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UUSIOMATERIAALIEN KÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA 



 Taloutemme on keskittynyt suuriin  
raaka-aine- ja jaloste-eriin: kaivannaisiin, 
puuhun ja rakennusaineisiin. 

 EU:ssa materiaalien tuottavuus on 
keskimäärin 2-3 -kertainen Suomeen 
nähden.  

 Rakennussektori on valtavien volyymiensä 
takia eri resurssitehokkuustarkastelujen 
keskiössä.  

 Suomessa käytetään paljon maa-aineksia 
rakentamisessa asukasta kohden 
laskettuna.   

 

RAKENTAMINEN KULUTTAA LUONNONVAROJA 



 Massamääräisesti valtaosa rakentamisen jätteistä on mineraalijätteitä (maa-aineksia). 

 Pääkaupunkiseudulla rakentamisessa muodostuu vuositasolla enemmän jätettä kuin 
palveluissa ja kotitalouksissa yhteensä.  

… JA TUOTTAA JÄTETTÄ 

www.hsy.fi: Pääkaupunkiseudulla syntyneet jätteet 2007-2014 (tonnia) 

http://www.hsy.fi/
http://www.hsy.fi/


 Kuljetusmatkat ovat pidentyneet ja 
rakennettavuudeltaan hyvälaatuisia maa-aineksia 
on käytetty kohteisiin, joihin olisivat sopineet 
myös kantavuudeltaan heikot ylijäämämaat. 

 Painavan maa-aineksen kuljettaminen on kallista.  

 Pitkät kuljetukset lisäävät liikenteen päästöjä ja 
melua sekä heikentävät liikenneturvallisuutta ja 
kaupunkilaisten elinoloja ja hyvinvointia.  

 Liikenteestä aiheutuvat kustannukset ja haitat 
lisääntyvät entisestään tulevaisuudessa, jollei 
maa-aineshuoltoon löydetä parempia käytäntöjä. 

 

… JA PÄÄSTÖJÄ 

Helsingin kaupungin kaivumaiden 
kehittämisohjelma (2014): Massojen 
hallinnan tilanne vuonna 2010. 



EU-komission mukaan (2011) 
resurssitehokkuutta tulee tarkastella 

seuraavilla osa-alueilla:   

 käytettävän materiaalin määrän 
vähentäminen   

 jätteen määrän minimointi   

 luonnonvarojen kestävä hallinta   

 kulutustottumuksien muutokset   

 tuotantoprosessien optimointi   

 liiketoimintamallien kehittäminen   

 logistiikan parantaminen.  

KOHTI RESURSSIVIISAUTTA 

Materiaalien kestävällä 
hyödyntämisellä saavutetaan 
seuraavia etuja:  

 vähennetään hankkeiden koko 
elinkaaren aikaisia haitallisia 
ympäristövaikutuksia  

 saavutetaan kustannussäästöjä   

 parannetaan toiminnan laatua, 
tehokkuutta ja tuottavuutta.  



 Maan muokkausta vältetään ja kaivumaat hyödynnetään rakennuskohteessa 
tai sen lähistöllä. 

 Kaikki rakennuspaikalta poiskuljetettava ylijäämämaa on resurssi, joka 
hyödynnetään muissa kohteissa suunnitelmallisesti.  

 

RAKENTAMISEN ”MASSATASAPAINO” 

 Maa-ala, joka päätetään käyttää rakentamiseen, käytetään tehokkaasti ja 
muut alueet jätetään mahdollisuuksien mukaan luonnontilaisiksi.  

 Neitseellisiä maa- ja kiviaineksia säästetään ja ne korvataan 
mahdollisuuksien mukaan kierrätys- ja uusiomateriaaleilla. 

 

 



 Helsingin kaupunginjohtaja (5.8.2009) on perustanut maa-aineksia koordinoivan työryhmän, jossa 

on eri hallintokuntien edustajia. Työryhmä vastaa kaupungin massatalouden koordinoinnista sekä 

materiaalitehokkuuden parantamisesta kaupungin strategiaohjelman ja kaivumaiden hyödyntämisen 

kehittämisohjelman mukaisesti.  

 Kaupunginjohtajan esityksestä rakennusvirastoon perustettiin vuoden 2014 alussa kaupungin 

massakoordinaattorin toimi.  

 Helsingin kaupunginvaltuusto on 26.9.2012 hyväksymässään ympäristöpolitiikassa kiinnittänyt 

huomiota nykyisin huonosti toimivaan maa-aineshuoltoon ja ottanut yhdeksi tavoitteeksi rakentamiseen 

tarvittavien maamassojen ja ylijäämämaiden logistiikka järjestämisen taloudellisesti ja ekotehokkaasti 

vuoteen 2020 mennessä.  

 Helsingin kaupunginhallitus lähetti 7.1.2015 Kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelman 

toimenpide-ehdotuksineen asianomaisille hallintokunnille ja laitoksille noudatettavaksi. 

RESURSSITEHOKKUUDEN KEHITTÄMISEEN LIITTYVIÄ 
VIRSTANPYLVÄITÄ HELSINGIN KAUPUNGISSA 
 



HELSINGIN KAIVUMAIDEN HYÖDYNTÄMISEN  
KEHITTÄMISOHJELMA (2014-2017) 

 Julkisella sektorilla on merkittävä rooli 

rakentamisen massatasapainon 

toteutuksessa.  

 Helsingin kaupungin kaivumaiden 

hyödyntämisen kehittämisohjelman (2014) 

tavoitteena on Helsingin kaupungin 

maanrakennuskustannusten ja maa-ainesten 

kuljetusmatkojen puolittaminen vuosien 2014–

2017 aikana vuoden 2010 tasosta.  
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Raportti lausunnoille 
4. Seminaari 

-lausuntopyynnöt 

-raportin avoin 

kommentointi 

Lautakunnat 

Ehdotus 

toimenpideohjelmasta 

Kehittämisohjelman 

hyväksyntä: 

•Aluerakentamisen     

johtoryhmä 

•Kaupunginhallitus 

KAIVUMAIDEN 
KEHITTÄMISOHJELMA  
2014–2017 
 
 
KH 7.1.2015 



 Helsingin kaupungin infratyömailla muodostui: 

 Vuonna 2010: 500 000 tonnia maa-ainesjätettä maankaatopaikoille 

 Vuonna 2012: 180 000 t (Hgin hyötykäyttökohteisiin 110 000 t) 

 Vuonna 2013: 10 000 t (hyötykäyttökohteisiin 200 000 t) 

 Vuonna 2014: 0 t (hyötykäyttökohteisiin 350 000 t) 

 Vuonna 2015: 0 t (hyötykäyttökohteisiin 460 000 t) 

 Säästöt vuonna 2015: noin 10 milj.euroa, 2.1 milj.litraa polttoainetta ja  
5 300 tonnia CO2-päästöjä. 

VASTUU MASSOISTA!! 

 

 

MASSOJEN HALLINTA TUOTTAA TULOKSIA 



HELSINGIN KAUPUNKIRAKENNE TIIVISTYY 

 Helsinkiin kohdistuu suuri 
kasvupaine. Tämä näkyy 
kaikessa rakentamisessa ja 
lisääntyvässä rakennetun 
ympäristön ylläpidossa.  



MAA-AINESTEN VÄLIVARASTOINTI 
- ESIMERKKINÄ JÄTKÄSAARI (20 HA) 





HANKEKOHTAINEN MASSOJEN HALLINNAN S10 -LOMAKE 

Suunnittelun lähtökohdat: 
- Hankkeessa kaivettavat ja tarvittavat massat 
- Erilaisten leikkausmassojen käyttökelpoisuus  

suunnitelmien mukaan tehtäviin rakenteisiin 

 Hankekohtainen maa-ainessuunnitelma 
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 Kokonaiskulutus (t, t-km /tuotos) 

 Tontilla kaivettavat ja hyödynnettävät 
maa-ainekset (%)  

 Uusiokäyttömateriaalit (%) 

 Kierrätysmateriaalit (%) 

 Uusiutuvat luonnonvarat (%) 

 Kuljetusten ja työkoneiden päästöt  
(CO2-ekv./tuotos) 

 Hyötykäyttöön ohjatut ylijäämämaat (%) 

 Jätteiden kokonaismäärä (m3 tai t /tuotos) 

 Hyödyntämättömät jätteet (%) 

 

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTO: YLEISTEN ALUEIDEN 
RAKENTAMISEN JA YLLÄPIDON RESURSSITEHOKKUUS (2014) 

Kap Hornin katu, Jätkäsaari (Ramboll) 

Helsingin kaupungin massalinjaus: 
”Maa-ainesten massahallinnalla 
voidaan saavuttaa 2-4-kertainen 

kustannus-hyötysuhde 
suunnittelemattomaan tilanteeseen 

verrattuna.” 



HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTO: 
MAA-AINEISTEN VÄLIVARASTOVERKOSTO VUONNA 2050 
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Ehdotus kierrätysalueverkostoksi vuonna 2050 (LUONNOS 08/2015).  

Ympyräkohteen sijainti on suuntaa-antava.  



18 

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA 
 
 

 
 
  



OHJEISTUSTA 



UUMA2-OHJELMA 



http://www.uusiomaarakentaminen.fi/ 

UUMA2 WWW-SIVUT 



UUMA2 WWW-SIVUT 



BETONIMURSKE  
=> INFRARYL 2016   

2
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UUMA-materiaalit InfraRYL-järjestelmään 

Energiantuotannon ja metsäteollisuuden tuhkille ohjekortin 
laatiminen käynnissä. Jätteenpolton pohjatuhkille kortin 
laatiminen alkanee syksyllä 2015.  
Muiden osalta keskusteluja on käynnissä.  

Joillekin uusiomateriaaleille laaditaan ohjekortteja!   



MAARAKENTAMISEN PÄÄSTÖT 
(KIPA) –HANKE 2015-2016 

 Maanrakentamisen kasvihuonekaasu- ja 
pienhiukkaspäästöjen 
vähennysmahdollisuuksien tarkastelu 
Kuninkaantammen alueella. 

 Liittyy Kaupunkien ja kuntien alueellinen 
ekolaskuri, KEKO B -hankkeeseen.  

 6 suunnitteluratkaisua, joiden 
pyrkimyksenä on vähentää maa-
aineskuljetuksista ja muista toiminnoista 
aiheutuvia päästöjä.  

 Tarkasteluun valituista 6:sta 
suunnitteluratkaisusta 5 todella toteutetaan 
tai on jo toteutettu Kuninkaantammessa. 

 



 

YMPÄRISTÖARVIOINTI 


