
Lumilogistiikkaa ja lumensulatusta
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Malmi poistuu 5 vuoden 
sisällä

Kyläsaari poistuu 5 – 10 
vuoden sisällä

Lumen 
loppukäsittely-
paikat puuttuvat
Länsi-Helsingistä

Helsingin lumenvastaanottopaikat

Hernesaari



Lumenkuljetuksen logistiikkaa



HERNESAAREN 
LUMENVASTAAN-
OTTOPAIKKA

VAIHTOEHTOINEN 
LUMENVASTAAN-
OTTOPAIKKA

200  km

Lunta kuljetetaan vastaanpottopaikalle 2160 m3, mikä vastaa 120 kuormaa.
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1600  km

Kun lunta sataa 3 cm, Lauttasaaren katuverkolla se tarkoittaa 2820 m3

Yksi kuorma-auto vastaa 10 lumikuorman kuljettamista, yksi kuorma 18 m3

Säästö 1400 ajokilometrin diesel ja hiilidioksidi



Kantakaupunki on heikoin lenkki

Vain yksi lumen 
vastaanottopaikka
palvelee 
kantakaupunkia 
Taka-Töölöä ja 
Lauttasaarta

Kyläsaari 
palvelee Vallilaa 
Alppiharjua, 
Kalliota ja 
Sörnäistä



Lumensulatuksen nykyiset menetelmät

Hernesaaren eteläkärjessä 
paljon mediassa huomiota 
saanut lumen mereen 
kippauslaituri 

Kyläsaaren vanhan 
jäteveden puhdistamon 
siiloissa sulatetaan lunta 
teknisesti puhdistetulla 
jätevedellä  



Lumensulatuksen innovaatio

Lumensulatuskontin 
ensimmäinen evoluutio 
pilotoinnissa, lumen 
sulattaminen kaukolämmöllä

Lumen syöttäminen 
tapahtuu 
kauhakuormaajalla,
hiekoitussepelit 
poistetaan 
hihnakuljettimella

Innovatiivinen hankintamenettely



Lumensulatussäiliön 
ensimmäinen evoluutio 
pilotoinnissa, lumen 
sulattaminen merivedellä

Lumen syöttäminen tapahtuu 
kauhakuormaajalla

Lumensulatuksen innovaatioratkaisu

https://areena.yle.fi/1-50765327



https://youtu.be/CiR6oHqVVNY

Lumensulatusasema



Lumensulatuslaitos

Eläintarhan kallioiden 
sisään, Pisaradan alle 
louhittu areenan muotoinen  
sulatuslaitos



Lumensulatuslaitos



Lumensulatuslaitos

Eläintarhan 
sulatuslaitos 3D



Lumensulatuslaitos

Eläintarhan 
havainnekuva



Helsingin liikennealueiden lumenpoiston 
10 keskeisintä haastetta

1) Lumilogistiikan suunnittelemattomuus: Kantakaupungissa lumen loppukäsittelyä ei ole 
mahdollista tehdä kaupunginosan alueella, mistä johtuen lumen kuljetusmatkat ja 
hiilidioksidipäästöt ovat suuria

2) Lumenvastaanottopaikkojen sijainti aiheuttaa segregaatiota, loppukäsittelypaikkoja on liian 
vähän - kantakaupunki ja Länsi-Helsingin alue ovat ongelmallisia

3) Lumen lähisiirron ja lumilogistiikan vaatimille teknisille tiloille ei ole varauksia sen 
paremmin yleis- kuin asemakaavassa

4) Tiiviisti rakennettavilla projektirakennusalueilla (Arabianranta, Jätkäsaari, Kalasatama, 
Kruunuvuorenranta, Kuninkaantammi, Keski-Pasila) ei ole varauduttu lumilogistiikan 
periaatteen mukaisesti lumen loppukäsittelyyn

5) Vuodesta 1980 lukien rakennetuilla alueilla katujen lumitilan vähyys, esim. Ruoholahti, 
Länsi-Pasila, Huopalahti, Herttoniemenranta

6) Vanhojen asuinalueiden kapeat jalkakäytävät ovat ylläpidettävyydeltään erittäin vaikeita

7) Pysäköinti jalkakäytävien vieressä

8) Asukkaiden odotukset vs. tilaajan rahoitusresurssien mukaan asetetut katujen 
lumenpoiston vaatimukset

9) Hiekoitusepelin kalliosiilojen vähyys ja sijainti, suuret etäisyydet

10) Väärinpysäköidyt autot - ajoneuvojen siirrot hidastavat lumenpoistoa


