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!  Kaupungin rakennushankkeiden välinen massojen 
koordinointi 

!  Maa-ainesten välivarastointi ja jalostus 
!  Hyötykäyttökohteiden suunnittelu ja toteutus 
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2014-2017 



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

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

RAKENTAMINEN TUOTTAA JÄTETTÄ 

www.hsy.fi: Pääkaupunkiseudulla syntyneet jätteet 2008-2016 (tonnia) 



RESURSSIVIISAITA RATKAISUJA ALUERAKENTAMISHANKKEISSA 
- KUNINKAANTAMMI 

Kiviaineshuollon päästövähennyspotentiaalia 
aluekehityshankkeissa on tutkittu KIPA-tutkimushankkeessa 
(Aalto yliopisto 2016).  

Kuninkaantammeen 
rakennetaan ekologisesti 
kestävää asuinympäristöä 
noin 5 000 asukkaalle.  

Altaan 
kunnostus 
puistoksi: 

CO2-päästöt 
- 90 % 

Maavalli 
alueen 

kaivumaista: 
CO2-päästöt 

- 88 % 

Tunneli-
louheen 

paikallinen 
hyötykäyttö: 
CO2-päästöt  

- 64 % 



Ida Aalbergin puisto, Haaga (Ramboll) 

Ida Aalbergin puisto, Haaga 

RESURSSIVIISAITA RATKAISUJA 
PUISTO- JA KATURAKENTAMISESSA 

Kap Hornin katu, Jätkäsaari 

Ida Aalbergin 
puiston 

rakentamisen  
CO2-päästöt:  

- 60 % 

Kap Hornin 
kadun 

rakentamisen  
CO2-päästöt:  

- 70 % 
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Suunnittelun lähtökohdat: 
-  Hankkeessa kaivettavat ja tarvittavat massat 
-  Erilaisten leikkausmassojen käyttökelpoisuus  

suunnitelmien mukaan tehtäviin rakenteisiin 
" Hankekohtainen maa-ainessuunnitelma 
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Kantakaupunki 

laajentunut 2010-
luvulla noin 20 ha 

meritäyttöjen ansiosta. 

Louhetta Länsi-Metrosta 
yhteensä noin 3 Mm3  
(30 eduskuntataloa) 

Kruunuvuorenranta 

Kalasatama 

Hernesaari 

Jätkäsaari 
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PILAANTUNEET MAAT PUISTORAKENTEISIIN 

Hyväntoivonpuistossa hyödynnetään Länsisataman 
projektialueella muodostuvia pilaantuneita ja 
pilaantumattomia kaivumaita yhteensä 450 000 m3. 
Pilaantuneille maille (100 000 m3) on rakennettu 
erilliset hyötykäyttökapselit.  
 

                  HYÖTYKÄYTÖLLÄ SAAVUTETUT SÄÄSTÖT 
8.3M! 

polttoainetta 165 000 l 
CO2 päästöjä 410 tCO2 

HTP1 

HTP2 



KIVIKON ERITASOLIITTYMÄN KATUHANKE 

Kivikon katuhankkeen toteutuneet CO2-
päästöt olivat noin 50 % pienemmät kuin 
suunnitelmien mukaan lasketut päästöt. 
 
Resurssitehokkailla ratkaisuilla säästettiin  
25 % kustannuksista. 
 
Keskeisinä tekijöinä: 
!  massojen hyötykäyttö kohteessa tai sen 

läheisyydessä 
!  kivimurskeen korvaaminen 

betonimurskeella  
!  louheen murskaus työmaalla 
!  stabiloinnin sideaineen optimointi. 
 
 
 



MYLLYPURON ALAKIVEN PUISTO 

Entisestä kaatopaikka-alueesta on luotu 
resurssiviisaan rakentamisen, tilallisen 
muotoilun ja monimuotoisen kasvillisuuden 
keinoin laaja, alueellisesti merkittävä 
virkistysalue, identiteettitekijä sekä 
maamerkki ja näköalapaikka. 

Maa-aineisten hyötykäytöllä saavutettiin 3.8 M!n,  
400 000 polttoainelitran ja 1 000 CO2-tonnin 
säästöt verrattuna siihen, että kaivumaat olisi ajettu 
vastaanottopaikoille ja pintamaat olisi ostettu. 



UUMA-KOHTEITA 



OHJEISTUSTA 



KAIVUMAIDEN, 
KIVIAINEKSEN JA  
PURKUMATERIAALIEN 
HYÖDYNTÄMISEN  
PERIAATTEET 
MAARAKENTAMISESSA  
JA 
TOIMENPIDEOHJELMA 
2018-2021 


