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Image Skanska Oy

HOUKUTTELEVA JA KESTÄVÄ 
MAHDOLLISUUKSIEN 

LENTOKENTTÄKAUPUNKI, 
JOKA ELÄÄ YMPÄRI VUOROKAUDEN

KASVUN VARAA 
MELUTASKUSSA 

1900 + 
YRITYSTÄ

35 000 
TYÖPAIKKAA
65 000 VUONNA 2030

2X 
INVESTOINTEJA 
2030 MENNESSÄ
(6 MRD€)

19 000
ASUKASTA
2030 VUONNA 30 000

+2,5 - 3,O
MILJ. K-M2
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OMALEIMAISTA
KAUPUNKIKUVAA

IHMISEN 
MITTAKAAVAISTA
KORTTELIKAUPUNKIA

URBAN GREEN

Viherverkosto

Hulevesien hallinta

Kiertotalous 
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Vantaan resurssiviisauden tiekartta 

• Vantaa on sitoutunut kiertotalouden edelläkävijäkaupungiksi ja 
haluaa panostaa mm. Aviapoliksessa infran ylijäämämaiden ja 
purkubetonin hyötykäyttöön.

• Kiertotalous on malli, jossa jätettä ei synny, vaan tuotteet, 
komponentit ja materiaalit kiertävät mahdollisimman pitkään, 
ja niiden arvo säilyy. Luonnonvarojen kestävä käyttö on yksi 
resurssiviisauden kulmakivistä. 

• Vantaan kaupunki on tällä hetkellä yksi nopeimmin kasvavista 
kaupungeista Suomessa ja vilkkaan rakentamisen vuoksi purku-
ja kierrätysmateriaalien ja maamassojen uusiokäytön 
kehittämisessä on runsaasti mahdollisuuksia, joita voidaan 
entistä enemmän ottaa käyttöön.

Vantaan kaupunki 7

Lähde: Vantaan Resurssiviisauden tiekartta – luonnos 03/2018 

Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteet 
Kulutus ja materiaalit 

Vantaan kaupunki

Toimenpiteet 2018-2021 

mm.  

• Purku- ja 
kierrätysmateriaalit sekä 
maamassat otetaan 
kaupungissa uusiokäyttöön

• Kaavatalouslaskelmiin 
sisällytetään 
massatasapainolaskelmat

• Aluekehittämishankkeissa 
kehitetään 
massakoordinaatiota

• Uusiomateriaalien käyttö 
selvitetään merkittävissä  
infrarakentamiskohteissa

Toimenpiteet 2022-2025

• Vakiinnutetaan 

materiaalivirtojen hallinta 

järjestelmällisesti osaksi 

suunnittelu- ja 

toteutusprosesseja

• Kaikki maamassat ja  

purkumateriaalit, jotka 

ovat uusiokäytettävissä 

otetaan käyttöön

Toimenpiteet 2026-2029

• Käytetään 

kaavamääräyksiä, jotka 

tukevat kiertotaloutta, 

kuten rakennusten 

purettavuutta ja 

kierrätettävyyttä

8

Tavoitetila 2030
Kaupunki on 

kiertotalouden 

edistäjä ja toteuttaja

Lähde: Vantaan Resurssiviisauden tiekartta – luonnos 03/2018 
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Aviapoliksen ylijäämämassojen hallinnan toimintamalli 

• Tavoitteena on kehittää Vantaan Aviapoliksen ylijäämämassojen hallinnan toimintamalli. 

• Kartoitetaan, miten 

– maa-ainesten ja purkubetonin kiertokulun tehokkuutta voidaan parantaa, 

– miten kiertoa voidaan alueellisesti hallita

– ja pyritään hukan minimoimiseen. 

• Merkittävä näkökohta lainsäädännöllisen pohjan ja maapolittiisten ohjauskeinojen selvittäminen. 

• Haetaan myös suuntaviivoja, voidaanko alueen massojen hallinnasta kehittää taloudellista toimintamallia, josta 

hyötyvät aluerakentamisen eri osapuolet. 

• Toimintamallin ratkaisemiseksi on olennaista aluksi selvittää materiaalien prosessikierto ja asemakaavoituksen 

eteneminen. 

Vantaan kaupunki 9

Aviapoliksen kaavarungon osa-alueet ja massatasapainoarvio

• Laskenta perustuu Vantaan kaupungin toimittamiin 

Aviapoliksen kaavarunkoon ja maaperäkartoitukseen.

• Kaikki osa-alueet (1-8) on selvitetty ja niistä on tehty 

laskenta-arvio. 

• Arviota täsmennetään työn edetessä. 

• Aviapolis on myös SeutuMaisan pilottikohde.

(SeutuMaisa-projektin tavoitteena on toteuttaa vuosina 2017-2019 

paikkatietopohjainen pilottityökalu tukemaan kaivumassojen tilastoinnin, 

seurannan ja raportoinnin kehittämistä sekä kuljetusten seurannan 

hallintaa. Lähde: HSY) 

Vantaan kaupunki 10
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Yhteenveto alueen maa-ainesten massatasapainosta 

• Massatarkastelujen perusteella alueella on louheen 

osalta alijäämää. Muiden maiden osalta alueella on 

ylijäämää.

• Alueella on yhteensä viher- ja virkistysaluetta 190 000 

m2, jotka ovat potentiaalisia ylijäämämaa-ainesten 

sijoituspaikkoja. 

• Louheen vajausta voidaan todennäköisesti pienentää 

käyttämällä alueella purettavaksi osoitettujen 

rakennusten tuottama betonimurske hyväksi katu- ja 

esirakentamisessa.

Vantaan kaupunki 11

Toimintamallin mahdollisuudet ja haasteet 

• Tavoitteena kestävä ja vastuullinen rakentaminen. 

• Kiertotalous nähdään myös taloudellisen toimintamallin 

mahdollisuutena, jossa materiaalit kiertävät ja niille 

luodaan lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä.

• Aviapoliksen alue ja sinne kehitettävä toimintamalli on 

ainutlaatuinen ja se vaatii laaja-alaista suunnittelua, 

pitkäjänteistä toimintatapaa sekä laajaa vuoropuhelua ja 

sidosryhmätyötä.

Vantaan kaupunki 12

Lähde: Vihreän talouden keskeiset haasteet Pohjoismaissa Lindberg ym. (2016)  
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Toimintamallin mahdollisuudet ja haasteet 
Aviapoliksessa erityisesti 

• Ylijäämämassojen hyötykäyttö tukee Vantaan tavoiteasettelua ja kiertotaloutta. 

• Kiertotaloustoimet tulee järjestää mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Hallitut ja koordinoidut 

mm. ylijäämämassojen käsittely ja vastuullinen purkaminen 

• Välivarastoinnin sijoittelu ja massa-alijäämän paikkaus 

• Paljon maanomistajia - kannustimet lähteä mukaan. 

• Taloudellisen mallin haasteet, miten hyödyt jakautuisivat toimijoiden kesken. Pitkä toteutuksen aikajänne

Vantaan kaupunki 13

Toimintamallin mahdollisuudet ja haasteet
Maankäytön näkökulmia  

• Tavoitteena saada uusi ja innovatiivinen, käytännössä toimiva ja kiinnostava kokonaisuus, jollaista ei ole aiemmin 

toteutettu.

• Edellytyksenä alueen toteuttamiselle tulee olla se,  että saadaan kaikille hyötyä alueen kehittämisestä –

maanomistajille, kaupungille, asukkaille ja ympäristölle.

• Tavoitteena saada mukaan hankkeeseen viranomaisten aukoton taustatuki ja selvitettävä mahdollisuudet useisiin 

erilaisiin tukimuotoihin.

• Selvitettävät maapolitiiset ohjauskeinot mm. 

– Kehittämisaluemenettely

– Vapaaehtoiset maankäyttösopimukset maanomistajien kanssa 

– Maanvuokrasopimukset

Vantaan kaupunki 14
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Brändin rakentaminen toimintamalliin  

• Vantaan tavoitteet resurssiviisauden edistämiksesi tunnistetaan, konkretisoidaan ja viestitään - kiertotalous, 

energiatehokkaat ratkaisut sekä ympäristövastuullisesti toimivat asukkaat ja yritykset ovat keskiössä. 

• Toimintamallille brändin luominen on kokonaisvaltainen prosessi. Millaiset arvot brändille halutaan luoda?

• Toimintamallista myönteinen, yhteinen nimittäjä alueelle, johon halutaan kuulua mukaan ja josta syntyy 

positiivinen imago.

• Olennaista yhteistyö alueen toimijoiden kanssa. 

• Kiertotalouden materiaalien käyttö tehdään myös näkyväksi. Jopa vetovoimatekijäksi? 

Vantaan kaupunki 15

Tikkurilanaukio

- Vuoden 2017 kuntatekniikan saavutus/SKTY

- Vuoden 2017 ympäristörakenne / RTT ja Puutarhaliitto 

Kiitos!


