupungin tai kunnan 

suuruudesta riippuen. Taulukossa 8 on esitetty arviot kyselyyn vastanneiden 

kaupunkien ja kuntien muodostuvat ylijäämämassamääristä. Lähteenä on käytetty 

kyselytutkimuksessa saatuja kyselyyn osallistuneiden kaupunkien ja kuntien tietoja, 

kaupunkien ja kuntien voimassa olevia ympäristölupia sekä tuoreita selvityksiä ja 

raportteja. Vantaalla ja Riihimäellä ei ole eritelty yksityisiltä ja kunnan työmailta tulevia 

maamassoja, joten muodostuva määrä on esitetty yhtenäisenä pylväänä. Porvoossa ja 

Joensuussa vastaanotetaan vain kaupungin omilta työmailta ylijäämämaita. 
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Taulukko 8. Arvio ylijäämämaiden vuosittaisesta muodostumisesta kyselyyn 

osallistuneissa kaupungeissa ja kunnissa. 

Kunta 

Kaupungin 

omilta 

työmailta 

[tn / vuosi] 

Yksityisiltä 

työmailta 

[tn / vuosi] 

Yhteensä 

[tn / vuosi] 

Kaupungin 

omilta 

työmailta / 

kaikki % 

Helsinki 500 000 300 000 800 000 63 % 

Espoo 127 200 1 144 800 1 272 000 10 % 

Tampere 341 850 341 850 683 700 50 % 

Vantaa - - 795 000 
 

Turku 159 000 318 000 477 000 33 % 

Oulu 190 800 286 200 477 000 40 % 

Jyväskylä 84 461 443 419 527 880 16 % 

Lahti 368 880 267 120 636 000 58 % 

Kuopio 262 350 214 650 477 000 55 % 

Joensuu 100 000 - 100 000 100 % 

Vaasa 143 100 333 900 477 000 30 % 

Porvoo 42 930 - 42 930 100 % 

Järvenpää 88 000 112 000 200 000 44 % 

Tuusula 3 975 35 775 39 750 10 % 

Riihimäki - - 95 400 
 

Vihti 3 816 15 264 19 080 20 % 

 

Kyselytutkimuksessa ilmoitetut vuosittain muodostuvat ylijäämämaan 

muodostumismäärät ovat muunnettu muutoskertoimien avulla tonneiksi, mikäli ne on 

ilmoitettu todellisina irtotilavuuskuutioina. Kuvassa 23 on esitetty kaupungin omilta 

työmailta vastaanotettavat ylijäämämaat sekä yksityisiltä työmailta vastaanotettavat 

massat. Kyselytutkimukseen osallistuneissa kaupungeissa ja kunnissa vastaanotettiin 

vuosittain maankaatopaikoille yhteensä noin 7 120 000 tonnia ylijäämämaata, joka 

kattaa noin 25…30 prosenttia koko Suomessa muodostuvista ylijäämämaista. 



89 

 

 

Kuva 23. Vuoden 2012 arvio ylijäämämaiden muodostumismääristä kyselyyn 

vastanneissa kaupungeissa ja kunnissa. 

 

Kyselytutkimuksen perusteella yksityisten työmaiden ylijäämämaiden huomioimisessa 

esiintyy suuria vaihteluita eri kaupunkien ja kuntien välillä. Joissain kyselyyn 

osallistuneissa kaupungeissa ja kunnissa ei vastaanoteta yksityisten työmaiden 

ylijäämämaita maankaatopaikoille. Esimerkiksi Kuopiossa vastaanotetaan ylijäämämaita 

ainoastaan tietylle maankaatopaikalle, jolloin joistakin kohteista kuljetusmatkat voivat 

kasvaa pitkiksi. Yleisenä havaintona voidaan todeta, että yksityisten työmaiden 

ylijäämämaiden syntymisestä ja käsittelystä ei tiedetä riittävästi. Kuvassa 24 on esitetty 

suhteellisina prosenttiosuuksina, kuinka paljon kaupunkien maankaatopaikoille 

vastaanotetaan ylijäämämaita kaupunkien omilta työmailta ja kuinka paljon yksityisiltä 

työmailta. Sijoitettaviin kokonaismääriin vaikuttaa huomattavasti yksityisiltä työmailta 

vastaanotettavat ylijäämämaat. Espoossa muodostuu vuosittain kaikista kaupungeista 

eniten ylijäämämaita ja massat sijoitetaan pääasiassa maankaatopaikalle. Tästä määrästä 
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kuitenkin syntyy suurin osa yksityisiltä työmailta. Kyselyyn osallistuneiden kaupunkien ja 

kuntien maankaatopaikoille vastaanotetusta ylijäämämaiden kokonaismassamäärästä 

syntyy noin 54 prosenttia yksityisiltä työmailta. 

 

 

Kuva 24. Maankaatopaikalle sijoitettavan ylijäämämaan alkuperän (kaupungin omilta 

työmailta / yksityisiltä työmailta) suhteellinen osuus kyselyyn vastanneissa kaupungeissa 

ja kunnissa. 

 

Määriin vaikuttaa myös hyötykäytön tehokkuus ja niiden tilastoiminen. Esimerkiksi 

Porvoossa pystyttiin hyödyntämään ylijäämämaita suoraan syntykohteista Länsirannan 

korottamiseen ja näitä määriä ei ole huomioitu tilastoinnissa (Flykt 2012). 

 

Kyselyyn vastanneiden kaupunkien ja kuntien väkilukujen perusteella on laskettu, kuinka 

monta tonnia ylijäämämaata syntyy vuodessa asukasta kohti kussakin kaupungissa tai 

kunnassa. Taulukossa 9 on eritelty kaupungin omilta työmailta muodostuvat 

ylijäämämaat sekä ylijäämämaiden kokonaismäärät asukasta kohden kaupungin omilta ja 
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yksityisiltä työmailta. Maanvastaanottoalueille sijoitettavaan kokonaismäärään asukasta 

kohden vaikuttaa huomattavasti, vastaanottaako maankaatopaikka yksityisten 

työmaiden ylijäämämassoja ja kuinka paljon. Tämän perusteella vertailukelpoisimmat 

arviot ylijäämämassojen määristä saadaan tarkastellessa kaupungin omilta työmailta 

muodostuvia ylijäämämaita.  

 

Taulukko 9. Ylijäämämaiden muodostuminen asukasta kohden kyselyyn vastanneiden 

kaupunkien tai kuntien omilta työmailta sekä kokonaismäärinä. 

Kunta 

Kaupungin omilta 

työmailta / asukas 

[tn/as/v] 

Kokonaismäärä / asukas  

[tn/as/v] 

Vaasa 2,4 7,9 

Lahti 3,6 6,2 

Järvenpää 2,3 5,1 

Espoo 0,5 5,0 

Kuopio 2,7 4,9 

Jyväskylä 0,6 4,0 

Vantaa - 3,9 

Oulu 1,3 3,3 

Riihimäki - 3,3 

Tampere 1,6 3,2 

Turku 0,9 2,7 

Joensuu 1,4 1,4 

Helsinki 0,8 1,3 

Tuusula 0,1 1,1 

Porvoo 0,9 0,9 

Vihti 0,1 0,7 

Keskiarvo 1,4 3,4 

 

Ylijäämämaan vuosittaiset muodostumismäärät asukasta kohden on esitetty kuvassa 25. 

Kuvassa on eritelty kaupungin omien työmaiden ylijäämämaat ja yhteensä kaikki 

maanvastaanottoalueille sijoitettava ylijäämämaa. Lisäksi kuvassa on esitetty 

keskimääräinen koko Suomessa muodostuva ylijäämämaamassamäärä suomalaista 

kohden. Vuonna 2011 Suomen väkiluku oli 5 401 267 asukasta (Suomen kuntaliitto 
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2012). Ylijäämämaata muodostuu vuosittain noin 3,7…5,6 tonnia asukasta kohden, jos 

koko Suomessa muodostuvan ylijäämämaa-aineksen määrän arvioidaan olevan noin 20–

30 miljoonaa tonnia. Suhteutettaessa ylijäämämaiden muodostumismäärät 

asukaslukuihin havaitaan, että Vaasassa ja Lahdessa muodostuu ylijäämämaita eniten 

asukasta kohden kyselytutkimukseen osallistuneista kaupungeista ja kunnista. 

 

 

Kuva 25. Ylijäämämaan muodostuminen asukasta kohden kyselyyn vastanneissa 

kaupungeissa ja kunnissa verrattuna keskimääräiseen muodostumismäärään Suomessa. 
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9.3 Maanvastaanottoalueet 

9.3.1 Vastaanotto ja valvonta 

Maanvastaanottoalueiden porttitoiminnassa on vaihteluita eri kaupunkien ja kuntien 

sekä maankaatopaikkojen välillä. Kyselytutkimuksen avulla selvitettiin kaupunkien ja 

kuntien käytäntöjä ylijäämämaiden vastaanotosta maankaatopaikoille ja valvonnan 

toimivuutta. Kyselyyn vastanneiden kaupunkien ja kuntien maankaatopaikoista osassa 

vastaanotetaan ainoastaan kaupungin tai kunnan omien työmaiden ylijäämämaita. 

Kyselytutkimuksen perusteella valvonta on tällöin huomattavasti helpompaa. 

Tutkimuksesta ilmenee myös, että pienemmissä ja harvemmin asutuissa kaupungeissa 

ylijäämämassojen sijoittaminen on pienempi ongelma. Tiheästi asutuissa kaupungeissa 

ongelma korostuu ja vaatii ratkaisuja. 

 

Myös ylijäämämaiden vastaanoton tilastoinnissa maankaatopaikoille on jonkin verran 

kaupunkikohtaisia eroja. Joissakin kaupungeissa ylijäämämaat eritellään hyvin tarkasti ja 

toisissa kaikki massat sijoitetaan laadusta riippumatta loppusijoituskohteeseen 

esimerkiksi maankaatopaikalle. Kaikissa kaupungeissa tilastoidaan maankaatopaikalle 

vastaanotettavat ylijäämämaat ja ilmoitetaan vuosittain ympäristöviranomaiselle. 

Kuitenkaan hyödynnettäviä massoja ei ole tilastoitu kattavasti tai kootusti missään 

kyselyyn osallistuneista kaupungeista tai kunnista. Helsingissä on kuitenkin selvitetty 

kokonaismääriä maa-aineskuljetusten perusteella (Suominen 2012). Osassa kyselyyn 

vastanneista kaupungeista ja kunnista tilastoidaan ne maa- ja kiviainekset, jotka 

kuljetetaan suoraan esimerkiksi kaupungin työmaalle hyötykäytettäväksi. Useissa 

kaupungeissa ei tilastoida lainkaan yksityisten työmaiden maamassoja. 

 

Ylijäämämaiden luokittelussa on huomattavan suuria eroja kyselyyn vastanneiden 

kaupunkien ja kuntien välillä. Taulukossa 10 on esitetty, miten ylijäämämaat luokitellaan 

niitä maankaatopaikalle vastaanotettaessa. Lähteenä on käytetty kyselytutkimuksen 

lisäksi myös kaupunkien aiempia selvityksiä. On selvää, että kitkamaat ja koheesiomaat 

pyritään erottamaan toisistaan, mutta niiden luokitteluun ei ole yhtenäistä linjaa. 

Luokitteluntapojen erilaisuus vaikeuttaa maankaatopaikan täyttösuunnitelman 

noudattamista ja luo turhia haasteita ylijäämämaidenhyötykäytölle joko 

jalostamattomina tai jalostettuina. 
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Taulukko 10. Kyselyyn vastanneiden kaupunkien ja kuntien ylijäämämaiden luokittelu. 

Kunta 
Vastaanotettavien ylijäämämaiden luokittelu hinnoittelua 

varten 

Helsinki Erillinen luokittelutaulukko luvussa 6.1.1 

Espoo Louhe Moreeni Savi Liejusavi Pintamaa 

Tampere Kivet ja hyödyllinen kivi-aines Lieju 

Vantaa Louhe Kitkamaat Muut Savi ja lieju 

Turku Ei luokittelua 

Oulu Ei luokittelua kaupungin omille ylijäämämaille 

Jyväskylä Louhe Ylijäämämaa 

Lahti Louhe Ylijäämämaa 

Kuopio Ei luokittelua kaupungin omille ylijäämämaille 

Joensuu Ei luokittelua kaupungin omille ylijäämämaille 

Vaasa Ei luokittelua 

Porvoo Louhe Mineraalimaa Kiinteä savi Pintamaa 

Järvenpää Louhe Kitkamaat Savi Lieju 

Tuusula Kitkamaat Koheesiomaat 

Riihimäki Ei luokittelua 

Vihti Louhe ja kivet Seulontakelpoisen maat Lieju 

 

Vastaanottokäytäntöjen eroja suurimmissa kaupungeissa selvitettiin haastattelukyselyn 

avulla. Taulukossa 11 on esitetty, vastaanotetaanko kaupungin tai kunnan 

maanvastaanottoalueelle riittävästi louhetta, stabiloidun saven vastaanotosta sekä 

käytäntöjä punnituksesta, maksusta ja laadun tarkistuksesta. 
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Taulukko 11. Vastaanottokäytäntöjä kyselyyn osallistuneissa kaupungeissa ja kunnissa. 

 Kunta 

Riittävästi 

louhetta / 

kitka-

maata 

Stabiloidun 

saven 

vastaanotto 

Punnitus Maksu 
Laadun 

tarkistus 

Helsinki Ei E i    m a a n k a a t o p a i k k a a 

Espoo Ei Ei Ei 
Liput / 

Lasku 
Portilla 

Tampere Kyllä Kyllä Ei Lasku Portilla 

Vantaa Ei Ei Ei Liput 
Tuotaessa, 

purettaessa 

Turku Ei Ei Ei 
Ei 

maksua 
Työmaalla 

Oulu Ei Kyllä Ei Lasku Purettaessa 

Jyväskylä Ei Ei Ei Lasku Työmaalla 

Lahti Ei 
 

Kyllä Lasku 
Työmaalla, 

tuotaessa 

Kuopio Kyllä Ei Ei Lasku Tuotaessa 

Joensuu Kyllä Kyllä Ei 
Ei 

maksua 
Työmaalla 

Vaasa Kyllä Kyllä Ei Lasku Työmaalla 

Porvoo Kyllä Ei Ei Lasku Tuotaessa 

Järvenpää Ei Ei Kyllä 
Lasku / 

käteinen 

Tuotaessa, 

purettaessa 

Tuusula Ei Ei Ei Lasku Tuotaessa 

Riihimäki Kyllä Ei Ei Liput Portilla 

Vihti Kyllä Ei Ei Lasku Tuotaessa 

 

Kyselyn perusteella vain noin 43 prosentissa kyselyyn vastanneista kaupungeista ja 

kunnista vastaanotti riittävästi louhetta ja kitkamaata maankaatopaikan tukipenkereitä ja 

teitä varten. Lopuissa 56 prosentissa kaupungeista ja kunnista joutuvat ainakin välillä 

turvautumaan ostolouheeseen.  
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Maanvastaanottoalueelle tuotavien kuormien laatu tarkistetaan yleensä portilla tai maa-

aineksia purettaessa. Kyselytutkimuksen perusteella erittäin harvoin on 

maankaatopaikoille tuotu heikompilaatuisempaa ylijäämämaata kuin on ilmoitettu. Myös 

jätemateriaaleja on ollut hyvin harvoin ylijäämämaan seassa. Kyselytutkimuksen avulla 

voidaan sanoa, että joitain kuormia joudutaan käännyttämään portilla pois, mutta se ei 

ole ollut suuri ongelma maankaatopaikoilla ja valvonta on toiminut.  

 

Useassa kyselyyn vastanneessa kaupungissa ja kunnassa on tiukennettu valvontaa 

väärinkäytökset ovat vähentyneet. Kyselyn perusteella maankaatopaikkojen aukioloajat 

ovat keskimäärin noin klo 07–16. Kaupunkien vastauksissa ei tullut esille ongelmia 

aukioloaikojen suhteen. Kuvassa 26 on esitetty, kuinka monessa kyselyyn vastanneessa 

kaupungissa ja kunnassa vastaanotettavat ylijäämämaat todella punnitaan. 

 

 

Kuva 26. Prosenttiosuus, kuinka monen kyselyyn vastanneen kaupungin tai kunnan 

maankaatopaikalle punnitaan vastaanotettavat kuormat. 

 

Haastattelukyselyssä esiin noussut ongelma oli työvoiman ja resurssien puute. Riittävillä 

henkilöresursseilla voitaisiin toteuttaa maankaatopaikkojen suunnitelmat paremmin. 

Haasteita ylijäämämaiden sijoittamiseen tuo ylijäämämaiden muodostumismäärien ja -

laatujen vaihtelut esimerkiksi silloin, kun maa-ainesta tulee enemmän kuin sille vuodelle 

on arvioitu. Kyselytutkimuksen mukaan kaikkein heikkolaatuisinta ylijäämämaata tulee 
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usein silloin, kun rakentaminen ovat kiivaimmillaan ja vastaanottomäärät ovat 

suurimmillaan. Tätä tuo myös haastetta sijoittamiseen ja täyttösuunnitelmien 

toteutumiseen. 

 

Tällä hetkellä kuntarajat ovat merkittävä laajemman yhteistyön este. Yleisesti voidaan 

pitää taloudellisesti ja ympäristöllisesti kannattavimpana kuljettaa ylijäämämaita 

lähimmälle maankaatopaikalle tai hyötykäyttökohteeseen yli kuntarajojen. Suuret 

kaupungit näkevät selvästi enemmän hyötyä seudullisessa yhteistyössä kuin pienemmät 

kunnat ja kaupungit. Joissain kaupungeissa on selvitetty seudullisen yhteistyön 

mahdollisuutta uutta maankaatopaikkaa perustettaessa. Esimerkiksi Lahden seudulla on 

tehty ympäristövaikutusten arviointi (YVA) seudullisen maanvastaanottoalueen 

perustamisesta. YVA:ssa olivat mukana Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy, Asikkalan 

kunta, Hollolan kunta, Lahden kaupunki, Nastolan kunta ja Orimattilan kaupunki. 

(Järvinen et al. 2010) Seudullinen yhteistyö ei ole kuitenkaan vielä edennyt 

toteutukseen Lahden seudullakaan (Hurme 2012). 

 

Taulukossa 12 on esitetty kaupunkien mielipiteitä seudullisesta yhteistyöstä. 

Suurimmassa osassa kaupungeista vastaanotetaan maamassoja vain omalta alueelta. 

Kuitenkin esimerkiksi Tampereella vastaanotetaan maamassoja myös ympäryskunnista 

(Leppänen 2012). Pääkaupunkiseudulla pyritään lisäämään yhteistyötä yli kuntarajojen. 

Pienemmissä kunnissa ja kaupungeissa kuten Vihdissä ja Riihimäellä ei koeta tarvetta 

seudulliselle yhteistyölle. Suuret muodostumismäärät ja täyttötilavuuden puute ovat 

yleisesti suurien kaupunkien ongelmia, joiden ratkaisemiseen harvemmin asutut 

ympäryskunnat eivät ole innokkaita osallistumaan. Kyselyn perusteella yleinen mielipide 

oli, että maankaatopaikkoja tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessakin, vaikka hyötykäyttö 

tehostuisi. Tehokkaan hyödyntämisen avulla voidaan hidastaa olemassa olevien 

maankaatopaikkojen täyttymistä ja säästää neitseellisiä luonnonvaroja. 
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Taulukko 12. Kyselyyn vastanneiden kaupunkien ja kuntien tämän hetkinen yhteistyö 

lähikuntien kanssa. 

Kunta Miltä alueilta? 

Pyritäänkö yhteistyötä 

muiden kuntien kanssa 

edistämään? 

Helsinki Hyödynnetään tai viedään muualle Kyllä 

Espoo Omalta ja Kirkkonummelta Kyllä 

Tampere Omalta ja ympäryskunnista (50 km) Kyllä 

Vantaa Omalta Ei, lopetettu 

Turku Omalta (15 km) Ei 

Oulu Omalta (10 km) Ei 

Jyväskylä Omalta Ei 

Lahti Omalta  Kyllä 

Kuopio Omalta lähinnä (10 km) Ei 

Joensuu Omalta Ehkä jatkossa 

Vaasa Omalta (4 km) Ei 

Porvoo Omalta Ei, vähennetty 

Järvenpää Omalta 95 % (6–10 km) Kyllä 

Tuusula Omalta (18 km) Ei 

Riihimäki Omalta (8km) Ei 

Vihti Omalta  Ei, vältetään 

 

9.3.2 Jälkihoito 

Maanvastaanottoalueita suunnitellessa on tärkeää ottaa huomioon alueen jälkikäyttö.  

Maankaatopaikat ovat usein täyttömäkiä, jotka hyödynnetään jälkikäteen 

metsästysalueina tai virkistyskäyttöalueina. Maanvastaanottoalueelle voidaan rakentaa 

esimerkiksi koirapuisto, minigolfkenttä, jousiammunta- tai motocrossrata. Alueen 

ympäristö antaa lähtökohdat muotoilu- ja jälkihoitoperiaatteille. Ympäröivän alueen 

topografiset piirteet on otettava huomioon täyttöalueiden ympäristöön sovittamisessa. 

Tavoitteena on jäljitellä ympäröivän maiseman muotoja ja istutuksia maisemoinnissa. 

(Tiehallinto 1999, 19 & 27) 
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Kyselytutkimuksen perusteella maanvastaanottoalueet on yleensä maisemoitu 

vastaamaan ympäröivään luontoon soveltuviksi. Tänä päivänä suurten kaupunkien 

maanvastaanottoalueilla tulee olla mielekäs jälkikäyttö. Vanhojen maankaatopaikkojen 

potentiaali erityisenä virkistysalueena on huomioitu tänä päivänä paremmin 

maisemointisuunnittelussa. Haastattelukyselyn perusteella kaupungeissa maankaato-

paikat hyödynnetään virkistysalueina, maisemoidaan metsäksi, muotoillaan 

liikuntamaaksi tai ulkoilualueeksi. Maankaatopaikoista voidaan kehittää monipuolisia 

ulkoilualueita, esimerkiksi pulkkamäkiä. Tulevaisuudessa kaikkien maanvastaanotto- ja 

maisemointialueiden jälkikäytön merkitys tulee kasvamaan. Taulukossa 13 on esitetty 

kaupunkien yleisiä jälkihoitosuunnitelmia kyselyyn vastanneissa kaupungeissa ja 

kunnissa. 

 

Taulukko 13. Maankaatopaikkojen jälkihoitosuunnitelmia kyselyyn vastanneissa 

kaupungeissa ja kunnissa. 

Kunta Jälkihoito 

Helsinki Virkistyskäyttöön 

Espoo Metsäksi ja virkistyskäyttöön 

Tampere Metsäksi, puistoksi ja lähiliikuntapaikoiksi 

Vantaa Urheilu- ja virkistysalueiksi 

Turku Luonnontilaiseksi viheralueeksi 

Oulu Urheilu- ja virkistysalueiksi 

Jyväskylä Metsäksi 

Lahti Metsäksi 

Kuopio Virkistys- ja ulkoilualueiksi 

Joensuu Virkistys- ja puistoalueiksi 

Vaasa Virkistysalueiksi 

Porvoo Metsäksi ja virkistyskäyttöön, lintutorni 

Järvenpää Virkistysalueiksi 

Tuusula Maisemointi kumpareiksi 

Riihimäki Metsäksi 

Vihti Virkistysalueiksi 
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Kyselyssä nousi ongelmaksi ylijäämaamaan hidas kertyminen kohteeseen. Meluvallin tai 

täyttömäen valmistuminen voi olla hidasta rakentamisen intensiteetistä riippuen. 

Lähiseudun asukkaille maankaatopaikan, täyttömäen tai muun maisemarakennuskohteen 

rakentaminen voi etenkin pienissä kunnissa aiheuttaa pitkäaikaisen haitan, vaikkakin sen 

valmistuttua asukkaat voivat saada siitä mielekkään ulkoilu- ja virkistysalueen. Myös 

maanvastaanottoalueiden ja maastonmuotoilu-kohteiden maisemointi lopulliseen 

muotoonsa voi olla hidasta, mikä pitkittää haittavaikutuksia alueen viihtyvyyden 

suhteen. 

 

9.3.3 Ylijäämämaiden sijoittamisen tulevaisuus 

Kyselyyn vastanneiden kaupunkien ja kuntien tällä hetkellä toiminnassa olevat 

maankaatopaikat selvitettiin haastattelukyselyn avulla. Tutkimuksessa myös selvitettiin 

kaupunkien ja kuntien tulevaisuuden suunnitelmia ylijäämämaiden hyötykäytöstä ja 

loppusijoituksesta. Jos täyttötilavuutta on jäljellä pitkäksi aikaa, on helppoa sijoittaa 

ylijäämämaat maankaatopaikoille suhteellisen edullisesti. Kuitenkin maankaatopaikkojen 

täyttötilavuuksien täyttyminen pakottaa kaupungit ja kunnat kehittämään 

ylijäämämaiden sijoitusta.  

 

Taulukossa 14 on esitetty, kuinka monta maankaatopaikkaa kyselyyn osallistuneissa 

kaupungeissa ja kunnissa on ja kuinka monta vuotta nykyisillä maanvastaanottoalueilla 

riittää täyttötilavuutta kyselyn aikaisten hetkisten lupien mukaan. Taulukossa on myös 

esitetty maanvastaanoton tulevaisuudennäkymiä laajennusten ja uusien selvitysten 

osalta. Useassa kaupungissa ja kunnassa on YVA tai muu selvitys meneillään uuden 

maanvastaanottoalueen perustamisesta. Kuvassa 27 on esitetty, kuinka monta vuotta 

kaupunkien maankaatopaikoilla on täyttötilavuutta jäljellä. Helsingin kaupungilla ei ole 

ollut omaa maankaatopaikkaa vuoden 1998 jälkeen, jolloin aloitettiin ylijäämämaiden 

kuljettaminen Vantaan Pitkäsuon maankaatopaikalle (Suominen 2011). Turussa ja 

Riihimäellä täyttötilavuus loppuu vuoden kuluessa. Ottaen huomioon, että lupaprosessit 

kestävät keskimäärin 5 vuotta, on tilanne akuutti myös Kuopiossa, Vantaalla, 

Tampereella ja Tuusulassa. 
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Taulukko 14. Maansijoituksen nykytila ja tulevaisuus kyselyyn vastanneissa 

kaupungeissa ja kunnissa. 

Kunta 
Maan-

kaato-

paikkoja  

Täyttö- 

tilaa 

jäljellä 

[vuosi] 

Laajennus 

mahdol-

lisuuksia 
Tulevaisuuden suunnitelmat 

Helsinki 0 0 Ei Hajautus hyötykäyttökohteisiin. 

Espoo 2 24 Kyllä Maankaatopaikan laajennus. 

Tampere 2 3–4 Kyllä Selvitys käynnissä uudesta maankaatopaikasta. 

Vantaa 1 4–5 Ei Useita selvityksiä käynnissä. 

Turku 1 0 Ei YVA käynnissä uudesta maankaatopaikasta. 

Oulu 2 10 Ei YVA käynnissä uudesta maankaatopaikasta. 

Jyväskylä 6 5–6 Kyllä 
Maankaatopaikan laajennuslupa kesällä 2012, 

toinen haussa. 

Lahti 2 6 Kyllä 
Lahden seudulla YVA seudullisesta 

maankaatopaikasta 2010. 

Kuopio 1 3 Ei 
Enemmän aluerakentamisen 

hyötykäyttökohteita. 

Joensuu 7 10 
 

YVA käynnissä uudesta maankaatopaikasta. 

Vaasa 4 14 Kyllä 
Louhoksen täyttö, maankaatopaikan laajennus 

suunnitteilla. 

Porvoo 1 10 Kyllä 
Maankaatopaikan laajennus käyttöön vuonna 

2012. 

Järvenpää 1 10 Kyllä 
Maankaatopaikan laajennus käyttöön vuosina 

2012–2013. 

Tuusula 1 4–6 
 

Suunnitteilla kilpailutus ylläpidosta ja 

lajittelutoiminnasta. 

Riihimäki 1 1 Ei Selvitys uudesta maankaatopaikasta. 

Vihti 1 10 Kyllä 
Uusi laajennussuunnitelma voimaan syksyllä 

2012. 
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Kuva 27. Nykyisten maankaatopaikkojen täyttötilavuuden riittävyys (vuosia) kyselyyn 

vastanneissa kaupungeissa ja kunnissa. 

 

9.4 Välivarastointi ja jatkojalostaminen 

Kyselytutkimuksen perusteella joissakin kaupungeissa ja kunnissa koettiin 

välivarastointialueet ensisijaisen tärkeiksi ylijäämämaiden hyötykäytön lisäämisessä. 

Välivarastointialueiden avulla on mahdollista saada ylijäämämaiden tarjonta kohtaamaan 

mahdollisten hyötykäyttökohteiden kanssa. Tavoitteena on, että olisi useita 

välivarastointialueita lähellä rakennuskohteita, joista ylijäämämaat voidaan kuljettaa 

hyötykäyttöön muihin rakennuskohteisiin. Kierrätysalueiden tarpeen kasvaessa on 

suunnittelussa huomioitava, että alueet voivat olla väliaikaisia alueita tai pitkäaikaista 

kierrätystoimintaa varten.  

 

Kyselyssä tuli ilmi, että maamassojen erottelu on tärkeää hyötykäytön näkökulmasta. 

Välivarastointialueille eri maalajit on merkittävä selkeästi. Alueilla, joissa on 

loppusijoituksen lisäksi myös välivarastointi ja mahdollisesti jatkojalostusta, on erityisen 

tärkeää pitää maa-ainekset erillään. Kuntien jätelaitokset ovat yksi vaihtoehto maa-

aineksen kierrätyksen organisoijiksi. Niiden etuja ovat valmis organisaatio, koulutettu 
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henkilökunta, joka tuntee puhtaat ja pilaantuneet maat sekä tuntemus lupakäytännöistä. 

Jätelaitoksilla on myös käytössä vaaka ja tilastointijärjestelmät jätevirroille. Näitä on 

mahdollista hyödyntää myös puhtaiden maiden tilastoinnissa ja ohjauksessa. 

Jätelaitoksen ympärille voidaan luoda organisaatio, joka toimii jo nyt yli kuntarajojen.  

 

Hyötykäyttöprosenteissa oli suuria kaupunkikohtaisia vaihteluita. Taulukossa 15 ja 

kuvassa 28 on esitetty kaupunkikohtaisia hyötykäyttötilanteita. Esimerkiksi 

pääkaupunkiseudulla hyötykäyttö on kasvanut merkittävästi ylijäämämaiden sijoituksen 

loputtua Vantaan Pitkäsuolle tammikuussa 2011, joten nykyistä hyötykäytön 

tehokkuutta on vaikea arvioida edes karkeasti. Kaupungeista 30 prosentilla on 

välivarastointialueita ja niissä hyötykäyttöprosenttikin on parhaimmistoa. Kyselyn 

perusteella yleisillä työmailla syntyvät ylijäämämassat hyödynnetään jossain määrin 

kaikissa kyselyyn vastanneissa kaupungeissa ja kunnissa. Yleisiä työmaita ovat mm. 

kadut, puistot, yleiset rakennuskohteet, maanalaiset rakennuskohteet ja meritäytöt. 

 

Taulukko 15. Välivarastointialueiden määrä ja karkea arvio hyötykäytön 

tehokkuudesta kyselyyn vastanneissa kaupungeissa ja kunnissa. 

Kaupunki Välivarastointialueita Hyötykäyttö % 

Helsinki Kyllä  30 - 70 

Espoo Ei 3 

Tampere Ei Ei arviota 

Vantaa Ei Ei arviota 

Turku Ei 25 

Oulu Ei 15 

Jyväskylä Ei Ei arviota 

Lahti Ei Ei arviota 

Kuopio Kyllä 30 

Joensuu Ei 30 

Vaasa Kyllä 35 

Porvoo Kyllä 5 

Järvenpää Ei 5 

Tuusula Ei 25 

Riihimäki Ei 15 

Vihti Kyllä 40 
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Kuva 28.  Kyselyyn vastanneiden kaupunkien ja kuntien ylijäämämaiden hyödyntämisen 

tehokkuus hyötykäyttöprosentteina karkeasti arvioituna. 

 

Haastattelukyselyssä haastatelluista kaupungeista vain Helsingillä, Kuopiolla, Vaasalla ja 

Porvoolla on välivarastointialueita. Näiden lisäksi myös muissa kaupungeissa on 

työmaakohtaista välivarastointia, joita ei kootusti tilastoida. Välivarastointialueiden 

puute koettiin kaupungeissa suureksi puutteeksi. Niiden perustamista vaikeuttaa 

lainsäädännön raskaus ja monimutkaisuus. Haastattelukyselyn perusteella 

välivarastointialueiden perustaminen koettiin vaikeaksi, mutta erittäin tärkeäksi. 

Kuitenkin välivarastointialueesta on hyötyä ainoastaan, jos se on siellä, missä 

hyötykäyttökin on eli hyvien kulkuyhteyksien päässä lähellä muodostumiskohteita.  

 

Kyselytutkimuksen perusteella välivarastoinnissa on tärkeää erotella ja luokitella 

vastaanotettavat massat ja merkitä kasat selvästi. Jos välivarastointialue on 

maankaatopaikan yhteydessä, tulee massat erottaa selvästi toisistaan. 

Haastattelukyselyn perusteella välivarastointialueen ylläpitäjästä ei oltu yksimielisiä. 

Kyselyssä tuli myös eri näkökulmia välivarastoinnin toimivuudesta yli kuntarajojen. 
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9.5 Alueiden sijainti ja logistiikka 

Kyselyn perusteella maanvastaanottoalueet tulisi sijaita hyvien kulkuyhteyksien varrella 

lähellä muodostumiskohteita eli kaupunkien keskustoja ja olla vetoisuudeltaan 

mahdollisimman suuria. Osassa kyselyyn osallistuneista kaupungeista ja kunnista on jo 

nyt todella haasteellista löytää sopivia uusia alueita maankaatopaikoiksi läheltä keskustaa 

tiheän kaupunkirakenteen vuoksi. Ylijäämämaan kuljetusmatkat ovat joissain 

kaupungeissa ja kunnissa jo todella pitkiä. Helsingin ylijäämämaita on kuljetettu jopa 

Lahden Rälssin maankaatopaikalle 100 km päähän. Myös Turussa ylijäämämaiden 

kuljetusmatkat ovat tällä hetkellä pitkiä, koska Turun seudulla on tällä hetkellä vain yksi 

virallinen maankaatopaikka. 

 

Välivarastointi- ja jatkojalostusalueiden sijaitseminen lähellä ylijäämämaiden 

syntykohteita koettiin kyselytutkimuksessa erityisen tärkeäksi. Välivarastointialueet 

voivat olla pienempiä alueita kuin maankaatopaikat ja sijaita keskellä 

kaupunkirakennetta. Kyselytutkimuksen perusteella välivarastointialueet voisivat olla 

tiiviissä kaupunkirakenteessa väliaikaisia toimien esimerkiksi viisi vuotta alueella, jota ei 

aiota sinä aikana ottaa käyttöön. Alueiden tulisi sijaita eri puolilla kaupunkia, jolloin 

kuljetusmatka lähimmälle alueelle ei ole liian pitkä mistään kohteesta.  

 

Kyselytutkimuksen perusteella eräissä kyselyyn vastanneista kaupungeista ja kunnista ei 

aiota etsiä uusia alueita maanvastaanottoalueeksi vaan pyritään yhä enemmän 

hyödyntämään massoja aluerakentamiskohteiden tasauksissa. 

 

9.6 Piilovirrat 

Kyselyn perusteella maankaatopaikoille kuljetettavat ylijäämämaat tilastoidaan kaikissa 

kyselyyn vastanneissa kaupungeissa ja kunnissa, mutta hyödynnettäviä maamassoja ei 

tilastoida kootusti missään kaupungissa tai kunnassa. Osa maarakentamisessa ylijäävistä 

maamassoista ohjataan hyötykäyttöön suoraan syntykohteesta. Näitä ns. piilovirtoja ei 

tilastoida lainkaan, mikä vaikeuttaa hyötykäytettävien määrien arvioinnissa. Vaikka 

rakennuskohteessa muodostuvia ylijäämämaita paikoin arvioidaankin, niistä ei ole 

koottua tilastoa ylijäämämaiden hyötykäytöstä eri kohteissa. Louhetta hyödynnetään 
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osassa kyselyyn vastanneissa kaupungeissa ja kunnissa jo tehokkaasti, mutta tästäkään ei 

ole olemassa koottua tilastointia. Kyselyn perusteella voidaan sanoa, ettei 

hyödynnettävistä massoista tiedetä riittävästi. 

 

Näiden piilovirtojen merkittävyyttä on vaikea arvioida. Esimerkiksi Uudellamaalla 

muodostuu rakentamisessa vuosittain noin 13 miljoonaa tonnia ylijäämämaata, josta 

noin 4 miljoonaa tonnia on sijoitettu pääkaupunkiseudun maankaatopaikoille. Jäljelle 

jäävää noin 9 miljoonaa tonnia ylijäämämaata hyödynnetään rakentamisessa, mutta sitä 

ei tilastoida lainkaan (Huhtinen et al. 2012, 6–7; Suominen 2012). Joissain kyselyyn 

vastanneissa kaupungeissa ja kunnissa arvioidaan kuormakohtaisesti maamassat, jotka 

viedään toiseen kaupungin omaan rakentamiskohteeseen. Kyselytutkimuksen 

perusteella massojen hallinta paranisi, jos rakennuslupien yhteydessä tulisi ilmoittaa 

muodostuvien ylijäämämaiden laatu ja määrä sekä mitä syntyville massoille tehdään. 

Tämä myös pakottaisi rakennusluvan hakijan miettimään ja ratkaisemaan, miten 

kohteen ylijäämämaita voidaan hyödyntää. Suurissa hankkeissa pitäisi vaatia 

massasuunnitelma, jolloin saataisiin suuri osuus ylijäämämassoista hallintaan. 

 

9.7 Kustannukset ja taloudelliset ohjauskeinot 

Aiempien selvitysten ja kyselytutkimuksen perusteella ylijäämämaiden hyötykäyttöä 

edesauttaa sijoittamisen hintojen nousu. Tavoitteena olisi hyödyntää maamassat 

suoraan syntykohteessa tai lähellä sitä, mutta tämä on harvoin mahdollista. Siksi 

kuljetuskustannukset muodostavat merkittävän osan sijoittamisen ja hyötykäytön 

kokonaiskustannuksista. Nykyään maanvastaanottoalueiden sijainti on tiiviisti 

rakennetuissa kaupungeissa yhä kauempana keskustoista. Tämän vuoksi kuljetusmatkat 

ovat pidentyneet ja siten myös tarvittavan kaluston määrä on kasvanut.  

 

Kustannuksiin vaikuttaa myös maankaatopaikan pohjamaan laatu. 

Perustamiskustannukset nousevat merkittävästi, jos alueelle joudutaan rakentamaan 

massanvaihtona tukipenkereitä (Tiehallinto 1999, 19–20). Kyselyn perusteella varsinkin 

Etelä-Suomessa ja rannikolla suuri osa maankaatopaikalle vastaanotetuista 

ylijäämämaista on savea. Siksi joudutaan usein rakentamaan tukipenkereitä 

maanvastaanottopaikoille.  
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Huhtisen et al (2012,11–12) tekemän Helsingin kaupungin ylijäämämaiden 

hyödyntämisen kehittämisohjelman mukaan maankaatopaikalla kustannuksia aiheuttaa 

täyttömäkien esitöiden suorittaminen, sijoittaminen ja alueiden jälkihoito sekä 

tieverkon rakentaminen kohteeseen. Taulukossa 16 on esitetty pääkaupunkiseudun 

maanvastaanottopaikkojen vastaanottomaksujen kehitys vuosina 2010–2011, kun 

kuljetuskustannuksia ei oteta huomioon. Taulukossa 17 on esitetty 

vastaanottomaksujen kehitys, jossa on huomioitu kuljetusmatkat pääkaupunkiseudulta 

maanvastaanottopaikoille Vantaalle, Porvooseen ja Lahteen. Taulukoista nähdään, että 

vastaanottomaksut ovat keskimäärin kaksinkertaistuneet. Lisäksi kuljetusmatkat ovat 

2,5-kertaiset Porvooseen ja Mäntsälään. Maankaatopaikkojen sijainti on suuri vaikuttaja 

ylijäämämaiden kustannuksiin. (Huhtinen et al. 2012, 11–12). 

 

Taulukko 16. Maanvastaanottopaikkojen vastaanottomaksujen kehitys Helsingissä 

2010–2011 (euroa/tonni, alv 0 %) ilman kuljetuskustannuksia (Huhtinen et al. 2012, 12). 

Massalajike 

Vantaa, 

Pitkäsuo 

(2010) 

Espoo, 

Takapelto 

(2010) 

Porvoo ja 

Mäntsälä 

(2011) 

Kustannus-

nousu 

Pitkäsuohon 

verrattuna 

2010 2011 

Louhe Ilmainen Ilmainen - - 

Sora, hiekka, moreeni ym. 1,3 e/t 1,0 e/t 4,3 e /t 330 % 

Savi, siltti, pintamaa 3,7 e/t 2,0 e/t 5,6 e/t 150 % 

Löysä (vetinen) materiaali 3,7 e/t 4,0 e/t 7,8 e/t 210 % 

 

Taulukko 17. Maanvastaanottopaikkojen vastaanottomaksujen kehitys 2010–2011 

(euroa/tonni, alv 0 %) sisältävät kuljetuskustannukset, kun kuljetusmatkaksi Vantaalle on 

arvioitu olevan 20 km ja Porvooseen ja Mäntsälään 50 km (Huhtinen et al. 2012, 12). 

Massalajike 

Vantaa, 

Pitkäsuo 

 (2010) 

Porvoo ja 

Mäntsälä  

(2011) 

Kustannus-

nousu 

20102011 

Sora, hiekka, moreeni ym. 
5,3 e/t 14,3 e/t 270 % 

Savi, siltti, pintamaa 
7,7 e/t 15,6 e/t 200 % 

Löysä (vetinen) materiaali 
7,7 e/t 17,8 e/t 230 % 
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Korkiala-Tantun et al. (2008, 71) tutkimusraportissa esitettiin, että heikkolaatuisten 

ylijäämämaiden hyötykäyttöä voidaan edistää urakkakilpailumenettelyllä, jolloin julkinen 

sektori valitsisi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ottaen huomioon 

laatutekijöiden pisteytyksessä luonnonvarojen käytön ja tarjottujen vaihtoehtojen 

edellyttämät kuljetustarpeet. Hyötykäyttöä voidaan myös ohjata maamassojen 

vastaanottomaksuja nostamalla tai jäteverolla. Nämä kuitenkin nostavat kustannuksia 

lyhyellä aikavälillä.  

 

Ylijäämämaiden hinnoittelu on vaikea tasapainoilu kyselytutkimuksen perusteella. Liian 

alhainen hinta kannustaa ylijäämämaiden loppusijoittamiseen, mutta liian korkea hinta 

ohjaa epäviralliseen sijoittamiseen. Paikoittain ylijäämämaat on hinnoiteltu siten, ettei 

ole taloudellisesti kannattavinta sijoittaa maankaatopaikalle sellaisia maamassoja, jotka 

soveltuvat hyötykäyttöön. Tällä tavoin voidaan hinnoittelulla ohjata ylijäämämaiden 

hyötykäyttöä. Kyselytutkimuksen perusteella vastaanottomaksujen nousu kannustaa 

ylijäämämaiden kierrätykseen. Toisaalta vastaanottomaksujen liiallinen nousu saattaa 

aiheuttaa epärehellistä toimintaa. 

 

Kyselytutkimuksessa kerättiin tietoa kyselyyn osallistuneiden kaupunkien ja kuntien 

ylijäämämaiden hinnoittelusta maankaatopaikolle sijoitettaessa. Hyötykäyttökohteissa 

käytettyjen massojen hinta vaihtelee paikkakunnittain. Taulukkoon 18 on kerätty tietoa 

kaupunkien ylijäämämaiden luokittelusta ja hinnoittelusta. Taulukosta käy ilmi, missä 

muodossa hintatieto on esitetty ja mistä lähteestä se on peräisin. Tiedot ovat kerätty 

kyselytutkimuksesta, kaupunkien Internet-sivuilta sekä kaupungeissa tehdyistä 

selvityksistä. Hinnoitteluissa on paljon vaihtelua kaupunkien ja kuntien välillä. Helsingin 

hinnoittelussa on käytetty hintaa Vantaan Pitkäsuon maanvastaanottoalueelle 

kuljetettuna.  

 

Halvin hinta sijoitettavalle tonnille on Vaasassa, 0,9 euroa tonnilta. Tampereella 

vastaanottohinta on alhainen verrattuna muihin samankokoisiin kaupunkeihin. Turussa 

maanvastaanottoalue vastaanottaa vain kaupungin omien työmaiden ylijäämämaita ja 

niiden sijoittaminen on ilmaista. Monissa kaupungeissa on esitetty hinta erikseen 

kaupungin omien työmaiden ylijäämämaille. Luokittelussa on myös kaupunkikohtaisia 

eroja. 
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Taulukko 18. Kaupunkien ja kuntien hinnastot kyselytutkimuksen perusteella 

ylijäämämaiden vastaanotolle vuonna 2012. 

 
Hinta €/t  alv. 0 %   

Kunta Louhe Kitkamaa Ylijäämä Savi  Lieju 

Kaupungin 

omat 

ylijäämämaat 

Maksu-

peruste 

Helsinki Ilmainen 4,3   5,6 7,8   € / t 

Espoo 
 

1,7    3,3 6,7   € / kuorma 

Tampere     1,3       € / m3itd 

Vantaa Ilmainen 1,5   4,6 4,6   € / kuorma 

Turku           Ilmainen € / t 

Oulu     0,8     Ilmainen € / m3itd 

Jyväskylä Ilmainen         0,6 € / m3itd 

Lahti           0,7 € / t 

Kuopio Ilmainen         1,1 € / kuorma 

Joensuu     3,0     Ilmainen € / t 

Vaasa  Ilmainen   0,9       
€ / kuorma 

Porvoo sopimuksen mukaan   € / m3itd 

Järvenpää 2,2 3,3 5,0     2,5 € / t 

Tuusula           Ilmainen € / kuorma 

Riihimäki     1,0       € / kuorma 

Vihti sopimuksen mukaan   € / kuorma 

 

 

9.8 Tutkimuksen epävarmuuksien ja luotettavuuden arviointi 

Ylijäämämaiden muodostumismääriin vaikuttaa huomattavasti, onko vastauksissa 

huomioitu yksityisillä työmailla muodostuvat ylijäämämaat. Yksityisiltä työmailta 

syntyviä ylijäämämassoja ei tilastoida järjestelmällisesti missään kyselyyn vastanneessa 

kaupungissa tai kunnassa. Esimerkiksi Helsingin tapauksessa kaupungin yleisillä työmailla 



110 

 

on arvioitu muodostuvan noin 500 000 tonnia ylijäämämaata vuodessa ja yksityisiltä 

300 000 tonnia (Suominen 2012). Vantaan Pitkäsuon maankaatopaikalle 

vastaanotetuista maamassoista 90 prosenttia tulee yksityisiltä työmailta (Kangas 2012). 

Joissain kaupungeissa ja kunnissa ylijäämämaiden muodostumismäärissä on ilmoitettu 

kaupungin tai kunnan omalla alueella syntyvät ylijäämämaat ja toisissa laajemmalta 

alueelta. Useissa kyselyyn vastanneissa kaupungeissa ja kunnissa on ilmoitettu 

muodostuvana määränä maankaatopaikalle vuosittain sijoitettavat määrät ja toisissa 

kaikki syntyvät ylijäämämaat.  

 

Määriin vaikuttaa merkittävästi tilastoinnin tehokkuus. Kyselytutkimuksen perusteella 

voidaan sanoa, että missään kyselyyn vastanneissa kaupungeissa tai kunnissa ei ole 

tilastoitu tähän mennessä kattavasti kaikkia muodostuvia ylijäämämaita. Joissain 

kaupungeissa maa- ja kiviainesta ei lasketa ylijäämämaaksi, jos se hyödynnetään 

välittömästi, kun taas toisissa nämäkin lasketaan ylijäämämaaksi. Kaikki nämä 

tilastointitapojen vaihtelut vaikeuttavat tulosten vertailemista keskenään. 

 

Ylijäämämaa-aineksen määrillä on ominaista suuret vuosittaiset vaihtelut riippuen 

rakentamisen intensiteetistä. Lisäksi vuosittaiseen muodostumismäärään asukasta 

kohden vaikuttaa rakennettavien kohteiden maaperän laatu. Kyselyn perusteella Vaasan 

seudulla muodostuu henkilöä kohden eniten ylijäämämaita vuosittain. Tämä johtuu 

osittain siitä, että Vaasassa suurin osa muodostuvista ylijäämämaista on savea ja sen 

vuoksi vaikea hyödyntää. Yleisestikin rannikoilla heikkolaatuisempi maaperä selkeästi 

vaikeuttaa ylijäämämaiden hyötykäyttöä. Sisämaassa puolestaan maankaatopaikoilla ei 

ole puutetta kitkamaata tai louheesta.  
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10  Ylijäämämassojen hyödyntämisen kehittäminen 

10.1 Hyödyntämisen esteet 

Kyselytutkimuksen ja kirjallisuusselvityksen perusteella laaja hyötykäyttö edellyttää, että 

myös heikompilaatuiset maalajit saadaan hyödynnettyä. Tähän asti jalostamistoiminta ei 

ole ollut kannattavaa, koska neitseellistä kiviainesta on ollut helposti ja edullisesti 

saatavilla. Primäärisen kiviaineksen saatavuus on erityisesti joillakin paikoin heikentynyt 

ja kuljetusmatkat ovat pidentyneet.  

 

Ongelmaksi muodostuu myös aikataulujen yhteensovittaminen eri hankkeiden välillä. 

Vaikka maa-ainekselle löytyisi käyttökohde, voidaan se harvoin kuljettaa suoraan 

käyttökohteeseen vaan joudutaan kuljettamaan välivarastointialueille. Tämä taas 

tarkoittaa lisäkustannuksia ja edellyttää kuormauskonetta välivarastointialueella. 

Haastattelukyselyn perusteella vain noin 30 prosentilla kyselyyn osallistuneista 

kaupungeista ja kunnista oli kyselyhetkellä käytössä välivarastointi- tai jatkojalostusalue.  

 

Inkeröisen ja Alasaarelan (2010) UUUMA (Infrarakentamisen uusi materiaaliteknologia) 

- hankkeessa uusiomateriaalien käytöstä maarakentamisessa todetaan ongelmaksi 

muodostuneen erityisesti ympäristölupiin liittyvät toimenpiteet, aikaviiveet, 

kustannukset, logistiset ongelmat sekä puuttuva ohjeistus suunnittelulle ja puuttuvat 

laatuvaatimukset rakenteiden toteutukselle. Jotta UUMA–materiaalien käytöstä saadaan 

kannattavaa alan toimijoille, pitäisi UUMA–materiaalien ja rakenteiden ohjeistusta ja 

käyttöönottoa kehittää. (Inkeröinen & Alasaarela 2010) 

 

Korkiala-Tantun et al. (2008) HUUMA – tutkimuksessa heikkolaatuisten materiaalien 

hyötykäytössä esteeksi nousivat lupakäytännöt, niihin ja kaavoitukseen kuuluvat 

valituskierrokset, riskien jakamisen periaatteet, aikataulu- ja varastointikysymykset, 

kilpailuttamisvaatimukset, ympäristöllisten ja taloudellisten kannustimien puute. 

Heikkolaatuisten ylijäämämaiden jalostamisen kehittämistä ja jalostettujen tuotteiden 

hyödyntämistä vaikeuttaa se, ettei käsittelymenetelmiä tai jalostamisen tuloksia ole 

tuotteistettu. Tutkimuksessa esiin tullut merkittävä este moreenin hyödyntämisessä 

moreenirakenteissa oli käyttökokemuksen puute ja toimivuusriskit. Tulevaisuudessa 
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tarvitaan kehittyneempiä arviointijärjestelmiä ja laskentatyökaluja, joilla voidaan arvioida 

ratkaisuiden ympäristövaikutuksia ja selvittää, millaista hyötyä voidaan saavuttaa 

käyttämällä ja jalostamalla materiaaleja. (Korkiala-Tanttu et al. 2008, 31 & 52–53) 

 

Kyselytutkimuksen perusteella ylijäämämaiden määrien hallinta on vaikeaa rakentamisen 

vilkkauden vaihdellessa eri vuosina. Myös ylijäämämaiden laatu vaihtelee eri 

rakennuskohteiden välillä. Maa- ja kiviaineksen laatu määrää, kuinka sitä on mahdollista 

hyödyntää. Ylijäämämaiden hyödyntämistä ei suunnitella kaupungeissa systemaattisesti. 

Joissain kaupungeissa päätetään urakkakohtaisesti, miten massoja voidaan hyödyntää. 

Urakkakohtainen hyötykäytön suunnittelu voi toimia pienemmissä kunnissa, mutta ei 

suurimmissa kaupungeissa. Pääkaupunkiseudulla Helsingin rakennusvirasto on alkanut 

suunnitella hyötykäyttöä systemaattisemmin sen jälkeen, kun ylijäämämaiden 

sijoittaminen Pitkäsuolle päättyi ja täytyi löytää uusia ratkaisuja.  

 

Hyötykäytön tehokkuutta on vaikea nostaa ilman jalostusmenetelmien 

käyttöönottamista, koska pääosa loppusijoitettavasta maamassasta on vaikeasti 

sijoitettavaa savea. Se edellyttää stabilointimenetelmien käyttöön ottamista suuressa 

mittakaavassa. Tällöin voitaisiin käyttää mursketta ja soraa vain kohteissa, joissa ei ole 

muuta vaihtoehtoa. 

 

Kyselytutkimuksen mukaan ongelmaksi hyötykäytön suunnittelussa muodostui 

yksityisten työmaiden ylijäämämaiden huomioiminen ja eri virastojen yhteistyö 

kaupungin organisaatiossa. Isoissa kaupungeissa eri virastot vastaavat eri alueista ja 

niiden välillä ei ole riittävästi yhteistyötä.   

Esimerkiksi Helsingissä ylijäämämaiden kanssa ovat tekemisissä (Huhtinen et al. 2012, 

4–5): 

- Kaupunkisuunnitteluvirasto (kaupungin kaavoitus), 

- Kiinteistövirasto (kaupungin tonttien luovutus rakentamiseen), 

- Rakennusvirasto (yleisten alueiden eli katujen ja puistojen suunnittelu, 

rakentaminen ja hoito), 

- Rakentamispalvelu Stara (kaupungin oma palveluntuottaja, joka hoitaa mm. 

katuja ja puistoja), 
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- Ympäristökeskus (edistää ympäristön ja luonnon huomioimista 

päätöksenteossa, toimii valvonta- ja asiantuntijavirastona sekä toimii 

lupaviranomaisena), 

- Muut virastot ja laitokset (Liikuntavirasto, Helsingin Satama ja Helsingin Energia 

rakentavat hallinnoimillaan alueilla) ja 

- Konsulttitoimistot (esim. rakennusvirasto ulkoistanut projektinjohtoa). 

 

Kuvassa 29 on esitetty eri toimijoiden roolit ja vaikutusmahdollisuudet ekologisesti 

kestävässä infrarakentamisessa. Toimijoilla on samat roolit ja vaikutusmahdollisuudet 

ylijäämämaiden muodostumisessa. Kuvasta käy ilmi, että eri virastojen yhteistyötä tulisi 

edistää. Helsingin rakennusvirastossa on massatalousosasto, joka pyrkii maksimoimaan 

kaivumaiden hyödyntämisen suunnittelulla, työmaiden välisellä maa-ainesten 

koordinoinnilla sekä välivarastointialueiden avulla (Huhtinen et al. 2012, 4–5; Suominen 

2012). 

 

 

Kuva 29. Eri toimijoiden rooli ja vaikutusmahdollisuudet ekologisesti kestävässä 

infrarakentamisessa (HKR 2011, 52). 

 

Ylijäämaiden tilastoinnissa on suurta vaihtelua eri kaupunkien välillä. Tämän takia 

ylijäämaiden hyötykäytön tehokkuutta on vaikea arvioida tai verrata eri kaupunkien 

välillä. Tilastoinnin puutteet ja vaihtelut vaikeuttavat hyötykäyttötavoitteiden 

asettamista. Ylijäämämaiden luokittelu ja tilastointi tulisi saada yhtenäiseksi koko 
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Suomessa, jotta muodostumismääriä ja hyötykäyttöprosentteja voitaisiin vertailla. 

Yhtenäisen järjestelmän avulla kaupungin voisivat asettaa tavoitteita ja seurata niiden 

täyttymistä.  

 

Kyselytutkimuksen mukaan maankaatopaikkojen termistön negatiivisuus vaikuttaa 

ihmisten asenteisiin maanvastaanottoalueita kohtaan. Kaatopaikkaa huomattavasti 

positiivisempi termi olisi esimerkiksi maisemanrakennuskohde. Myös terminä 

ylijäämämaa on haasteellinen, koska ylijäävää maa-ainesta ei ole olemassa, jos 

hyötykäyttökohteet ovat selvillä. Haastattelukyselyn perusteella ylijäämämaiden 

kierrätyksen suurimmat ongelmat ja esteet on esitetty taulukossa 19. 

 

Taulukko 19. Ylijäämämaiden hyödyntämisen suurimmat esteet. 

ESTEET 

Tietämättömyys syntyvistä massoista 

Ylijäämämaiden kokonaismääriä ei tilastoida 

Vaikeasti ennustettavat ja vaihtelevat määrät ja laadut 

Eri tahojen ja sidosryhmien asenteet 

Riittämätön yhteistyö eri kaupungin tai kunnan virastojen välillä 

Riittämätön yhteistyö virastojen ja yksityisten toimijoiden välillä 

Lainsäädäntö, lupaprosessien monimutkaisuus ja kesto 

Tuote- ja ympäristöhyväksynnän puute 

Kaavoituksessa ei huomioitu ylijäämämaita ja kaavoituksen hitaus 

Ylijäämämaiden laadulliset ongelmat ja tietämättömyys soveltuvuudesta 

Jalostamismenetelmiä ei tehokkaassa käytössä 

Välivarastointi- ja jalostamisalueiden puute 

Jalostamistoiminnan kannattamattomuus ja kustannukset 
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10.2 Geotekniset haasteet ja mahdollisuudet 

Maankaatopaikkojen täyttäminen voi aiheuttaa sortumia täyttösuunnitelmien tai 

toteutusvirheiden vuoksi. Haastattelukyselystä tuli ilmi, että joillain paikkakunnilla on 

ollut sortumia maankaatopaikoilla. Nämä sortumat ovat johtuneet liian vähäisistä 

tukipenkereistä tai heikosta pohjamaasta. Tukipengermateriaalin määrä 

maankaatopaikkojen tilavuudesta vaihteli eri kaupunkien välillä 0,1–90 prosenttia. 

Valvomalla paremmin maanvastaanottoa voidaan varmistaa, että sijoitus tapahtuu 

täyttösuunnitelman mukaan ja siten minimoida sortumisriskit.  

 

Kyselytutkimuksen perusteella voidaan todeta, että puhtaat kitkamaat hyödynnetään 

tällä hetkellä jo hyvin. Niiden hyödyntämistä kuitenkin vaikeuttaa välivarastointialueiden 

puute. Sijoituksen ja hyötykäytön ongelmana ovat usein pehmeät pohjamaat sekä 

pehmeät ylijäämämassat. Pehmeiden ylijäämämaiden jalostamisesta on paljon 

kokemusta, mutta kyselytutkimuksen perusteella kustannustehokkaan 

hyötykäyttömuodon löytäminen on ollut vaikeaa. 

 

Rakennettavan alueen pohjaolosuhteet tulisi huomioida paremmin perustamistapaa 

valittaessa ylijäämämaiden syntymisen minimoinnin kannalta. Ylijäämämaiden 

erotteleminen jo rakennuskohteissa helpottuisi kaivamalla maa-aineet kerroksittain 

(lajitteleva kaivu). Ylijäämäsavien sijoittaminen maankaatopaikalle tukipengeraltaisiin vie 

paljon tilavuutta ja tekee täytöistä laajoja. Tulevaisuudessa yhä enemmän savimassoja 

tulisi pystyä loppusijoittamaan maisemarakennuskohteisiin tai käsittelemään niistä 

laadukkaampia materiaaleja esimerkiksi stabiloinnin avulla. Vastaajien toiveena oli, että 

stabiloinnin sideaineista ja maalajeista tulisi saada selvät reseptit sekä ohjeet, miten ja 

millä sideaineseoksella maalajityyppi saadaan kantavaksi ja miten stabiloituja massoja 

voidaan käyttää.  

 

Louheen riittävyydessä on paljon kaupunkikohtaisia eroja. Rannikolla louhetta on 

vähemmän tarjolla, mutta massakoordinaatiolla voidaan myös merkittävästi vaikuttaa 

louheen riittävyyteen. Esimerkiksi sisämaassa sijaitsevissa Kuopiossa ja Joensuussa 

vastaanotetaan riittävästi louhetta maankaatopaikan tukirakenteita varten, kun taas 

sisämaassa sijaitsevassa Lahdessa on pulaa louheesta. Haastattelukyselyn perusteella 

vain 44 prosentissa kyselyyn vastanneista kaupungeista ja kunnista vastaanottaa 
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riittävästi louhetta maanvastaanottopaikalle ja 56 prosentissa on jouduttu tai joudutaan 

tulevaisuudessa ostamaan louhetta maankaatopaikan teitä ja tukipenkereitä varten. 

Esimerkiksi Järvenpäässä vastaanotetun ylijäämälouheen määrä on hyvin pieni, sillä 

vastaanotetusta ylijäämämaasta 97 prosenttia on savea (Randell 2012).  

 

Pilari- tai massastabiloidun massan vastaanotossa on suuria eroja. Yleisesi stabiloitujen 

massojen vastaanottoon suhtaudutaan ennakkoluuloisesti ja negatiivisesti. Kyselyn 

perusteella maankaatopaikkojen ympäristölupaa haettaessa ei ole monestikaan 

huomioitu stabiloituja maa-aineksia ja niiden sijoitukselle ei ole haettu lupaa. Helsingissä 

stabiloituja massoja on sijoitettu erilaisiin maisemointikohteisiin (Suominen 2012). 

 

Stabiloitaessa pehmeämpiä maamateriaaleja kuten savia ja sedimenttejä voidaan 

sideaineena käyttää joko kaupallisia sideaineita tai teollisuuden sivutuotteita. Laadulliset 

vaihtelut vaikeuttavat joidenkin teollisten sivutuotteiden käyttöä, koska on haasteellista 

löytää oikea sideainesekoitus juuri kyseiselle maamassalle maamateriaalin ja sideaineen 

laadullisten vaihteluiden vuoksi. Kuitenkin käyttämällä teollisia sivutuotteita vältytään 

kaupallisten tuotteiden käyttämiseltä ja siten voidaan säästää ympäristöä ja pienentää 

stabilointikustannuksia. Tämän vuoksi teollisten sivutuotteiden käyttö on pysynyt 

koemuotoisena. Etenkin teollisuuden sivutuotteilla stabiloitujen savien ja sedimenttien 

sijoittaminen on ollut kyselytutkimuksen perusteella vaikeaa. 

 

10.3 Lupaprosessien ja kaavoituksen kehittäminen 

Kyselytutkimuksen ja kirjallisuusselvityksen mukaan nykyinen lainsäädäntö ja 

kaavoitusprosessi eivät edistä ylijäämämaiden hyötykäyttöä. Asemakaavojen sisäinen 

massatalous tulisi olla Ruokosen (2009) mukaan maarakentamisessa ja sen 

suunnittelussa ensisijainen tavoite. Asemakaavojen sisäisellä massataloudella 

tarkoitetaan alueen ylijäämämaiden sijoittamista täyttöihin, maisemointiin ja muihin 

tarkoituksiin. Kuitenkin tiiviiden kaupunkialueiden tilan puutteen vuoksi ylijäämämaita 

joudutaan sijoittamaan kaava-alueiden ulkopuolisiin suuriin täyttömäkiin. (Ruokonen 

2009) 
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Huhtisen at al. (2012) mukaan Helsingissä kaavoitukselle ja esisuunnittelulle on asetettu 

tavoitteeksi lisätä asemakaava-alueen sisäistä massojen hallintaa minimoimalla 

muodostuvat ylijäämämaat ja hyödyntää ne mahdollisimman tehokkaasti alueen sisällä. 

Tavoitteena oli myös lisätä kaava-alueiden välistä massatalouden arviointia, jotta 

voidaan saavuttaa massatasapaino eri alueiden välillä. Helsingin kaupungin 

kaavoituksessa pyritään huomioimaan tarvittavat välivarastointi-, jatkojalostus- ja 

loppusijoitusalueet sekä kehittämään seudullista yhteistyötä. Näiden tavoitteiden 

toteutumista seurataan vertaamalla hyötykäytettyjen massojen määrää ylijäämämaiden 

kokonaismäärään. (Huhtinen et al. 2012, 18) Kyselytutkimuksen perusteella kuitenkin 

kokonaismäärien ja hyötykäytettävien määrien tilastoinnissa on niin suuria vaihteluita, 

että arvojen vertailu on vaikeaa ilman systemaattista tilastointi- ja luokittelujärjestelmää. 

 

Haastattelukyselyssä esiin tulleita ongelmia kaavoituksessa olivat niiden hitaus ja 

valvonnan puute sekä aikataulujen yhteensovittaminen. Kaavoituksella on suuri 

merkitys ylijäämämaiden muodostumismääriin esimerkiksi rakentamistason määrittelyn 

vuoksi. Kaavoitusta suunniteltaessa tulisi mahdollisuuksien mukaan varata alueita 

maankaatopaikoille tai muille läjitysalueille. Useassa kyselyyn vastanneessa kaupungissa 

ja kunnassa näitä alueita ei tällä hetkellä ole riittävästi huomioitu kaavoituksessa. Siksi 

uusien maanvastaanotto- tai käsittelyalueiden löytäminen on monessa kaupungissa tai 

kunnassa vaikeaa.  

 

Kyselytutkimuksessa ongelmaksi nousi joissain kaupungeissa ja kunnissa se, että 

kaavoituksen tekee eri virasto kuin rakentamisesta vastaava virasto, mikä vaikeuttaa 

yhteistyötä. Nykyään ylijäämämaiden sijoitus kaavoituksessa huomioidaan paremmin 

kuin ennen, esimerkiksi puistoalueita suunniteltaessa, mutta ne silti pitäisi huomioida 

huomattavasti paremmin. Kyselyn perusteella kaupungeissa ja kunnissa pyritään 

huomioimaan maankaatopaikat kaavoituksessa ja varaamaan mahdollisuuksien mukaan 

alueita maanvastaanottoalueille. Tämä ei kuitenkaan ole toteutunut esimerkiksi 

Tampereella, jossa ylijäämämaiden käsittelyä ja sijoitusta ei ole riittävästi huomioitu 

kaavoituksessa. Tämän vuoksi jalostusalueiden löytäminen kohtuullisesta 

kuljetusetäisyydeltä tulee olemaan haastavaa. Kyselyn perusteella Vaasassa on 

huomioitu ylijäämämaiden sijoitus asemakaavoitusvaiheessa, jolloin suunnitellaan 

ylijäämämaiden sijoittamista. Myös Turussa pyritän nykyään varaamaan tarpeeksi suuria 

viheralueita ylijäämämaiden sijoittamiseen. 
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Kuvassa 30 on esitetty kirjallisuusselvityksen ja kyselytutkimuksen perusteella 

muodostettu käsitys vaikutusmahdollisuuksista ylijäämämaiden syntymiseen 

maankäytön suunnittelun edetessä. Kaavoituksella voidaan merkittävästi vaikuttaa 

ylijäämämaan muodostumiseen. Rakennettavan kohteen (tie, katu, talo, jne.) 

hankesuunnittelussa voidaan vaikuttaa esimerkiksi pohjarakennusmenetelmän valinnalla 

ylijäämämaan muodostumiseen, mutta hankkeen toteutusvaiheessa ei enää voi 

merkittävästi vaikuttaa ylijäämämaan muodostumiseen muuten kuin jalostamisen ja 

hyötykäytön muodossa. 

 

 

Kuva 30. Mahdollisuus vaikuttaa ylijäämämaiden syntymiseen ajan funktiona 

maankäytön suunnittelun edetessä. 

 

Kaavoitusvaiheessa tulisi määrittää syntyvät ylijäämämaamäärät ja niiden sijoituspaikka 

alueen sisällä. Viheralue- ja puistosuunnittelussa sekä melu- ja maisemavallien 

suunnittelussa ylijäämämaiden sijoittaminen tulisi ottaa huomioon. Kaavoitusprosessi on 

pitkä ja raskas, mikä vaikeuttaa muodostuvan ylijäämämaan ja hyötykäyttökohteen 

aikataulujen yhteensovittamista.  

 

Lainsäädäntö koettiin turhan raskaaksi ja lupaprosessit pitkiksi suurimmassa osassa 

kyselyyn vastanneista kaupungeista ja kunnista. Maankaatopaikkojen lupaprosessin 
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pituus hankaloittaa uusien alueiden perustamista. Esimerkiksi Espoon Kulmakorven 

Takapellon maanvastaanotto- ja louhinta-alueen lupaprosessit kestivät suunnittelun, 

lupien hakemisen, valituskierrosten ja muutosten hakujen takia yli viisi vuotta. 

 

Kyselytutkimuksen perusteella maankaatopaikkojen ja välivarastointialueiden 

luvituksessa on joitain eroja kaupunkien ja kuntien. Esimerkiksi Porvoossa 

maankaatopaikalle tarvitaan ympäristöluvan lisäksi rakennuslupa ja välivarastointialueelle 

riittää ainoastaan ympäristölupa (Flykt 2012). Tampereella puolestaan sekä 

maanvastaanottoalue että välivarastointialue vaativat ympäristöluvan lisäksi 

toimenpideluvan. Eräissä kaupungeissa vaaditaan maisematyölupa ympäristöluvan lisäksi. 

Maanvastaanottoalueen louhimiseen täyttötilavuuden lisäämiseksi vaaditaan maa-

ainestenottolupa ja ympäristölupa. Joissain kaupungeissa ja kunnissa 

välivarastointialueen ympäristöluvan tarve harkitaan tapauskohtaisesti riippuen 

varastoitavista määristä. Nämä eroavaisuudet johtuvat lainsäädännön erilaisista 

tulkinnoista. Siksi lainsäädäntöä pitäisi tutkimuksen perusteella yksinkertaistaa. 

 

Lainsäädännöllä voidaan ohjata ylijäämämaiden sijoittamisen suunnittelua. 

Ylijäämämaiden muodostumismääriä ei tiedetä tarkasti, koska maa-ainesten ottamista 

rakentamisen yhteydessä ei luokitella maa-aineslain mukaisen ilmoitusmenettelyn piiriin 

kuuluvaksi. GTK:n tutkimusraportissa on ehdotettu mahdollisena uudistuksena 

ympäristöluvan yhteyteen liitettävä velvoite ylijäämäkiviainesten muodostumis- ja 

käyttötietojen keräämisestä ja luovuttamisesta. Myös rakennusluvan yhteydessä 

voitaisiin arvioida ylijäämämassojen määrää ja laatu sekä esittää selvitys, mitä massoille 

tullaan tekemään. (Pokki et al. 2009, 13–15 & 24) Näiden uudistusten avulla oltaisiin 

varhaisessa vaiheessa tietoisia syntyvistä ylijäämämaista. Hyödyntäminen onnistuu 

parhaiten, jos tiedetään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, millaisia maa-aineksia ja 

kuinka paljon kohteesta muodostuu.  

 

Lupaprosessin pituus nykyisessä lainsäädännössä hankaloittaa turhaan ylijäämämaiden 

hyödyntämistä.  Lupamenettelyjen tulisi myös olla selkeämpiä ja yksinkertaisempia, jotta 

hyötykäyttö lisääntyisi. Etenkin ylijäämämaiden jalostamisen tulisi olla lupaprosessien 

kannalta yksinkertaisempaa. Kyselyn perusteella esimerkiksi pienissä hankkeissa 

ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely voisi olla riittävä ympäristöluvan 

sijaan.  
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10.4 Hyötykäyttömahdollisuudet 

Tärkeimmät ylijäämämaiden sijoituskohteet kaikissa kyselyyn osallistuneissa 

kaupungeissa ja kunnissa ovat tähän asti olleet maankaatopaikat. Uutta 

maanvastaanottoaluetta perustettaessa voidaan joissakin tapauksissa lisätä 

täyttötilavuutta kalliota louhimalla ja samalla saada kallisarvoista kalliolouhetta 

maankaatopaikan tukirakenteisiin. Tonttien esirakentamisella voidaan vaikuttaa 

muodostuvan ylijäämämaan määrään ja sen koordinointiin. Kirjallisuusselvityksen 

perusteella suuri osa ylijäämämaasta tulee pienestä osasta työmaita. Vaikuttamalla 

suurimpien työmaiden ylijäämämassavirtoihin voidaan siis hallita suurta osaa alueella 

syntyvistä massoista. 

 

Suurimmassa osassa kyselyyn vastanneista kaupungeista ja kunnista ylijäämämaita 

hyödynnettiin melu- ja maisemavalleissa ja muussa maaston muotoilussa ja 

viherrakentamisessa.  Osassa kyselyyn vastanneista kaupungeista ja kunnista 

hyötykäyttökohteina mainittiin myös katurakenteet, kaatopaikan pintarakenteet, 

tonttien tasaukset ja korotukset sekä rantojen ja vanhojen louhosten täytöt. 

Taulukossa 20 on esitetty kyselyyn vastanneiden kaupunkien ja kuntien joitain 

kyselytutkimuksessa ja aiemmissa selvityksissä mainittuja hyötykäyttökohteita. Näiden 

lisäksi on todennäköisesti myös muita merkittäviä hyötykäyttökohteita, joita ei ole 

mainittu kyselytutkimuksen vastauksissa. Esimerkiksi kaatopaikkojen pintarakenteissa 

hyödynnetään ylijäämämaita todennäköisesti enemmän kuin kyselyssä tuli ilmi. 

Erityisesti savimaiden hyödyntäminen vanhojen kaatopaikkojen pintarakenteissa 

katsottiin joissakin kyselyyn vastanneista kaupungeista ja kunnista potentiaaliseksi 

hyötykäyttökohteeksi. Vanhojen louhosten maisemoinnissa hyödynnetään 

kyselytutkimuksen vastausten perusteella ainoastaan Vaasassa. 

 

Jätehierarkian ja kyselytutkimuksen mukaan ylijäämämaiden käsittelyn hierarkia voisi 

olla: 

1) Estää synty (esimerkiksi perustamistavan valinta), 

2) Hyötykäyttö samassa tai toisessa kohteessa, 

3) Asemakaavan sisäinen sijoitus, 

4) Parantaa mahdollisesti laatua jalostamalla ja 

5) Suurempi maisemarakennuskohde (esimerkiksi pulkkamäki). 
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Taulukko 20. Kyselytutkimuksen yhteydessä mainitut ylijäämämaiden 

hyötykäyttökohteet kyselytutkimukseen vastanneissa kaupungeissa ja kunnissa. 

Hyötykäyttö-

kohteet H
e
ls

in
k
i 
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Maankaato-

paikat 
X X X X X X X X X X X X X X X X 

Meluvallit X X X X X X X X X X  X X   X X X 

Maaston 

muotoilu 

puistoissa ja 

muu viher-

rakentaminen 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Katurakenteet X X X X     X   X     X       X 

Kaatopaikkojen 

pintarakenteet 
X X X X    X   X X X X           

Tonttien 

korotukset ja 

tasaukset 

X           X   X   X  X   X     

Rantojen täytöt 

rakennusmaaksi 
X                     X         

Louhosten 

täytöt 
                    X           

 

Tärkeimpiä hyötykäyttökohteita haastattelukyselyn ja kirjallisuuskatsauksen perusteella 

ovat: 

- meluvallit, 

- maisema- ja puistorakentaminen esimerkiksi puistot ja golfkentät, 

- täyttömäet virkistysalueita esimerkiksi latupohjat ja pulkkamäet, 

- kaatopaikkojen rakenteet, 

- yleisten ja yksityisten tonttien tasaukset ja korotukset, 

- rantatäytöt esimerkiksi ja 

- katurakenteet. 
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Valtakunnallisesti voidaan yleistää kysely- ja haastattelututkimusten perusteella, että 

ylijäämämaiden hyötykäytössä on paljon käyttämätöntä potentiaalia. Hyötykäyttö 

edellyttää paljon suunnittelua, mutta sen avulla voidaan hyödyntää suuri osa 

ylijäämämaista syntypaikalla tai muissa rakennuskohteissa. Ihanteellisessa tilanteessa 

työmaalla hyödynnetään kaikki syntyvät kaivumassat joko sellaisenaan tai käsittelemällä.  

Eräissä kyselyyn vastanneissa kaupungeissa ja kunnissa pyritään huomioimaan 

muodostuvat ylijäämämassat ja niiden hyötykäyttö kaikessa kunnallisteknisessä 

suunnittelussa. 

 

Ylijäämämaiden uudelleenkäyttö ja kierrätys edellyttää massojen selkeää erottelua jo 

talteenottopaikassa, sillä lajittelemattoman maa-aineksen hyödyntäminen on vaikea 

järjestää. Yhtenäinen luokittelu helpottaa hyötykäytön suunnittelua ja mahdollista 

jatkojalostusta. Hyödyntämistä helpottaisi ylijäämämaiden lajittelu yhdyskuntajätteiden 

tapaan eri jätejakeisiin, joilla kullakin olisi oma käyttötarkoituksensa 

 

Tarvitaan toimivaa yhteistyötä ja suunnittelua etukäteen, jotta kaupungin eri 

hallintokuntien lisäksi myös muut toimijat alueella sitoutuvat toimimaan sovitulla tavlla. 

Näin ollen tarvittavat selvitys-, kuulemis- ja lupaprosessit saadaan vireille ajoissa. 

Pitkällä aikatähtäimellä kaavoitusosasto on merkittävässä roolissa arvioidessaan 

tulevaisuuden massatarpeita ja ylijäämämassojen määriä. Kyselytutkimuksen 

vastauksissa esitettiin, että maa-aines on pyrittävä hyödyntämään mahdollisimman 

lähellä syntykohdettaan, sillä kuljetuskustannukset ovat merkittäviä kannattavuuden 

kannalta.  

 

Pehmeän ja vaikeasti sijoitettavan ylijäämäsaven määrän kasvu tulevaisuudessa tekee 

uusien menetelmien kehittämisestä erityisen tärkeää. Kehityshankkeet kuten 

esimerkiksi Absoils (Sustainable Methods and Processes to Convert Abandoned Low‐

Quality Soils into Construction Materials) ja UUMA 2 (Infrarakentamisen uusi 

materiaaliteknologia – Demonstraatiokohteet) ovat erittäin tärkeitä uusien 

menetelmien käyttöönoton kannalta. Kirjallisuusselvityksen ja kyselytutkimuksen 

perusteella saatuja keinoja ylijäämämaiden hyötykäytön lisäämiseksi on esitetty 

taulukossa 21. Tärkeimmäksi nousi ylijäämämaiden huomioiminen eritasoisissa 

suunnitelmissa sekä välivarastoinnin ja jatkojalostuksen lisääminen. 
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Taulukko 21. Kyselytutkimuksen tuloksena havaittuja keinoja ylijäämämaiden 

hyödyntämisen kehittämiseksi. 

KEINOT 

Ylijäämämassojen hallinta kestävää kehitystä tukevaksi 

Hyödynnettävien ja loppusijoitettavien massojen tehokas tilastointi 

Selvät hyötykäytön mittarit joiden avulla voidaan tarkastella kehitystä 

Massojen koordinointi varhaisessa vaiheessa 

Esimerkiksi ympäristö- tai rakennusluvan yhteyteen velvoite ilmoittaa 

muodostuvista massoista 

Pitkän tähtäimen suunnitelmia muodostuvista massoista ja niiden sijoituksesta 

Hallitsemalla suuret työmaat voidaan hallita suurin osa massoista 

Yksityisten työmaiden huomioiminen 

Lupaprosessien keventäminen 

Massatasapainon huomioiminen kaavoituksen jo yhteydessä 

Selkeät vastaanottopaikat eri massoille kohtuuetäisyydellä 

Välivarastointi- ja jatkojalostusalueiden lisääminen 

Ylijäämämaiden yhtenäinen luokittelu 

Lajittelu / Kerroksittain kaivaminen 

Kaivamattomien menetelmien kehittäminen 

Ylijäämämaiden huomioiminen pohjanrakennuksessa - elinkaaritarkastelu 

Murskauksen ja seulonnan lisääminen 

Heikompilaatuisten ylijäämämaiden hyötykäyttö 

Sideaineseosten ja jalostettujen ylijäämämaiden tuotteistaminen 

Kynnysarvomaat käyttöön 

Erilaisia hyötykäyttökohteita esimerkiksi puistot, louhosten täyttö ja meritäytöt 

Sähköinen kauppapaikka - Massapankkitoiminta 

Yhteistyö kaupungin eri virastojen välillä 

Seudullisen yhteistyön kehittäminen 

 

Ylijäämämaiden hinnoittelu kyselytutkimuksen mukaan alkaa paikoitellen olla lähellä 

pilaantuneiden maiden (PIMA) hinnoittelua. Kyselytutkimuksen perusteella pienissä 

kaupungeissa ja kunnissa urakkakohtainen ylijäämämassojen sijoittelu 

hyötykäyttökohteisiin on mahdollista, mutta etenkin isommissa kaupungeissa 

ylijäämämaiden massakoordinaatio on tärkeää. Joissakin kyselyyn osallistuneissa 
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kaupungeissa ja kunnissa hyödynnetään yksityisten työmaiden ylijäämämaita 

kohtuullisesti ja toisissa hyötykäyttö rajoittuu ainoastaan julkisen sektorin työmaihin.  

 

10.5 Hyötykäyttömahdollisuuksista tiedottaminen 

Yksi suurimmista esteistä ylijäämämaiden kierrätyksessä on yritysten, kuntien, 

viranomaisten sekä eri sidosryhmien asenteet. Lisäämällä tiedotusta ja korostamalla 

ympäristöasioita saadaan nostettua ylijäämämaiden massanhallinnan imagoa. Jos 

rakennus- tai ympäristöluvan yhteydessä tulisi laatia arvio muodostuvista ylijäämämaista 

sekä massojen sijoitus- tai hyödyntämissuunnitelma, pystyttäisiin ylijäämämaita 

hallitsemaan kokonaisuutena jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Tämän reaaliaikaisen tiedon 

kerääminen materiaalipankkijärjestelmään lisäisi mahdollisuutta kuljettaa 

ylijäämämassoja suoraan hyödyntämiskohteisiin. Näin voitaisiin lisätä ylijäämämassojen 

hyötykäyttöä ja tehostaa logistiikkaa, jolloin ylijäämämaan hinta pysyisi mahdollisimman 

alhaisena. Tehokkaan materiaalipankkijärjestelmän luominen edellyttää sen laajaa 

käyttöönottoa. (Pokki et al. 2009, 35) 

 

Haastattelukyselyn mukaan ainoastaan pääkaupunkiseudulla ja Tampereella on 

kokemusta maamassapankkien käytöstä. Kiinnostusta löytyy myös muistakin 

kaupungeista. Taulukossa 22 on esitetty, onko kyselyyn osallistuneella kaupungilla tai 

kunnalla kokemusta maamassapankkitoiminnasta sekä onko kaupunki tai kunta 

kiinnostunut laajemmasta maapankkitoiminnasta.  

 

Kyselytutkimuksen perusteella maa-ainespankin ylläpitäjästä on vaihtelevia mielipiteitä. 

Osa kyselyyn vastanneista kaupungeista ja kunnista on sitä mieltä, että maamassapankki 

ei toimi kaupungin ylläpitämänä vaan vaatii yksityisen toimijan. Kyselyssä tuli esille, että 

eräiden kaupunkien mielestä julkinen sektori voisi olla soveltuva ylläpitäjä kuten 

esimerkiksi kunnan liikelaitos. Toiminnan on oltava taloudellisesti kannattava sen 

toimijalle, joten yksityisen yrityksen tulee keksiä liiketaloudellisesti kannattava idea. 

Eräiden kaupunkien ja kuntien mielestä ylläpitäjäksi sopii kaupungin tai kunnan 

rakentamisyksikkö. Esiin nousi myös vaihtoehto seudullisesta organisaatiosta, jossa 

kunnat ovat osaomistajina tai päävastuullisina toimijoina. Tällöin kuitenkin myös 

yksityisten toimijoiden aktiivinen osallistuminen on toiminnan kannalta välttämätöntä.  
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Taulukko 22. Kyselyyn osallistuneiden kaupunkien ja kuntien kokemukset 

maamassapankkitoiminnasta ja kiinnostus laajempaan massapankkitoimintaa kohtaan. 

Kaupunki 

Kokemusta 

maamassapankki-

toiminnasta 

Kiinnostus laajempaa 

massapankkitoimintaa kohtaan 

Helsinki Kyllä Ei tällä hetkellä 

Espoo Kyllä Kyllä 

Tampere Kyllä Ei tällä hetkellä 

Vantaa Kyllä Kyllä 

Turku Ei Kyllä 

Oulu Ei Ei 

Jyväskylä Ei Kyllä 

Lahti Ei Kyllä 

Kuopio Ei Kyllä 

Joensuu Ei Kyllä, selvitys YVA:ssa 

Vaasa Ei Ei tällä hetkellä 

Porvoo Ei Ei tarvetta 

Järvenpää Ei Ei näillä resursseilla 

Tuusula Ei Mahdollisesti 

Riihimäki Ei Kyllä 

Vihti Ei Ei kunnallisena, ehkä yksityisenä 

 

Kuvassa 31 on esitetty yhteenveto kyselyyn vastanneiden kaupunkien ja kuntien 

kokemuksista maa-ainespankeista ja kiinnostuksesta laajempaa toimintaa kohtaan. 

Haastattelukyselyn perusteella isot kaupungit kannattivat maa-ainespankin ylläpitäjäksi 

kunnallista tai seudullista toimijaa, pienemmät kaupungit ja kunnat olivat puolestaan 

yksityisen ylläpitäjän kannalla. Prosentuaaliset jakaumat kyselyyn osallistuneiden 

kaupunkien ja kuntien näkökannoista on esitetty kuvassa 32. 
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Kuva 31. Kyselytutkimuksen perusteella kaupunkien ja kuntien a) kokemuksia ja b) 

kiinnostus laajempaa maa-ainespankkitoimintaa kohtaan. 

 

 

Kuva 32. Kyselyyn osallistuneiden kaupunkien ja kuntien näkemys, kenen tulisi ylläpitää 

maa-ainespankkia. 

 

10.6 Arvio tulevaisuudesta 

Tulevaisuudessa ylijäämämaiden hyötykäytön rooli kasvaa merkittävästi. Tällä hetkellä 

monissa kaupungeissa hyötykäyttö ei ole järjestelmällistä eikä sitä tilastoida. 

Pienimmissä kaupungeissa ja kunnissa hyötykäyttö onnistuu työmaalta toiselle helposti, 

mutta suuremmissa kaupungeissa tarvitaan järjestelmällisempää toimintaa ja tähän 

suuntaan toiminta on alkanutkin siirtyä. Neitseellisen maa- ja kiviaineksen saatavuus 

25 % 

75 % 

a) 

Kokemusta Ei kokemusta

63 % 

25 % 

13 % 

b) 

Kyllä Ei Mahdollisesti

31 % 

44 % 

25 % 

Yksityinen

Kunnallinen /
seudullinen

Ei osaa sanoa
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tulee huonontumaan joillain paikoilla jo lähitulevaisuudessa. Tämän vuoksi on tärkeää 

kehittää menetelmiä ja käytäntöjä ylijäämämaiden hyödyntämiseen. Tavoitteena on 

saada heikompilaatuisesta ylijäämämaasta, kuten savesta, mahdollisimman pienillä 

kustannuksilla kantava rakennuspohja tai rakentamiseen / täyttöihin kelvollinen 

materiaali. Tähän asti maamassojen käsittely ei ole ollut kannattavaa toimintaa, mutta 

tulevaisuudessa ylijäämämaan loppusijoituksen kustannukset tulevat nousemaan samoin 

kuin neitseellisen maa-aineksen ottamisen kustannukset, mikä kannustaa 

jalostamismenetelmien käyttöön.  

 

Käsittely- ja jalostamismenetelmiä on olemassa, mutta todellisen käyttökokemuksen 

vähäisyys ja toimivuusriskit hankaloittavat käyttöä. Laajamittainen saven hyötykäyttö 

onkin jäänyt kokeiluasteelle. Vaikka tulevaisuudessa hyödynnettäisiinkin ylijäämämassoja 

paljon nykyistä enemmän, ei ole realistista odottaa, että kaikki maamassa voitaisiin 

hyödyntää. Siispä maankaatopaikkoja tarvitaan myös tulevaisuudessa, mutta niiden 

jälkikäytön suunnittelu voi nousta vielä isompaan rooliin.  

 

10.7 Esimerkkejä hyötykohteista ja -mahdollisuuksista 

10.7.1 Pääkaupunkiseutu 

Pääkaupunkiseudulla ylijäämämaiden hallintaa on kehitetty Suomen kaupungeista eniten, 

koska siellä ylijäämämaiden loppusijoittaminen on käynyt yhä vaikeammaksi. Helsingissä 

suunnitellaan ylijäämämaiden hyötykäyttöä kohdekohtaisesti ja arvioidaan suurten 

hankkeiden massoja etukäteen. Maarakennuskohteiden suunnittelijoiden on arvioitava 

muodostuvat maamassat ja näitä arvioita täydennetään hankkeen toteutuessa.  

(Suominen 2012) 

 

Pääkaupunkiseudulla on tehty koerakenteita ABSOILS-pilottikohteissa ylijäämäsavien 

hyödyntämisen demonstroimiseksi. ABSOILS-projekti on Life09 (ENV/FI/000575) 

Ympäristöhanke, jonka tavoitteena on mm. tuottaa tietoa heikkolaatuisten 

ylijäämämassojen hyödyntämisestä esimerkiksi meluvalli-, tulvavalli-, tiivisterakenne-, 

pengertäyttö- ja maisemointitäyttömateriaalina sekä kevennysrakenteissa.  
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ABSOILS-pilottikohteita ovat mm.: (Forsman 2012) 

1) Arcada 2, Helsinki, 

2) Perkkaan koirapuisto, Espoo, 

3) Jätkäsaari I ja II, Helsinki, 

 

Helsingissä on toteutettu Arcada II-pilottikohde, jossa stabiloitua savea käytettiin 

kevennystäyttönä merivesipinnan alapuolella. Jätkäsaaressa stabiloitiin sedimenttejä 

altaissa vuosina 2011 ja 2012 yhteensä noin 100 000 m3. Espoossa hyödynnettiin 

koirapuiston pengertäytössä stabiloitua savea viereisen katutyömaan massanvaihdosta. 

Stabiloitavan kerroksen paksuus oli noin 3 metriä ja tilavuus noin 13 000 m3. 

Stabiloinnin sideaineena käytettiin Perkkaalla tuhkasideaineita, mihin haettiin 

ympäristölupa. (Forsman 2012) 

 

Kuvassa 33 on esitetty louheen kumulatiivista kertymää vuodesta 2010 vuoteen 2020 

saakka. Louhetta muodostuu vuoteen 2015 mennessä 1 500 000 m3ktr, mikä on 

tarvetta suurempi. Vuoden 2015 jälkeen louheen tarve on suurempi kuin saatavilla 

oleva määrä. (Huhtinen et al. 2012, 14) Tämän vuoksi louheen välivarastointi on 

erittäin tärkeää ja sen avulla voidaan saada louhe riittämään kauemmin. 

 

 

Kuva 33. Louheen kumulatiivinen kertyminen Helsingin kaupungissa (Huhtinen et al. 

2012, 14). 
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Palolahti et al. (2012, 25) tekemän Östersundomin yleiskaavan 

massojenhallintaohjelmassa vertailtiin ekotehokkaan massanhallinnan 

kustannushyötysuhdetta suunnittelemattomaan massanhallintaan. Kustannusanalyysin 

perusteella voidaan saavuttaa 2…4-kertainen hyöty tehostamalla ja ennakoimalla 

massanhallintaa. Ensisijaisen tärkeää massojenhallinnassa on hyödyntää massat 

mahdollisimman lähellä syntykohdetta ja käyttää mahdollisimman laadukkaassa 

hyötykäyttökohteessa. (Palolahti et al. 2012, 25) 

 

10.7.2 Tampereen seutu 

Tampereen eteläosassa on koordinoitu syntyviä ja sijoitettavia ylijäämämassoja uudella 

Vuoreksen asuin- ja työpaikka-alueella, jonka rakentaminen ajoittuu vuosille 2008–

2018. Massatarkastelu aloitettiin vuonna 2001, jonka jälkeen laadittiin yleissuunnitelma 

vuosina 2006–2008 ja sitä tarkennettiin vuonna 2010. Massalaskennassa tarkasteltiin 

leikkaus-, penger- ja rakennekerrosten massoja. Leikkausmassojen laadun arvioinnissa 

käytettiin maaperäkarttaa ja pohjatutkimuksia. (Lainpelto 2010) 

 

Heikkolaatuisten maarakennusmateriaalien hyötykäytön tehostamisen (HUUMA) 

hankkeessa Vuoreksen pilottikohteessa vertailtiin moreenirakenteiden ja tavanomaisten 

murskerakenteiden kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Vertailtavana käytetyissä 

moreenirakenteissa oli hyödynnetty lievästi routivaa moreenia kuten soraista 

hiekkamoreenia sekä vertailun kohteena olivat myös tierakenteet, joissa pohjamaana 

toiminutta moreenia oli käsitelty eri tavoin. Vertailu osoitti moreenirakenteiden olevan 

tierakenteissa, kevyen liikenteen väylissä sekä piharakenteissa hyvin toimivia, 

kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisempiä kuin tavanomaiset murskerakenteet. 

Tutkimusraportin mukaan teräsverkon sisältävät rakenteet, joissa lievästi routivaa 

moreenia on käytetty jakavassa kerroksessa, ovat noin 10 prosenttia halvempia kuin 

vastaava murskeesta valmistetut rakenteet. Erityisesti alueilla, jossa on routivaa, hieman 

jalostusta vaativaa materiaalia, osoittautuivat moreenirakenteet kilpailukykyisiksi. 

(Korkiala-Tanttu et al. 2008, 50–53) 
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11  Lupakäsittelyt ylijäämämaiden hyötykäytössä ja 

loppusijoituksessa 

Erilaisissa kohteissa lupaprosessit poikkeavat toisistaan. Ympäristövaikutusten 

arviointimenettely edellytetään ympäristöluvan myöntämiseen sellaisissa hankkeissa, 

jotka voivat aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Kuvassa 34 on 

esitetty näkemys YVA - menettelyn tarpeesta ylijäämämaiden sijoittamisessa 

maankaatopaikolle ja siellä käsittelyyn. (Laki 468/1994 ja Valtioneuvoston asetus 

713/2006 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä)  

 

 

Kuva 34. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarve ylijäämämaiden 

maankaatopaikalla. 

 

Ympäristö-, maa-aines-, rakennus-, toimenpide-, ja maisemalupien tarve 

pilaantumattoman maa-aineksen ottamiseen ja ylijäämämaan loppusijoittamiseen 

lainsäädännön perusteella on esitetty kuvassa 35. (YSL 86/2000; YSA 169/2000; VNa 

kaatopaikoista ehdotus 9.5.2012; MAL 555/1981; MAA 926/2005; MRL 132/1999; MRA 

895/1999) Luvanvaraisuus määritetään usein tapauskohtaisesti ja pienemmilläkin 

määrillä saatetaan tapauksesta riippuen vaatia ympäristölupa. 
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Kuva 35. Puhtaan maa-aineksen kaivamiseen, ottamiseen sekä maankaatopaikalle 

loppusijoittamiseen liittyvät lupaprosessit.  

 

Kuvassa 36 on esitetty ylijäämämaiden välivarastoinnin lupaprosessi. Kuvassa 37 on 

esitetty lupaprosessi ylijäämämaiden hyödyntämisestä rakennuskohteesta ja 

jatkojalostuksesta. (YSL 86/2000; YSA 169/2000; VNa 9.5.2012; MAL 555/1981; MAA 

926/2005; MRL 132/1999; MRA 895/1999) 
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Kuva 36. Ylijäämämaiden välivarastointiin liittyvä lupaprosessi. 

 

 

Kuva 37. Lupaprosessi: a) puhtaan ylijäämämaan hyödyntäminen rakennuskohteessa ja 

b) jatkojalostus. 

 

Ympäristölupaa ei edellytetä YSL 103 a §:ssä tarkoitetussa toiminnassa syntyvän 

pysyvän jätteen tai pilaantumattoman maa-aineksen käsittelyssä kaivannaisjätteen 

jätehuoltosuunnitelman mukaisesti kyseisen toiminnan yhteydessä (YSL 30 a.1 § 4) 

kohta, 12.1 § 6) kohta, 43 b.1 §, 43 c.2 §, 45 a §, 64.4 §, 103 a §, VNA 190/2013 

kaivannaisjätteistä). Maa-ainesten ottohankkeissa puhtaan pintamaan sijoittelu tehdään 

kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaisesti (YSL 103 a §) YSL:n nojalla, jos 

hanke tarvitsee ympäristöluvan ja MAL:n nojalla, jos hanke ei tarvitse ympäristölupaa, 
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jolloin kohteessa ei ole louhintaa tai murskausta. Kaivoshankkeissa kaivannaisjätteen 

jätehuoltosuunnitelma aina YSL:n nojalla, koska kaivokset tarvitsevat aina 

ympäristöluvan. 

 

Jätelain (646/2011) 5.3 §:n nojalla voidaan säätää siitä, milloin kaivettava puhdas maa-

aines on luokiteltavissa sivutuotteeksi (ei ylijäämämaa) ja 5.4 §:n nojalla siitä, milloin 

mm. puhdas ylijäämämaa lakkaa olemasta jätettä (End-Of-Waste). Sivutuotemääritelmä 

perustuu jätedirektiiviin 2008/98/EY johdannon 22) kohtaan ja 5 artiklaan sekä 

jäteluokituksen päättyminen jätedirektiivin johdannon 33) kohtaan ja 6 artiklaan. 

 

Seppänen (2011) on pohtinut, olisiko mahdollista tuotteistaa ylijäämämaat ja siten 

helpottaa niiden hyötykäyttöä. Lisäksi hän esitti puhtaiden ylijäämämaiden vapautumista 

lupa- ja ilmoitusmenettelystä, jolloin ympäristölupamenettely korvattaisiin jollakin 

joustavammalla hyödyntämisen hyväksymismenettelyllä. Tähän kuitenkin tarvittaisiin 

kriteerit sellaiselle käytölle, johon ei vaadita lupa- ja ilmoitusmenettelyä. (Seppänen 

2011) 

Tämän hetkinen lainsäädäntö tai sen tulkinnan aiheuttamat esteet tulevat esille 

esimerkiksi kyselytutkimuksessa esiin tulleessa kohteessa, jossa toiminta vaatisi 

meluvallin rakentamista pohjavesialueelle. Toisaalta puhtaidenkaan ylijäämämaiden 

hyödyntäminen meluvallin rakentamisessa ei ole mahdollista, koska 

ympäristöviranomainen luokittelee kohteen maankaatopaikaksi sijoitettavan 

massamäärän mukaan ja maankaatopaikkaa ei lainsäädännön mukaan ole mahdollista 

sijoittaa pohjavesialueelle.  

  



134 

 

12  Johtopäätökset ja suositukset 

Kyselytutkimuksen perusteella ylijäämämaiden muodostumiseen voidaan vaikuttaa 

pitkän tähtäimen suunnitelmien avulla. Maarakentamisessa syntyvien massamäärien 

arviointi tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarkentaa arvioita 

hankkeen edetessä. Luokittelun yhtenäistäminen auttaisi ylijäämämaiden 

hyötykäyttökohteiden löytämistä ja jalostusmenetelmien soveltamista. Hyötykäyttöä 

helpottaisi ylijäävien maa-ainesten lajittelu jo syntykohteessa tehokkaasti esimerkiksi 

kerroksittain kaivamalla (lajitteleva kaivu). 

 

Kaavoitus on merkittävässä roolissa ylijäämämaiden hallinnassa. Osassa kaupungeista ja 

kunnista huomioidaan ylijäämämaat asemakaavoitusvaiheessa, mutta toisissa ei 

huomioida ylijäämämaiden sijoitusta tai hyötykäyttöä kaavoituksessa lainkaan. 

Kaavoituksella voidaan ohjata ylijäämämaiden sijoitusta pitkällä aikatähtäimellä. 

Lupaprosessien yksinkertaistaminen ja nopeuttaminen edesauttaisi ylijäämämaiden 

hyötykäyttöä. Kyselytutkimuksen ja kirjallisuusselvityksen perusteella ylijäämämaiden 

hallintaa parantaisi, jos rakennus- tai ympäristölupien yhteydessä olisi velvoite ilmoittaa 

muodostuvien ylijäämämaiden määrä ja laatu sekä mahdollinen sijoituskohde. Tällöin 

ylijäämämaan määritteleminen yksinkertaistuisi ja saataisiin todenmukaista tilastoa 

syntyvistä, sijoitetuista ja hyödynnetyistä ylijäämämassoista. Lisäksi kierrätys tulisi 

sisällyttää rakennusurakoiden kilpailutuksiin ja hankintoihin, jolloin huomioitaisiin 

innovatiiviset ratkaisut tarjousten pisteytyksessä. Samoin hyötykäytön kriteerit tulisi 

saada hankinta-asiakirjoihin ja urakkasopimuksiin.  

 

Tehokkaan ja yhtenäisen tilastoinnin avulla saataisiin tietoa todellisista muodostuvista 

massamääristä ja voitaisiin suunnitella ylijäämämaiden hyötykäyttöä jo varhaisessa 

vaiheessa. Kyselytutkimuksen perusteella loppusijoitettavat ylijäämämaat tilastoidaan 

tällä hetkellä maanvastaanottoalueelle vastaanotettujen kuormamäärien perusteella 

suurimmassa osassa kyselyyn vastanneista kaupungeista ja kunnista. Hyödynnettäviä 

ylijäämämaita sen sijaan ei ole tähän asti tilastoitu kattavasti tai kootusti. Yhtenäisen 

hyötykäytön ja ylijäämämaiden tilastoinnin avulla saataisiin hyödynnettävät määrät 

vertailukelpoisiksi eri kaupungeissa ja kunnissa ja siten voitaisiin asettaa tavoitteita 

hyötykäytön tehostamiseksi. Osassa kyselyyn vastanneista kaupungeista ja kunnista 

arvioidaan kyllä rakennuskohteissa muodostuvia massamääriä, mutta koottu tilastointi 



135 

 

puuttuu. Virallisilla välivarastointialueilla käsiteltävät massat yleensä tilastoidaan. Tällaisia 

ylijäämämaiden välivarastointialueita oli noin 31 prosentissa kyselyyn vastanneista 

kaupungeista ja kunnista.  

 

Ylijäämämaiden hyödyntämisen maarakentamisessa tulisi olla suunnitellumpaa. Tänä 

päivänä yleisimpiä hyötykäyttökohteita ovat meluvallit, maisema- ja puistorakentaminen, 

täyttömäet virkistysalueina, tonttien ja rantojen tasaukset ja korotukset sekä 

katurakenteet. Sähköisten maapankkien avulla voidaan välittää tietoa muodostuvista 

ylijäämämaista ja löytää mahdollisia hyötykäyttökohteita. Ylijäämämaiden hyötykäytön ja 

loppusijoituksen suunnittelussa on tärkeää huomioida myös yksityiset työmaat 

paremmin. Kyselyn perusteella yksityisiltä työmailta muodostuu vuosittain noin 54 % 

ylijäämämaiden kokonaismäärästä kyselyyn osallistuneissa kaupungeissa ja kunnissa.  

 

Ylijäämämaiden välivarastointi- ja jatkojalostusalueista oli puutetta suurimmassa osassa 

kyselyyn vastanneista kaupungeista. Välivarastointi- ja jatkojalostusalueet ovat 

ratkaisevan tärkeitä hyötykäytön edistämisessä, sillä niiden avulla voidaan synkronoida 

ylijäämämaan tarjonta ja kysyntä. Mekaanisia jalostusmenetelmiä tulisi käyttää 

karkeampien maalajien käsittelyssä nykyistä enemmän. Etenkin murskauksen ja 

seulonnan lisäämisen tarve tuli kyselytutkimuksessa esille. Paikanpäällä ilman kaivamista 

tapahtuvien maapohjan vahvistamismenetelmien edistäminen vähentää merkittävästi 

kuljetus- ja työkustannuksia. Pohjarakennustapojen valinnassa tulisi ylijäämämaa-

aineksen muodostuminen ottaa huomioon menetelmän valinnassa. Heikompilaatuisten 

maapohjien pohjarakennusmenetelmiä ja kaivettujen ylijäämämaiden jalostusmenetelmiä 

tulisi kehittää edelleen ja ottaa tehokkaaseen käyttöön. Esimerkiksi savien jalostamiseen 

stabiloimalla tulisi olla selkeät reseptit sideaineseoksineen ja ohjeet miten stabiloitu 

maa-aines soveltuu rakentamiseen. 

 

Kyselytutkimuksen mukaan asenteiden muuttaminen ylijäämämaita ja 

maankaatopaikkoja kohtaan on tärkeää. Myös terminologialla on suuri vaikutus tähän. 

Esimerkiksi maankaatopaikan sijaan tulisi ylijäämämaiden sijoitusaluetta kutsua 

esimerkiksi maisemarakennuskohteeksii. Ylijäämämaan määrittelyä tulisi saada myös 

selkeämmäksi, koska ylijäävää maa-ainesta ei synny silloin, kun kaikki hyödynnetään. 
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13  Yhteenveto 

Tutkimuksessa selvitettiin rakennustoiminnassa syntyvän ylijäävän maa-aineksen 

loppusijoituksen ja hyötykäytön tilannetta Suomen suurimmissa kaupungeissa ja 

joissakin Etelä-Suomen pienemmissä kunnissa. Työn tavoitteena oli selvittää 

ylijäämämaiden hallinnan haasteita ja mahdollisia ratkaisumahdollisuuksia. Työssä 

toteutettiin haastattelukysely, johon osallistuivat Suomen suurimmat kaupungit ja joitain 

pienempiä kaupunkeja ja kuntia Etelä-Suomesta, yhteensä 16 kaupunkia ja kuntaa. 

Kyselytutkimuksen avulla selvitettiin kaupunki- ja kuntakohtaista ylijäämämaiden 

muodostumista, hyötykäyttöä, lupaprosesseja, huomioimista kaavoituksessa sekä 

ylijäämämaiden loppusijoituksen ja hyötykäytön ongelmia ja mahdollisuuksia. Työssä 

tutkittiin myös ylijäämämaiden hallinnan viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuuden 

näkymiä. 

 

Maarakentamisesta ylijäävän maa-aineksen sijoittaminen on yhä suurempi ongelma. 

Heikkolaatuiset ylijäämämaat yleensä sijoitetaan viralliselle maanvastaanottoalueelle eli 

maankaatopaikalle, mutta erityisesti suurimmissa kaupungeissa uusien 

maanvastaanottoalueiden löytäminen on vaikeaa. Siksi ylijäämämaiden hyötykäytön 

kehittäminen on tärkeää. Kirjallisuusselvityksen ja kyselytutkimuksen perusteella 

neitseellisen kiviaineksen paikallinen saatavuuden heikentyminen ei ole ylijäämämaiden 

hyötykäyttöä, mutta loppusijoittamisen vaikeutuminen ja kallistuminen puolestaan ovat 

edistäneet ylijäämämaiden hyödyntämistä. Hyötykäyttöä tehostamalla mm. jalostamalla 

heikompilaatuisia ylijäämämaita voidaan vähentää sekä maankaatopaikalle läjitettävän 

maa- ja kiviaineksen määrää että neitseellisten kiviainesten käyttöä, jolloin 

kiviainesesiintymät riittäisivät pidempään. 

 

Suomessa on vielä paljon kehitettävää ylijäämämaiden hyötykäytössä. Ylijäämaiden 

sijoittaminen vaatii uusia ratkaisuja ja niiden tehokasta käyttöönottoa. Ylijäämämaiden 

tehokkaan hyödyntämisen kehittäminen vaatii pitkäjänteistä suunnittelua useilla eri osa-

alueilla. Jotta Suomessa päästäisiin ylijäämämaiden hyödyntämisessä esimerkiksi Saksan 

tasolle, edellyttäisi se panostusta pitkän tähtäimen suunnitteluun jo varhaisessa 

vaiheessa, seudullista yhteistyötä, jalostamismenetelmien ja -tuotteiden laajaa 

käyttöönottoa, tiedonkulun parantumista työmaiden välillä sekä kaavoituksellista ja 

lainsäädännöllistä valmiutta ja tukea kierrätykseen. Tällä hetkellä ylijäämämaiden 
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tärkeimpiä hyötykäyttökohteita ovat meluvallit, maisema- ja puistorakentaminen, 

täyttömäet virkistysalueena, tonttien ja rantojen tasaukset ja korotukset sekä 

katurakenteet. Ylijäämämaiden yhtenäinen luokittelu Suomessa ja sitä kautta yhtenäinen 

tilastointi ovat lähtökohta hyötykäytön parantamiselle. Tällöin saataisiin selvät mittarit 

ylijäämämaiden hyötykäytön tehokkuudesta ja voitaisiin asettaa tavoitteita hyötykäytön 

tehokkuudelle. 

 

Yleisten työmaiden maa-ainesten hallinnan lisäksi on merkittävää huomioida myös 

yksityiset työmaat. Kyselytutkimukseen osallistuneiden kaupunkien ja kuntien 

maankaatopaikoille vastaanotetusta ylijäämämaan kokonaismassamäärästä syntyy noin 

54 prosenttia yksityisiltä työmailta. Suurimmassa osassa kyselyyn vastanneista 

kaupungeista ja kunnista ei huomioida yksityisten työmaiden ylijäämämaita 

hyödyntämisessä. Myös yhteistyö kaupungin eri virastojen välillä on kyselyn perusteella 

paikoin puutteellista. 

 

Ylijäämämaiden muodostumisen ja hyödyntämisen optimoinnin ensisijainen tavoite on 

välttää ylijäämämaiden muodostumista esimerkiksi pohjanvahvistusmenetelmän valinnan 

avulla tai hyödyntämällä massat suoraan syntypaikalla tai sen läheisyydessä kyseisen 

kaava-alueen sisällä. Olennaista olisi, että syntyvät ylijäämämassamäärät ja 

hyötykäytettävät massamäärät vastaisivat mahdollisimman hyvin toisiaan. Tämä vaatii 

toimivan massanhallintatyökalun käyttöönottoa. Internetissä toimiva ylijäämämaan 

materiaalipankkijärjestelmä tulisi saada laajasti käyttöön sekä julkisella että yksityisellä 

sektorilla.  

 

Rakentamisesta ylijäävän soran ja hiekan hyötykäyttö toimii tällä hetkellä jo tehokkaasti, 

mutta pehmeiden maalajien kuten saven ja siltin hyötykäytössä on kehitettävää. 

Kitkamaiden jalostaminen murskaamalla ja seulomalla lisäisi massojen soveltuvuutta 

maarakentamisessa. Heikompilaatuisia ylijäämämaita voidaan käyttää sellaisenaan 

tietyissä hyötykäyttökohteissa, kuten esimerkiksi kaatopaikan rakenteissa. 

Ylijäämämaiden kattava hyötykäyttö edellyttää heikompilaatuisten savien ja silttien 

jalostamismenetelmien tehokasta käyttöönottoa. Ylijäämäsavien käytöstä on jo tällä 

hetkellä tutkimuksia ja käyttökokemusta, mutta koerakentamista tulee silti 

tulevaisuudessakin edistää.  
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Hyötykäytön tulee olla taloudellisesti, teknillisesti ja ympäristön kannalta järkevää ja 

sille pitää kehittää selvät toimintatavat. Kaivumaiden käsittelyssä tulisi olla pitkän 

tähtäimen strategia kaivumaiden laadusta riippumatta. Selkeä prosessi maamassan 

käsittelyyn tiettyyn tarkoitukseen mahdollistaisi hyödyntämisen laajassa mittakaavassa. 

Esimerkiksi savien stabiloinnissa tulisi olla sopiva resepti erilaisille saville, mitä 

sideaineseosta käytetään missäkin käyttötarkoituksessa ja minkälaiseen materiaali siten 

soveltuu. Tällaisten reseptien laaja käyttöönotto edellyttää selviä tutkimustuloksia 

menetelmien toimivuudesta eri tilanteissa ja kohdekohtaisia stabiloituvuuskokeita. On 

pystyttävä osoittamaan, että stabiloitu maa-aines täyttää kohteen laatuvaatimukset. 

Kyselytutkimuksen mukaan hyötykäytön tehokkuutta lisäisi merkittävästi, jos 

louhetäyttöjen sijaan voitaisiin maarakentamisessa edes osittain käyttää stabiloitua 

savea. 

 

Kyselytutkimuksen perusteella useassa kaupungissa ja kunnassa on liian vähän 

välivarastointi- ja jatkojalostusalueita. Aluerakentamiskohteissa tai vastaavissa 

välivarastointialueet voisivat olla tilapäisiä toimien rajallisen ajan (esimerkiksi 

5…10vuotta) tarkoitukseen soveltuvalla alueella, jota ei sinä aikana aiota rakentaa. 

Tietoa muodostuvista ylijäämämaista ja mahdollisista hyötykäyttökohteista voitaisiin 

välittää esimerkiksi sähköisen massapankin avulla. 

 

Hyötykäytön parantaminen edellyttää ajattelutapojen muuttamista. Ylijäämämassat tulisi 

ajatella jätteen sijasta mahdollisuutena luoda esimerkiksi houkuttavia virkistysalueita. 

Myös maankaatopaikkojen terminologiaa tulisi muuttaa positiivisemmaksi. Esimerkiksi 

maisemarakennuskohde tai maaston muotoilu voisivat luoda ylijäämämaiden 

hyödyntämiselle positiivisempaa mielikuvaa – onhan yleinen suhtautuminen muutoin 

materiaalien ja raaka-aineiden kierrätystä suosiva, kuten esimerkiksi pahvin, pullojen 

yms. kierrätyksessä. Ylijäämämaan määrittely tulisi saada selkeämmäksi, koska ylijäävää 

maa-ainesta ei ole, jos kaikki maamassat hyödynnetään. 
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Liite 1 
TIEN POHJAMAAN JA ALUSRAKENTEEN KELPOISUUSLUOKAT (InfraRYL 2010, Liite T17) 

Vaatimus 
1) Kuuluu luokkaan S1, jos läpäisyprosentti on 0,02 mm:n kohdalla on alle 3. 
2) Kelpoisuusluokan H2 hiekka, joka täyttää suodatinkerroksen laatuvaatimukset, ja näytteet tutkitaan luvun 21310 Sitomattomat kantavat kerrokset mukaisesti:  

E = 70 MPa, t = 0 %, vaikka muuten E olisi pienempi ja t olisi suurempi. 
3) Kerrallinen savi/siltti (Sa/Si) on maata, jossa saven joukossa on ainakin paikoin silttikerroksia tai sitäkin karkeampia vettä johtavia kerroksia. 
4) Saven paikallinen routaturpoama voidaan määrittää myös takaisinlaskennalla lähistön olemassa olevan tien routanousuhavainnoista. 
5) Savi (Sa) on jäykkä, kun siipikairalla määritetty leikkauslujuus on vähintään 40 kPa, ja pehmeää, kun leikkauslujuus on alle 40 kPa. 

Kelpoisuus 
Läpäisy-% 

pesuseulonnassa 
Routa-

turpoamat, % 
E-moduuli, MPa Informatiivisia tietoja 

luokka 
0,063 
mm:n 
seula 

2 mm:n 
seula 

Kuiva Märkä Kuiva Märkä Geomaa-lajiluokka Routivuus Mahdollinen käyttökohde 

S1 alle 7 alle 70 0 0 100 100 
Sr, srHk (SrMr, 

srHkMr) 
routimaton jakava kerros, vesistö- ja suopenger 

S2 1) 7...15 alle 70 0 3 70 50 SrMr, srHkMr 
lievästi 

routiva 

penger, stabiloidut rakennekerrokset, 

vesistö- ja suopenger 

S3 16...30 alle 70 3 6 50 35 SrMr, srHkMr routiva penger kuivana 

S4 31...50 alle 70 6 12 35 20 siSrMr, sisrHkMr routiva penger kuivana 

                    

H1 alle 7 yli 70 0 0 70 70 Hk, (HkMr) routimaton suodatinkerros, vesistö- ja suopenger 

H2 2) 7...15 yli 70 3 3 50 50 Hk, HkMr 
lievästi 
routiva 

suodatinkerros, vesistö- ja suopenger 

H3 16...30 yli 70 6 12 35 20 Hk, HkMr routiva penger kuivana 

H4 31...50 yli 70 6 12 35 20 siHk, siHkMr routiva penger kuivana 

                    

U1 yli 50 
  12 

16 20 20 
Si, SiMr, kerrall. Sa/Si 

3) 
erittäin 
routiva 

maastonmuotoilut, läjitys 

U2 yli 50 
    

6 4) 
  

35 jäykkä Sa 5) routiva   

U3 yli 50 
    

6 4) 
  

10 pehmeä Sa 5) routiva 
  

U4 
      

6 
  

10 Lj routiva   
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Diplomityö: Ylijäämämaiden hyötykäyttö ja loppusijoitus Suomen suurimmissa 

kaupungeissa 

 

Kyselyn tarkoitus ja tavoite: Diplomityön tavoitteena on parantaa ylijäämämaiden hyötykäytön ja 

loppusijoituksen edellytyksiä tuottamalla tietoa kehityksestä, nykytilanteesta ja tulevaisuudesta 

Suomen suurimmissa kaupungeissa. Lisäksi tarkastellaan kaupunkien nykytilannetta, haasteita ja 

ratkaisumahdollisuuksia (mm. ohjauskeinot). Kyselyn on laatinut diplomityöntekijä ja kysymykset 

on laadittu YGOFORUM:in työvaliokunnan ohjauksessa.  

 

Vastausohjeita: Useat kysymykset saattavat olla sellaisia, että niihin ei ole suoraan olemassa 

vastausta / tilastotietoa. Toiveena on kuitenkin, että vastaaja esittää ko. kohdassa arvion ja laittaa 

vastauksen yhteyteen esim. sulkuihin mistä tieto on peräisin (tilasto / arvio / tms.). Mikäli tiedot 

on valmiiksi koottuna jossakin kutakuinkin ajan tasalla olevassa raportissa, julkaisussa, tms., niin 

ko. asiaa käsittelevien kysymysten vastaukseksi riittää hyvin viittaus asianomaiseen lähteeseen.  

Mikäli jotkut kysymyksistä tuntuvat kovin työläiltä vastata tai jotka ovat sellaisia, etteivät ne osu 

vastuualueellenne tai eivät muutoin koske kaupunkinne ylijäämämaa-ainestilannetta, niin ko. 

kysymykset voi ohittaa. Laitathan selitteen, miksi kysymys on ohitettu.   

 

Vastausten käsittely ja raportointi: Vastaukset käsittelevät diplomityöntekijä työn ohjaajien 

avustamana ja vastaukset raportoidaan diplomityössä, joka valmistuu vuoden 2012 aikana. Kyselyn 

tuloksia hyödynnetään myös seminaarialustuksessa 9.10.2012 Messukeskuksessa (YGOFORUM- 

seminaari). Tilastotiedot esitellään kaupunkien nimet mainiten. Laitathan kyselyyn merkinnän, 

mikäli vapaamuotoisia kommentteja ei saa esittää vastaajan nimellä diplomityössä. Vastaajat saavat 

diplomityön luonnoksen oikoluettavakseen ennen julkaisua. Tällöin on mahdollista vielä tarkistaa, 

että vastaukset on ymmärretty oikein ja raportoinnissa ei ole esitetty sellaista tietoa, jota ei 

haluta julkisesti esitettävän tai joka halutaan esittää anonyymisti.  

 

Yhteistyöterveisin 

Maiju Koivuniemi, diplomityöntekijä    

Juha Forsman, YGOFORUM:in työvaliokunnan nimeämä ohjaaja opinnäytetyölle   
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Haastattelukysymykset  

A. Ylijäämämaiden määrät ja tilastointi 

1. Miten muodostuvien, hyödynnettävien ja maankaatopaikoille sijoitettavien ylijäämämaiden 

laatu ja määrä eritellään ja tilastoidaan?   

2. Kuinka paljon ylijäämämaita muodostuu alueellanne vuositasolla keskimäärin (kaikkiaan, 

kaupungin omilla työmailla, muilla työmailla, jne.)?  

B. Maankaatopaikoille vastaanotettava maa-aines 

3. Mitkä ovat alueenne ylijäämämaiden maankaatopaikat? 

4. Kuinka paljon ylijäämämaita sijoitetaan vuosittain kaupungin ja/tai yksityisille 

maankaatopaikoille tai muihin soveltuviin loppusijoituspaikkoihin (erittely m3 / t 

vastaanottopaikoittain)? 

5. Miten vastaanotettava maa-aines luokitellaan hinnoittelua ja maankaatopaikalle 

sijoittamista varten? Esim. altaisiin sijoitettava lieju, aumalla pysyvä savi, välikerroksiin 

käytettävä kitkamaa, tukipenkereisiin käytettävä louhe / kitkamaa, maisemointiin 

käytettävä pintamaa, tms.  

6. Mikä on kunkin luokitellun maa-aineksen vastaanottomaksu? €/t, €/kuorma tai €/jokin 

muu 

7. Missä suhteessa maankaatopaikoille läjitettävä maa-aines on peräisin kaupungin omilta 

työmailta verrattuna yksityiseen sektoriin? 

8. Tuleeko maankaatopaikoille riittävästi louhetta / kitkamaata tukipenkereitä varten vai 

onko tarpeen ostaa lisää?   

9. Otetaanko maankaatopaikoille vastaan esim. pilaristabiloitua tai massastabiloitua savea 

(esim. putkikaivannoista)?  

C. Maankaatopaikkojen organisointi 

10. Mikä yksikkö kaupungin organisaatiossa vastaa ylijäämämaista? 

11. Punnitaanko vastaanotettavat kuormat? Onko kuormien purku valvottua?  

12. Miten vastaanottomaksu maksetaan (portilla käteisellä/kortilla, etukäteen ostetuilla 

lapuilla, laskulla, tms.)? Mitkä ovat maankaatopaikan aukioloajat? 

13. Miten ja missä vaiheessa kuormien laatu tarkistetaan (maa-aineksen laatu, puhtaus, jne.)? 

Miten tarkistus on ohjeistettu?  
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14. Yritetäänkö maankaatopaikalle tuoda heikompilaatuista (pehmeämpää / vetisempää) maa-

ainesta, kuin on esitetty tai yritetäänkö maa-ainesten seassa tuoda jätteitä tms.? Miten 

toimitaan ko. tilanteissa?  

15. Miltä alueilta maa-ainesta tuodaan maankaatopaikoille? (kuljetusmatka, alueet/kaupungit 

joilta tuodaan, jne.)   

16. Sijoitetaanko kaupunkinne alueella oleville maankaatopaikoille ylijäämämaita muiden 

kaupunkien / kuntien alueelta? Pyritäänkö muualta tulevien ylijäämämaiden vastaanottoa 

edistämään tai vähentämään? Millaisia ohjauskeinoja muualta tulevien maa-ainesten osalta 

on käytössä?  

17. Kuinka kauan olemassa olevilla / tulevilla (varmoilla) maankaatopaikoilla riittää tilaa? Mikä 

on täyttökorkeus ja täyttötilavuus tällä hetkellä? 

18. Millaisia ratkaisuja uusien vastaanottopaikkojen suhteen on suunniteltu? Onko nykyisiä 

maankaatopaikkoja suunniteltu laajentaa? 

19. Kuinka suuri % -osuus maankaatopaikkojenne tilavuudesta on tukipengermateriaalia 

(louhe, kitkamaa)? Onko tapahtunut sortumia, jotka olisivat aiheutuneet liian vähäisistä 

tukipenkereistä vai ovatko sortumat johtuneet pohjamaasta tai jostakin muusta syystä?  

20. Miten maankaatopaikkojen jälkihoito on suunniteltu ja minkälaisiksi alueiksi ne 

maisemallisesti viimeistellään? 

21. Mitä käytännön ongelmia maankaatopaikoilla on havaittu?  

D. Ylijäämämaiden ja jätteiden / sivutuotteiden hyötykäyttö  

22. Millä tavoin kaupunki ohjaa ylijäämämaiden hyödyntämistä?  

23. Kuinka paljon arvion mukaan ylijäämämaita hyödynnetään vuosittain? Miten työmailla 

hyödynnettävät maa-ainekset tilastoidaan? 

24. Millä tavoilla ylijäämämaita hyödynnetään tällä hetkellä? Sijoitetaanko ylijäämämaita esim. 

peltoalueiden tasauksiin / korotuksiin, tonttien tasauksiin, yms. yksityisten maanomistajien 

kohteisiin? 

25. Mitä muita ylijäämämaiden hyötykäyttömahdollisuuksia näette? 

26. Mitä koette hyötykäytön ongelmiksi? 

27. Onko ylijäämämaiden välivarastointiin ja jatkojalostukseen olemassa alueita? Millaisille 

materiaaleille? Millainen kalusto teillä on ylijäämäainesten käsittelyyn (murskaus- ja 

seulontakalusto, massastabilointikalusto, jne.)?  
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28. Onko alueellanne maa-ainesten kierrätykseen / jatkojalostukseen erikoistuneita tai asiasta 

kiinnostuneita urakoitsijoita / toimijoita?  

29. Miten rakentamisen yhteydessä syntyvää jätettä (asfalttijäte, tiilijäte, betonijäte yms.) 

hyödynnetään alueellanne?   

30. Miten energiantuotannossa syntyvää jätettä (lentotuhka, pohjatuhka, rikinpoiston 

lopputuote) hyödynnetään alueellanne?  Muodostuuko alueellanne jätteenpolton tuhkaa / 

kuonaa ja hyödynnetäänkö sitä maarakentamisessa?  

E. Massapörssit  

31. Onko alueellanne kokemusta maa-ainespankkitoiminnasta (”massapörssi”), jossa pyritään 

ohjaamaan ylijäämämaat esim. Internet-palvelun avulla suoraan toiselle työmaalle tai 

muuhun hyötykäyttöön? Mikäli alueella on maa-ainespankkitoimintaa, niin millaisia ovat 

kokemukset?  

32. Oletteko kiinnostunut laajemmasta maa-ainespankin toiminnasta?  

33. Miten maa-ainespankki saadaan mielestänne toimivaksi? Kenen tulisi ylläpitää maa-

ainespankkia?  

F. Lainsäädäntö ja kaavoitus 

34. Miten nykyisen lainsäädännön / asetusten tulisi muuttua, jotta se edistäisi maa-ainesten 

hyötykäyttöä ja kierrätystä? 

35. Mitä lupia ympäristöluvan lisäksi alueellanne tarvitaan maankaatopaikalle? Entä 

välivarastointialueelle? 

36. Miten kaavoituksessa on tällä hetkellä huomioitu rakentamisessa syntyvien maamassojen 

sijoittaminen? 

37. Miten kaavoituskäytäntöjen tulisi muuttua, jotta kaavoituksella voitaisiin ohjata tai 

vähentää maankaatopaikkojen kuormitusta? 

38. Mikä on suurin ongelma kaavoituksessa ja lupaprosesseissa hyötykäytön näkökulmasta? 

39. MUUTA  

 

Vastaajan tiedot:  

Nimi: 

Kaupunki ja organisaatio:  

Vastaajan työnkuva: 


