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Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien 
hyödyntäminen maarakentamisessa
Toimenpideohjelma 2018-2021

Kaivumaiden vähentäminen

• Mm. kaivamattomien menetelmien käytön edistäminen

Rakentamisesta aiheutuvien CO2-päästöjen ja muiden ympäristöhaittojen vähentäminen

• Kaivumaiden, kiviainesten ja purkumateriaalien suunnitelmallinen hyödyntäminen 

rakennuskohteissa

• Kuljetusten ja käsittelyvaiheiden vähentäminen

• Luonnonvarojen korvaaminen uusiomateriaaleilla

Materiaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistäminen

• Tavoitteena on, että rakennus- ja purkujätteestä 70 % kierrätetään materiaalina vuoteen 2022 

mennessä. 

Kaivumaiden loppusijoituksen turvaaminen

• Maankaatopaikoille ei viedä sellaisia maa-aineksia, joita voidaan hyödyntää muussa 

rakentamisessa sellaisenaan tai jalostettuina, mm. meluvalleissa ja puistoissa. 
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Kierrätysmaiden käyttö kasvualustoissa

• Osana Helsingin kaupungin kaivumaiden 

hyödyntämisen kehittämisohjelmaa

• Tarkoituksena on ohjata rakentamista sellaiseen 

kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan, joka on 

mahdollista nykyisen lannoitevalmistelain (539/2006) ja 

muun kasvualustoja käsittelevän laidansäädännön 

puitteissa.
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Kierrätysmaiden käytön tavoitteet

1) Massatasapaino

2) Massojen kierrätys kasvualustoissa

3) Ekologinen monimuotoisuus

4) Kaivamattoman maaperän periaate

• Kaikissa rakennushankkeissa selvitetään käytettävissä 

olevat maa-ainekset

• Käytetään mahdollisuuksien mukaan kierrätettäviä maa-

aineksia

• Kasvualustasuunnittelussa kierrätettäviin maa-aineksiin 

suhtaudutaan kasvillisuussuunnittelun resurssina ja 

lähtökohtana.
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Kierrätystavoitteet suunnittelun eri tasoilla

• Kaavoitus- ja aluesuunnitteluvaiheessa tunnistetaan maaperän 

suojelun tarve ja kierrätysmaakohteet.

• Hankeohjelmavaiheessa asetetaan tavoitteet ja hahmotetaan 

esiselvitystarpeet.

• Katu- ja puistosuunnitemassa suunnitellaan talteenotto tavoitteena 

massatasapaino ja pintamaiden sijoittaminen alueelle. Suunnitellaan kasvillisuuden ja 

kasvualustojen yhteensopivat periaatteet. 

• Rakennussuunnitelmissa määritetään maaperän säilyttäminen, suojaus ja 

siirto sekä yksityiskohtaiset kasvualustaratkaisut, laaditaan massanhallintataulukko 

(S10). Suunnitellaan työmaa-aikainen hoito, takuuajan hoito ja laaditaan 

hoitosuunnitelma.
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Kierrätysmaiden käyttö kasvualustoissa
Toimintatavan kehittäminen

Kierrätyskasvualustojen käyttö kasvualustoissa, suunnitteluohjeet
liite 1. Pintamaakartta 

liite 2. Pintamaiden käyttösuunnitelma 

liite 3. Kasvualustakartoituksen maaperätutkimus näytteenotto-ohje

liite 4. Massatalouslaskelman S10-taulukko

liite 5. Istutusten esimerkkipiirustukset

Kierrätysmaita käsittelevät tekstit yleisessä työselostuksessa
Rakennussuunnitelman työselostuspohjassa mallitekstit

Kierrätyskasvualustoilla perustettujen kohteiden hoitosuunnitelmamalli 
(LUONNOS)

Rakentamisajan, takuuajan ja pidemmän aikavälin hoito-ohjeet



Kartoittamalla

pintamaat 

hankitaan tieto 

ja ymmärrys kohteesta
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Geotekniset tutkimukset 

antavat tietoa 

pohjamaasta.

Niiden lisäksi:
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• Tutkitaan pintamaa 

ja kasvillisuus

• Tehdään 

koekuopat

• Otetaan näytteet 

viljavuustutkimusta 

varten
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Massatalouslaskelma (s10-taulukko)

- Arvioidaan hankkeessa kaivettavat ja 

tarvittavat massat

- Erilaisten leikkausmassojen 

käyttökelpoisuus suunnitelmien mukaan 

tehtäviin rakenteisiin

Hankekohtainen maa-ainessuunnitelma

Hankekohtainen massojen hallinta



Ohjeet suunnittelijoille

 Kierrätyskasvualustojen periaatepiirustukset

 Kasvualustojen suunnitteluohjeet 

työselostusta varten

• Kohteesta talteen otettavat massat

• Kohteen kasvualustoissa käytettävät 

massat

• Massojen välivarastointi

 Maaperäeliöstö, maan siemenpankki ja

juurenpalat ovat resurssi ja ongelma

 Juuria sisältävän maan käyttö on 

mahdollista vain omalla maalla!
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Rakentamisen ja ylläpidon yhteys

Hoitosuunnitelman laatiminen

• Työnaikainen hoito

• Takuuajan hoito

• Pitkän ajan hoitosuunnitelma

• Yhteistyö ylläpidon kanssa

• Hoitotöiden dokumentointi: 

Pintamaista kehittyvän 

kasvillisuuden seurantaa jatketaan 

ylläpidon aikana, jotta hoitotöiden 

vaikutukset voidaan tunnistaa ja 

hoitosuunnitelmaa päivittää.
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Toimintatapa vieraslajeja sisältävän maa-aineksen käsittelyyn
(LUONNOS)

• Vieraslajien leviämisen estäminen ja torjunta

• Kehitetään ohjeistusta yhteistyössä HSY:n ja kaupungin toimijoiden kanssa

• Hallintajärjestelmän ja toimintaohjeen laatiminen käynnissä

Kasvualustakerrosten maaperätutkimukset ja uusi 

näytteenotto-ohje (LUONNOS)

• Ohjeella systematisoidaan pintamaatutkimukset

• Kasvualusta- ja pilaantuneiden maiden tutkimuksen yhdistäminen

• Tavoitteena kolmiosainen ohje: 1. Tutkimuksien suunnittelu, 2. Työskentely kentällä, 3. Raportointi

Helsingin massojenhallintatyökalun kehittäminen
• Massojen hallinta paikkatietopohjaiseksi tietokannaksi – pintamaat mukana

• Pilotointivaiheessa

• Toiminnan kehittäminen suunnittelussa, tilaamisessa ja tuotannossa.

Kierrätysmaiden käyttö kasvualustoissa
Toimintatavan kehittäminen
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Kierrätysmaiden käyttö kasvualustoissa
Toimintatavan kehittäminen

Staran omavalvontasuunnitelma
Kasvualustavalmistuksen omavalvonta ja prosessikuvaus:

• mitä materiaaleja käytetään ja niiden sopivuus käyttötarkoitukseensa

• mistä materiaalit tulevat

• miten materiaaleja säilytetään/kuljetetaan

• minne lopputuotteet menevät

• miten materiaaleja on käytetty ja miten varmistetaan jäljitettävyys sekä 

seuranta ja kirjanpito

Kivikon ylijäämämaiden käsittelykenttä
• massat ainoastaan Staran omilta työmailta ja lähes yksinomaan 

pintamaita

Kierrätyskasvualustatuotteet 
Seulotut ja reseptöidyt massat jaettiin omavalvontasuunnitelman 

perusteella neljään tuotteeseen:

• Niitty 1, Niitty 2, Nurmikkomulta ja Maisemointimulta.
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Kierrätysmaiden käyttö kasvualustoissa
Toimintatavan kehittäminen
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Kierrätetyillä pintamailla perustettuja viheralueita Helsingissä

• Vuosaarenhuippu, kaatopaikka ja 

ylijäämämaiden läjitysalue

• Ida Aalbergin puisto, entisen ampumarata-

alueen kunnostus puistoksi

• Alakivenpuisto, virkistysalue ja luonnon 

monimuotoisuuskohde

- resurssitehokas ylijäämämaiden hyötykäyttö

• Vuosaaren liikuntapuisto

• Pukinmäen rantapuisto

• Kaitalahdenkuru

• Viikinojan viljelypalstat



Kasvualustojen kierrättämisen hyötyjä: 

• Säästetään luonnonvaroja

• Vähennetään CO2-päästöjä

• Kierrätysmaiden käyttö voi lisätä rakennettujen 

viheralueiden biologista monimuotoisuutta 

• Kierrätettävät pintamaat sisältävät humusta ja 

maaperän hiilivarastoja 

• Edistetään maaperäeliöstön monimuotoisuutta 

• Edistetään viherrakentamisen 

kokonaistaloudellisuutta 

KIITOS!
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