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Kierrätyskasvualustat rakentamisen kaivumaista

Kuntatekniikan päivät 14.10.2021
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Hankkeessa voidaan käyttää istutuksiin ”ostomultaa” tai/ja 
käyttää paikalla syntyviä kaivumaita

Paikalla syntyvien kaivumaiden kasvualustakäytön tavoitteet
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1. Edistetään hiilineutraalin kiertotalouden tavoitteita 

- Laadullisesti erityisen merkittävä osa kaivumaiden hyödyntämistä

- Vähennetään pois vietävien maa-ainesten määrää

- Vähennetään kuljetuksia ja kaivamista

- Vähennetään tuotavien, toisaalla valmistettujen kasvualustojen määrää.

- Viheralueiden hiilivarastot saadaan talteen ja maaperän hiilensidontaa edistetään

- Viheralueilla muodostuva orgaaninen aines kierrätetään mm. kasvualustoissa

VIHERRAKENTAMISEEN SOVELTUVAT PINTAMAAT OVAT OLLEET VÄHISSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 

JO 1980-LUVULTA LÄHTIEN

- Kasvualustoja tuotetaan kivennäismaasta ja eloperäisestä aiheesta sekoittamalla

- Kasvualustakäyttö noin 1,8 milj. m3/vuosi (2014-2018, Ruokaviraston tilastot)

- Pääraaka-aineet neitseellinen kivennäismaa, kaivumaat, kompostit ja turve

- Eloperäisen aineksen tarve karkeasti noin 600 – 900 000 m3/vuosi

- Turpeen käyttö karkea arvio 300 – 500 000 m3/ vuosi, melko pitkälle maatunutta turvetta

- Tutkimustietoa puuttuu sekä käytöstä että seosten käyttäytymisestä verrattuna siirrettyihin pintamaihin

- Lisäksi nykyisen lannoitevalmistelainsäädännön mukainen juuririkkakasvien kielto on estänyt pintamaiden 

käyttöä  
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Hankkeessa voidaan käyttää istutuksiin ”ostomultaa” tai/ja 
käyttää paikalla syntyviä kaivumaita

Paikalla syntyvien kaivumaiden käytön tavoitteet
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2. Ylläpidetään ja lisätään kaupunkiluonnon monimuotoisuutta

- Ylläpidetään elävää maaperää

- Viheralueiden maaperän pieneliöstö saadaan talteen

- Maaperän ominaisuuksista lähtevä viheralueiden suunnittelu tuottaa 

kaupunkialueille biologista monimuotoisuutta
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Mitä monimuotoisuutta on elävässä pintamaassa –
millainen potentiaali on käytettävissämme?
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Eliöryhmä Keskimääräinen biomassa kg/ha 20 cm:n 

kerroksessa

Bakteerit 1.500

Sienet 3.500

Levät 10 – 1.000

Alkuelämet 250

Muu maaperäeläimistö 1 - 5.000

Juuret 6.000

Yhteensä 12.000

Gobat et al. 2004. The living soil. Taulukon arviot on 

koottu eri lähteistä – mutta ei kaupunkiympäristöstä.
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Mikä säätelee tai rajoittaa pintamaiden käyttöä 
hankkeissa? 
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1. Kasvualustavalmistusta ohjaa lannoitevalmistelainsäädäntö

- Kasvualustat eivät saa sisältää kasvien leviämisosia (tuulilevintäisiä siemeniä sallitaan)

- Ankaran vastuun periaate

- Tulkintana kuitenkin: Jos tuote ei vaihda omistajaa, voidaan sallia myös ”rikkakasvit”

- Valmistajan tulee rekisteröityä

- Kasvualustalainsäädännön uudistustyö on käynnissä ja uudet säädökset astuvat voimaan kesällä 

2022.

2: Vieraslajilaki määrää vieraslajien leviämisestä ja antaa kasvatuskieltoja

- Vieraslajeja ei saa levittää luontoon (poikkeuksena eräät metsänviljelyssä käytetyt puut)

- Haitallisia vieraslajeja koskee kasvatuskielto (esim. kurtturuusu, lupiini, jättiputket, jättitattaret, jättipalsami)

- Ajankohtainen tilanne ja tieto www.vieraslajit.fi

Kuvat Sara Caetano
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Mitä käytännön esteitä on pintamaiden 
kasvualustakäytölle?
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- Riskinä pilaantuneet maat (selvitetään hankkeen alkuvaiheessa)

- Riskinä haitallisten vieraslajien leviäminen (selvitetään hankkeen alkuvaiheessa)

- Hankkeen omissa kierrätysmaissa on todennäköisesti myös kohtuullisia määriä juurenpaloja ja mukana 

seuraa maaperän siemenpankki. Riskinä, että ”rikkakasvit” ottavat vallan.

- ei sovi perennaistutuksiin

- ei sovi hento- tai hidaskasvuisille tai heikosti peittäville pensaille

- ei sovi edustusnurmikoille

- ei sovi muihin sellaisiin kohteisiin, joissa rikkakasvien torjuntatarve kasvaisi suureksi.

- Toimintatavan muutos aiheuttaa hämminkiä ja nostaa kustannuksia

- Talteenottosyvyys pitää osata määrittää kaivettaessa. Tällä hetkellä kaivumaita toisaalta  sekoitetaan ja 

hukataan - toisaalta otetaan talteen vain kaikkein runsasmultaisin pinta, vaikka kaivusyvyys voitaisiin ulottaa 

syvemmälle.

- Käsittelyalueet paikan päällä on vaikea järjestää.

- InfraRYL:in ohjeistus pintamaiden talteenoton osalta ei tue pintamaiden kierrätystä.

- Kunnossapidon resurssit ja kalusto rajoittavat pintamaiden kierrätystä
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Kaivettu pintamaa kasalla     – ylite       – seulottu kasvualusta (tässä tapauksessa metsämaasta)

Helsingin kaupunki on pintamaiden kierrätyksen edelläkävijä

Menetelmiä on kehitetty vuodesta 2016 lähtien osana kaivumaiden käytön hyödyntämisen kehittämisohjelmaa

Kierrätyskasvualustojen tuotteistaminen on tehostanut merkittävästi pintamaiden käyttöä.
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Kultuurimaannoksia ja luonnonmaannoksia
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Haitallisten vieraslajien kartoitustulos voi näyttää tältä – oikea toimintatapa märitettävä havaitun lajin ja suunnitelman ominaisuuksien perusteella

Karttapohja Helsingin karttapalvelusta
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Miten kaivumaat saadaan hyötykäyttöön hankkeissa? 

– mallina Helsinki

OHJEET SUUNNITTELIJALLE

PINTAMAATUTKIMUSTEN OHJE

• Kuinka laaditaan näytteenotto-ohjelma

• Näytteenotto maastossa

• Tulosten raportoinnin ohjeistus (havainnollinen koekuoppakortti!)

• Tuloksia pitää myös osata tulkita

MASSATALOUSLASKELMA

• Arvioidaan myös kertyvien pintamaiden määrä

TYÖSELOSTUSTEKSTIT

KIERRÄTYSKASVUALUSTOISTA TUOTEET

KIERRÄTYSKASVUALUSTOILLE PERUSTETTUJEN ALUEIDEN 

HOITOSUUNNITELMA

• Työnaikainen hoito

• Takuuajan hoito

• 10 v. suunnitelma

RAKENNUTTAJALLE MUISTILISTAAN KASVUALUSTAKIERRÄTYS

TYÖMAALLA

• Ohjeita kaivuun ja haitallisia vieraslajeja sisältävien maiden käsittelyyn.
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Ohjeet Helsingin viheralueille (rakennettava kohde ei vaihda omistajaa) ovat hieman erilaiset 

kuin VYL:in valtakunnalliset ohjeet (kohdistettu sekä julkiselle että yksityiselle sektorille). 

Lannoituslain  ja –asetusten muutoksista seuraa päivitystarpeita ohjeistuksiin.
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Asetetaan
tavoitteet

kierrätykselle ja  
massa-

tasapainolle

Varmistutaan
maaperän

puhtaudesta ja 
selvitetään
ympäristön-

suojelun
vaatimukset

Kasvillisuus
kartoitetaan, 
tutustutaan
maaperästä

kertoviin
lähtötietoihin

Alue jaetaan
tutkittaviin

lohkoihin ja 
laaditaan

tutkimusohjelma

Tutkitaan
pintamaan

rakenne ja syvyys
aistinvaraisesti

esim. kaivamalla
koekuoppa

Kerätään
maaperänäytteet

ja teetetään
viljavuusanalyysi

Pilaantuneita
maita ei
käytetä

Haitallisia vieraslajeja
sisältäviä maita ei
kierrätetä. Vieraslajit
torjutaan paikan
päällä tai maat
viedään
asianmukaisesti
käsiteltäviksi.

SUUNNITTELUA VALMISTELEVAT VAIHEET – HANKESUUNNITTELU - YLEISSUUNNITTELU

Valitaan hankkeet, 

joissa arvellaan 

syntyvän 

kierrätyskelpoisia 

maita
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Suunnitellaan viheralue
maaperälähtöisesti

Suunnitellaan
rakentamisen aikainen ja 

jälkeinen hoito

Urakoitsija toteuttaa
kasvualustat ja 

dokumentoi toimintansa
omavalvontasuunni-

telman mukaisesti niin, 
että kaikki maa-ainekset

ovat jäljitettävissä

Asiantunteva
tavoitteellinen hoito

perustuu havainnointiin
ja ohjaa alueen

kehittymistä

YLEISSUUNNITTELU – TOTEUTUSSUUNNITTELU – RAKENNUTTAMINEN - URAKOINTI - KUNNOSSAPITO

Maaperälähtöistä suunnittelua, esim.
1. Paikalla olevan maan kasvittaminen
2. Paikalla olevan maan parantaminen
3. (Maan vienti kierrätysalueelle 

jalostettavaksi)
4. Haluttaessa voidaan nimetä 

kierrätyskasvualustatuote

Suunnittelijalta laatutavoitteet, esim. InfraRYL

Urakoitsijalta reseptit 
laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi
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Kiitos

Mikko Suominen, Helsingin kaupunki

Anu Riikonen, Viherympäristöliitto

Titta Berlin, Maa- ja metsätalousministeriö


