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1. Johdanto 

Tämä opas auttaa suunnittelemaan ja 
hyödyntämään rakennuskohteiden luon-
nonvaroja tarkoituksenmukaisesti sa-
malla säästäen kustannuksia.  

Rakentaminen on suurimpia luonnonvarojen 
kuluttajia Suomessa, joten luonnonvarojen 
käytön tehostaminen rakentamisessa on eri-
tyisen tärkeää. Suomessa infra- ja talora-
kentamiseen käytetään vuosittain 100 000 
kg kivi- ja maa-aineksia asukasta kohti. 
Tämä on Euroopan maista eniten. 

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiili-
neutraali vuonna 2030. Ilmastotavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää päästöjen vähen-
tämistä jokaisessa rakentamisprosessin vai-
heessa. Kaivumaiden ja purkumateriaalien 
huolellinen lajittelu, talteenotto ja uudelleen 
käyttö säästää merkittävästi luonnonvaroja 
ja vähentää päästöjä ja samalla rakentami-
sen kustannuksia. Hyvä toteutus edellyttää 
tarkkaa suunnittelua. Maa-ainessuunnitel-
mien tulee perustua tutkittuun tietoon koh-
teen ominaisuuksista, ja ne tulee tehdä niin 
varhaisessa vaiheessa, että niiden avulla 
voidaan vaikuttaa suunnitelmaratkaisuihin. 

EU:n jätedirektiivissä ja edelleen ympäristö-
ministeriön jätesäädöspaketissa on tiuken-
nettu rakennusjätteiden ja purkujätteiden 
erilliskeräyksen vaatimuksia, ja myös jättei-
den kirjanpitoon ja tiedonantovelvollisuuteen 
kohdistuvat vaatimukset ovat kasvaneet. 

Myös kaivettu maa-aines voi olla säädösten 
mukaan jätettä. Rakennushankkeeseen ryh-
tyvän on rakennushankkeen suunnittelussa 
ja toteutuksessa huolehdittava siitä, että jät-
teen määrää ja haitallisuutta saadaan vä-
hennettyä ja hankkeessa syntyvät raken-
nus- ja purkujätteet valmistellaan uudelleen-
käytettäviksi tai kierrätetään. 

Kiertotaloutta edistetään maarakentami-
sessa myös ns. MARA-asetuksen avulla, 
joka sallii jätteiden suunnitelmallisen hyö-
dyntämisen maarakentamisessa ilman ym-
päristölupaa tietyin ehdoin. Asetuksen mu-
kaisesti sijoitetut ainekset voivat korvata 
luonnonaineksia ja vähentää materiaalien 
kuljetusmatkoja ja tällä tavoin edistää kestä-
vää kehitystä. Ilmoitusvelvollisuus takaa 
sen, että tieto MARA-asetuksen mukaisesti 
käytettyjen uusiomateriaalien sijainnista ja 
laadusta on käytettävissä myöhemminkin. 
Tieto materiaalista ja sen sijainnista on tär-
keää erityisesti silloin, kun uusiomateriaa-
leja sisältäviä rakenteita tulee kaivutöissä 
vastaan. Jätteeksi luokiteltavien maa-aines-
ten hyötykäyttöä ohjataan myös muulla lain-
säädännöllä.   

Kaupungin vuokratonttien rakennuttajien on 
lisäksi huomioitava ohje ”Kaivu- ja louhinta-
toimenpiteiden suorittaminen sekä kaadetta-
vat puut”. Ohje neuvoo mm. vuokratonttien 
maarakentamisen vastuista ja toimintata-
voista.  
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2. Suunnitteluvaihe 

2.1. Rakennuskohteen maaperä 

Rakennuskohteella olevat maa-ainekset, 
materiaalit ja haitalliset vieraslajit on tutkit-
tava ja määritettävä ennen rakennustöitä, 
jotta muutoin hyötykäyttöön kelpaavat ai-
nekset eivät sekoittuisi rakentamisen kan-
nalta heikkolaatuiseksi ja hyödyntämiskel-
vottomaksi massaksi. Samalla on selvitet-
tävä myös mahdolliset maaperässä sijaitse-
vat jäte- ja uusiomateriaalit, jotta ne kaive-
taan erilleen ja voidaan selvittää niiden hyö-
dyntämiskelpoisuus.  

Geotekninen maaperä  

Rakennuskohteen suunnitteluvaiheessa 
teetetään pohjatutkimus (kairaukset, labora-
toriotutkimukset, kartoitus) ja perustamista-
palausunto. Pohjatutkimusten perusteella 
määritetään mm. geotekniset maakerrokset 
maalajeineen ja ne esitetään pohjatutkimus-
leikkauksissa. Jos alueella epäillään esiinty-
vän happamia sulfaattimaita, tulee maaperä 
tutkia ja maiden käsittely suunnitella. 

Mikäli kohteessa aiotaan käyttää uusioma-
teriaaleja, on selvitettävä, sijaitseeko kohde 
pohjavesialueella (tärkeä tai muu vedenhan-
kintaan soveltuva) sekä pohjavesipinnan 
taso. Uusiomateriaaleilla tarkoitetaan mm. 
teollisuuden ja energiantuotannon sivutuot-
teita ja jätteitä (esim. lento- ja pohjatuhka) 
sekä purkujätteitä (esim. betoni- ja tiili-
murske).  

Maarakentamisessa maa-ainesten oleellisin 
ominaisuus on rakeisuus ja sen perusteella 
määräytyvä maalaji (sora, hiekka, moreeni, 
siltti, savi, …), joka vaikuttaa rakennuskoh-
teen pohjarakentamisratkaisuihin ja kaikkien 
kaivettavien maa-ainesten hyödyntämis-
mahdollisuuksiin.  

Pintamaa 

Luonnonmaannokset ovat käytännössä lä-
hes uusiutumattomia luonnonvaroja. Esi-
merkiksi kuvassa 1 esitetty kangasmetsien 
podsolimaannos on niukkaravinteista ja uu-
sia ravinteita syntyy lahoamisen tuloksena 
melko hitaasti. Yksi hehtaari pintamaata voi 
silti sisältää jopa 5 tonnia eläviä organis-
meja, ja sitä muodostuu keskimäärin n. 2 
cm paksu kerros 500 vuodessa. Pintamaan 
ja maannoksen kerrosrakenne ei ole 
yleensä sama kuin geoteknisillä maakerrok-
silla. Myös maalajitteet nimetään osin eri ta-
voin geoteknisissä ja maaperän viljavuutta 
käsittelevissä asiayhteyksissä.  

Mikäli kuvassa 1 esitetyt kerrokset A, B ja C 
kaivettaisiin yhtenä kaivukerroksena, käyttö-
kelpoiset maakerrokset sekoittuisivat keske-
nään ja kaivumaan maarakennusominaisuu-
det sekä soveltuvuus kasvualustaksi heikke-
nisivät. Tällöin maa-ainesten osittainenkin 
hyödyntäminen rakennuskohteessa estyisi 
ja kaivumaa olisi ajettava pois. Poisajettujen 
hyödyntämiskelpoisten maa-ainesten tilalle 
on ostettava maa-aineksia, jolloin kustan-
nukset ja julkisilla väylillä kuljetettavien 
maa-ainesten määrät kasvavat. Maa-ainek-
sia haaskaava toiminta lisää hiilidioksidi-
päästöjä ja aiheuttaa haittaa ja lisäkustan-
nuksia sekä rakennushankkeeseen ryhty-
välle että julkiselle sektorille.  

Humuspitoisen pintamaan talteenoton ja 
käytettävyyden varmistamiseksi kohteen 
pintamaiden määrä ja laatu selvitetään 
suunnittelun aikana. Pintamaan kasvualus-
taominaisuudet voidaan tutkia maaperän pi-
laantuneisuustutkimuksen yhteydessä tai 
erikseen. 

 



 

 
5 

 

 
 
 
O Karike- ja humuskerros  
 
A Uuttumiskerros  
 
B Rikastumiskerros  
 
B+C Heikosti muuttunut  
        kerros 
 
C Muuttumaton pohjamaa  
   Pohjaveden pinta 
 
D Kallioperä 

Kuva 1. Suomalainen podsolimaannos.   

Paikalla olevat haitalliset vieraslajit 

Pintamaan oleva kasvillisuus ja mahdolliset 
haitalliset vieraslajit vaikuttavat maa-aines-
ten hyödyntämiseen ja käytettävyyteen ra-
kennuskohteen pintamaana ja kasvualus-
toissa. Hyödynnettävän maa-aineksen tulee 
olla vapaata haitallisten vieraslajien sieme-
nistä, kasvinosista ja munista. Erittäin haital-
lisia vieraslajeja ovat esim. jättiputket, jätti-
palsami, aasialaiset tatarlajit, kurtturuusu, 
komealupiini ja espanjansiruetana, joka voi 
levitä munina maa-ainesten mukana.  

Päivitetty tieto vieraslajeista ja vieraslajisää-
döksistä on Luonnonvarakeskuksen ylläpitä-
mässä kansallisessa vieraslajiportaalissa 
http://www.vieraslajit.fi/. Lisätietoja antaa 
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut. 
HSY ohjeistaa haitallisen vieraslajijätteen la-
jittelusta ja viennistä käsiteltäväksi. Haitallis-
ten vieraslajien jäte tulee lajitella huolelli-
sesti työmaalla ylimääräisten kulujen välttä-
miseksi. 

2.2. Maa-ainessuunnitelma 

Maa-ainesten hyötykäytön optimoimiseksi 
laaditaan maa-ainessuunnitelma paikkatie-
topohjaista massatyökalua käyttäen kau-
pungin massakoordinaattorin hyväksyttä-
väksi. Suunnitelman laatimisessa tarvitaan 
sekä geoteknikon että pihasuunnitelman te-
kevän maisemasuunnittelijan apua. 

Maa-ainessuunnitelmaa tarkennetaan työn-
aikaisten olosuhteiden perusteella yhdessä 
esim. vastaavan mestarin kanssa. Maa-ai-
nessuunnitelmaa varten tarvitaan totuttua 
tarkemmat pohjatutkimukset myös kaivetta-
vista maakerroksista. Maa-ainessuunnitel-
massa esitetään maakerrosten käsittely nii-
den maarakennus- ja kasvualustaominai-
suuksien kannalta.  

Maa-ainessuunnitelmassa esitetään kuinka 
paljon ja minkä laatuisia maa-aineksia on 
tarve siirtää, kuljettaa ulkopuolelle tai ostaa 
muualta. Suunnitelmassa esitetään:   
- kartta maalajialueista, kaivu- ja 

välivarastoalueista sekä kuljetusreiteistä 
kohteessa   

- kuvaus kaivumenetelmistä, 
välivarastoinnista, uudelleen 
käyttämisestä, yms.  

- varastoalueiden / -kasojen paikat ja 
tilavuudet lajikkeineen (kasaan 1 
maalaji A, kasaan 2 maalaji B, jne.)   

2.3. Muu suunnittelu   

Kaivumaita voidaan hyödyntää piharakenta-
misessa. Ympäristöön sopimattomien laajo-
jen täyttöjen sekä erityisesti tonttien rajoille 
tehtävien korkeiden tukimuurien ja penger-
rysten tekeminen on kuitenkin kielletty. Ton-
tille jäävät tai tontin läheisyydessä katu- tai 
muilla yleisillä alueilla olevat kunnallistekni-
set putket, johdot ym. eivät myöskään saa 
vahingoittua.  

Varhaisessa vaiheessa tehdyn hyvän piha-
suunnitelman ja hulevesisuunnitelman 
avulla rakentaja voi minimoida kaivumaiden 
muodostumisen. Tontilta pois kuljetettavien 
kaivumaiden ja louheen määrää on mahdol-
lista vähentää hyödyntämällä esim. louhetta 
tai kiviainesta hulevesien imeytys-/viivytys-
rakenteissa tai tukimuureissa.  

Kaivumaiden määrään voidaan vaikuttaa 
myös keskittämällä erilaiset putket samoihin 
putkikaivantoihin. Kaivumaiden määrään 
voidaan vaikuttaa myös mm. routaeristeitä 
ja pienpaaluja käyttäen (esim. routaeristetyt 

http://www.vieraslajit.fi/
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matalaan asennetut putket, pien- tai ruuvi-
paalut keveiden rakenteiden perustuksissa, 
yms.). 

2.4. Luvat  

Ennen lupaa vaativan rakennustyön aloitta-
mista on varmistettava, että lupa on lainvoi-
mainen ja että vastaava työnjohtaja on hy-
väksytty ja rakennusvalvonnan aloitusko-
kous on pidetty (mikäli luvassa on niin edel-
lytetty). Vastaavan työnjohtajan tulee olla 
hyväksytty myös ennen paalutus- ja/tai val-
mistelevan maanrakennustyön aloittamista 
ja töiden aloituksesta tulee ilmoittaa raken-
nusvalvontaviranomaiselle. Paalutustyöstä 
on toimitettava rakennusvalvontaviranomai-
selle paalutussuunnitelma.   

Puiden kaataminen, kaivaminen, louhiminen 
tai muu näihin verrattava rakentamista 
valmisteleva toimenpide voidaan suorittaa 
vasta, kun maisematyölupa on myönnetty, 
ellei rakennusvalvontaviranomainen ole 
ennen luvan myöntämistä todennut 
toimenpiteen olevan vaikutuksiltaan 
vähäinen.  

Ennen työn aloittamista on hankittava myös 
kaivulupa, jos katu- tai rakennus-, toimen-
pide- tai muulla yleisellä alueella on tehtävä 
kaivu- tai louhintatyötä tai jos tontilla tehtävä 
kaivu- tai louhintatyö ulottuu näille alueille. 
Ilmoitukseen on liitettävä aina liikennejärjes-
telysuunnitelma. Myös mikäli yleistä aluetta 

joudutaan varaamaan muuten työkäyttöön 
(varastointiin, läjitykseen, työmaatoimistolle 
ym.) niin on tehtävä kunnossapitolainmukai-
nen ilmoitus alueen varaamiseksi työkäyt-
töön. 

Jos kohteesta kaivetaan ylös vanhoja uusio-
materiaalirakenteita (esim. betonimurs-
keita), niiden uudella hyödyntämiskohteella 
tulee olla lupa jätteen hyödyntämiseen. 
Lupa voi olla ympäristölupa tai hyödyntämi-
nen voidaan tehdä MARA-rekisteröinti-ilmoi-
tuksella.  

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää ai-
heuttavasta toiminnasta on tehtävä meluil-
moitus viimeistään 30 päivää ennen toimin-
nan aloittamista. Meluilmoitus pitää tehdä 
mm. louhinnasta, paalutuksesta, piikkauk-
sesta ja suurtehoimuroinnista, jos työtä teh-
dään muulloin kuin arkisin ma - pe kello 7 - 
18. Murskauksesta ilmoitus pitää tehdä 
aina. Jos murskaustyön kesto on vähintään 
50 päivää, murskaukseen on oltava ympä-
ristölupa. 

Melu- ja tärinähaitasta pitää aina myös tie-
dottaa työmaan naapureille. Lisäksi lähis-
töllä olevien ns. erityisen herkkien kohteiden 
kuten hoito- ja oppilaitosten kanssa pitää 
neuvotella riittävistä haittojen torjunnasta. 

Pilaantuneen maaperän puhdistus on ilmoi-
tuksenvaraista toimintaa. Pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta on kerrottu tar-
kemmin luvussa 4. 
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3. Toteutusvaihe

3.1. Maa-ainesten kaivu  

Lajitteleva kaivu   

Mikäli tontilta poistettavaa pintamaata (kas-
vualustaa) on tarkoitus hyödyntää, se leika-
taan kaivukoneella välttäen alempien maa-
kerrosten sekaantumista pintamaihin. Suo-
siteltava tapa kuoria pintamaa on esitetty 
kuvassa 2a. Näin pintakerrosta vahingoite-
taan mahdollisimman vähän ja se saadaan 
talteen.  

Mikäli tontilla on hyödyntämiskelpoisia luon-
non hiekka- tai sorakerroksia, ihmisen teke-
miä kitkamaa-, murske- tai louhetäyttöjä 
vanhoja uusiomateriaalirakenteita, kaive-
taan ne lajittelevana kaivuna (kuva 2b) ja 
välivarastoidaan tontilla hyödynnettäväksi 
tai kuljetetaan muualla hyödynnettäväksi. 
Lajitteleva kaivu on usein mahdollinen uu-
disrakennustonteilla. Korjaus- tai täydennys-
rakennuskohteissa tilan puute voi käytän-
nössä estää lajittelevan kaivun.  

Kaivumaiden löyhtymisen takia maa-ainek-
sen tilavuus kasvaa maa-aineksesta riip-
puen jopa 1,3 - 1,7 -kertaiseksi leikkauk-
sesta kuljetusvälineeseen tai välivarastoau-
malle siirrettäessä. Lisäksi tapahtuu usein 
ylikaivua (”ryöstöä”), jolloin suunnitelmasta 
mitattu kaivumaan tilavuus voi jopa kaksin-
kertaistua kuljetusvälineen lavalle tai au-
malle siirrettynä.  

a) 

 

b) 

 
Kuva 2. Pintamaan (a) ja pohjamaan (b) 
kaivu.  
 
Kaivumaiden aumaus  

Välivarastoinnin tilan tarvetta pienennetään 
kasaamalla materiaalit korkeammiksi 
aumoiksi (kasoiksi). Pohjatutkimuksien pe-
rusteella geoteknikko ohjeistaa pehmeikkö-
alueilla aumoille soveltuvat alueet sekä suu-
rimmat sallitut korkeudet. Liian suuri au-
makorkeus pehmeiköllä voi saada aikaan 
haitallisia painumia tai maaperän murtumi-
sen ja näin ollen vahingoittaa tontilla tai 
naapuritontilla olevia maanalaisia tai maan-
päällisiä rakenteita ja rakennuksia.  

Pintamaiden aumaus   

Kasvualustakäyttöön suunniteltujen pinta-
maiden välivarastoinnissa tärkein tavoite on 
estää varastoitavan maan laadun heikkene-
minen. Jos pintamaata varastoidaan muuta-
maa viikkoa kauemmin, kasan sydän muut-
tuu hapettomaksi ja siinä alkaa tapahtua ke-
miallisia ja biologisia muutoksia. Muutosten 
nopeus ja laatu riippuvat voimakkaasti mm. 
materiaalin kosteudesta ja olomuodosta.  

Kuiva ja karkea (ei plastinen) maa kestää 
paremmin varastointia kasana. Märkä ja sa-
visempi (plastinen) maa muuttuu hapetto-
maksi ja vaikeasti levitettäväksi. Se vaatii 
hapettamista sekä kuohkeuttamista soveltu-
akseen kasvualustakäyttöön. Nyrkkisään-
tönä voidaan pitää maksimissaan 3 - 4 m 
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korkeaa aumaa. Pintamaa-aumat rakenne-
taan, käsitellään, puretaan ja hyödynnetään 
viherrakentamisessa maisemasuunnittelijan 
ohjeistamana.   

Kaivumaiden olosuhderiippuvaisuus  

Kaivumaiden hyödyntämismahdollisuudet 
ovat usein olosuhderiippuvaisia. Toiminnalli-
set vaatimukset täyttävä täyttö tai muu ra-
kenneosa on toteutettavissa heikompilaatui-
sella maa-aineksella paremmin kuivalla kuin 
sateisella säällä, jolloin maa-ainesten pinta 
saattaa liettyä ja vesipitoisuus kasvaa. Täl-
löin rakennettavan kerroksen tiivistäminen 
vaikeutuu huomattavasti tai on jopa mahdo-
tonta. Heikompilaatuisen maa-aineksen 
käyttämisestä on työmaalla sovittava aina 
rakennuttajan edustajan kanssa.  

Purettavat ja kaivettavat rakenteet ja muut 
täytöt  

Rakennuskohteessa saattaa olla purettavia 
vanhoja rakenteita, putkia, täyttöjä tms. Ra-
kenteita ovat esim. betoniset perustukset, 
paalut (teräsbetoni, teräs tai puu), kaivot, 
putkiarinat, muurit, vanhat kyllästetyt sähkö- 
tai valaisinpylväät, yms.   

Käytöstä poistettavien putkien valmistusma-
teriaali voi olla mm. muovi, valurauta, be-
toni, asbesti, tms. Putket, joita ei pureta pois 
maasta tai joista osa jätetään maahan, on 
tulpattava huolellisesti, koska tulppaamaton 
putki saattaa kuljettaa hallitsemattomasti 
merkittäviä määriä vettä. Asbestityöt ja as-
bestipurkutyöt on tehtävä Valtioneuvoston 
asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015) mukaisesti.  

Ihmisen toiminnan seurauksena täyttömate-
riaali voi olla esim. betonia, tiiliä, kevytsora-
harkkoja, lentotuhkaa, pohjatuhkaa, asfalt-
tia, eristeitä (EPS, villa, …), yms. tai kaik-
kien näiden sekä maa-ainesten seoksia. 
Täytöissä voi olla myös kantoja, juuria, 
puunrunkoja, risuja tai muuta orgaanista ai-
nesta. Lisäksi täytöissä voi olla merkittäviä-
kin määriä muita jätteitä kuten esim. muo-
via, lasia, terästä, sähköjohtoja, saumausai-
neita, yms. 

Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjes-
tettävä jätteen erilliskeräys siten, että mah-
dollisimman suuri osa jätteestä voidaan val-
mistella uudelleenkäyttöön taikka muutoin 
kierrättää tai hyödyntää. Erilliskeräys on jär-
jestettävä ainakin seuraaville jätelajeille: be-
toni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajät-
teet, kipsipohjaiset jätteet, kyllästämättömät 
puujätteet, metallijätteet, lasijätteet, muovi-
jätteet, paperi- ja kartonkijätteet, maa- ja ki-
viainesjätteet (Valtioneuvoston asetus jät-
teistä 179/2012, 16 §).  

3.2. Poistettavat maa-ainekset  

Kaivumaiden vastaanotto  

Ylijäämämaat eli tontilla syntyvät ylimääräi-
set kaivumaat tai rakentamiseen laadultaan 
kelpaamattomat maat kuljetetaan maankaa-
topaikalle, ympäristöluvan varaiseen vas-
taanottopaikkaan tai muuhun rakennuskoh-
teeseen (mikäli pois ajettava kaivumaa on 
niihin kelvollista).  

Helsingin kaupungilla ei ole vakituista kaivu-
maiden vastaanottopaikkaa. Paikkoja voi 
tiedustella Helsingin massakoordinaattorilta. 
Vastaanottopaikkoja ja muita rakennuskoh-
teita voi tiedustella maanrakennusurakoitsi-
joilta tai netistä ns. ”maa-ainespörsseistä”.  

Jätteen haltijan on ennen jätteen siirron aloi-
tusta laadittava siirtoasiakirja pilaantuneesta 
maa-aineksesta ja muusta rakennus- ja pur-
kujätteestä kuin pilaantumattomasta maa-ai-
neksesta. Siirtoasiakirjassa on oltava val-
vonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset 
tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, al-
kuperästä, toimituspaikasta ja -päivämää-
rästä, käsittelytavasta toimituspaikassa 
sekä kuljettajasta (JL 646/2011, 121 §).   

Muiden materiaalien vastaanotto  

Osa täytöissä olevista muista materiaaleista 
voidaan toimittaa lajiteltuna ja riittävän puh-
taina ilmaiseksi kierrätyksen (esim. teräs) tai 
maksullisena kierrätyslaitoksille (esim. puh-
das betoni- tai tiilijäte). Osa materiaaleista 
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saattaa kelvata energiajätteenä poltetta-
vaksi. Jätteet on aina toimitettava vastaan-
ottajalle, jolla on lupa ottaa kyseinen jäte 
vastaan. Sekalaisten rakennusjätteen vas-
taanottohinnat voivat olla huomattavan suu-
ria, joten lajittelu syntypaikalla on erityisen 
tärkeää myös kustannustehokkuuden näkö-
kulmasta. 

Vähäinen määrä betonin, tiilen tai asfaltin 
kappaleita tai kantoja, juuria, tms. voidaan 
hyväksyä ylijäämämaiden seassa, mutta 
vastaanottopaikkojen vaatimukset maa-ai-
neksen seassa olevien muiden materiaalien 
osalta vaihtelevat ja ne on selvitettävä etu-
käteen. Mikäli muita materiaaleja sisältävä 
maa-aines joudutaan lastaamaan takaisin 
kuorma-auton lavalle maan vastaanottopai-
kalla, aiheutuu merkittäviä lisäkuluja. Suosi-
teltavaa on tehdä kaivu mahdollisimman hy-
vin lajittelevana.  

3.3. Työmaavedet  

Työmaavedet käsitellään voimassa olevan 
Helsingin kaupungin työmaavesiohjeen 
sekä HSY:n viemäröintiohjeistuksen 
mukaisesti. Vesien johtaminen hule-, jäte- 
tai sekavesiviemäriin vaatii aina luvan 
HSY:n liittymispalveluilta.  

 

 
Kuva 3. Esimerkki lajittelevasta kaivusta.  

 
  

Betonijäte 

 Asfalttijäte   
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4. Pilaantuneiden maiden 
tutkiminen ja puhdistaminen

4.1. Epäily pilaantumisesta  

Jos tontilla on sijainnut aikaisemmin esimer-
kiksi öljysäiliö, polttoaineen jakelupiste, kas-
vihuone, varasto tai teollisuuslaitos tai jos 
sinne on sijoitettu täyttömaita, on mahdol-
lista että maaperä on pilaantunut. Yleensä-
kin, jos tontti sijaitsee kaupunkialueella, on 
hyvä olla aina yhteydessä Helsingin ympä-
ristöpalveluihin ja tiedustella, onko maape-
rän pilaantuneisuus syytä tutkia. Kaupungin 
omistamalla maalla pitää olla lisäksi yhtey-
dessä Maaomaisuuden kehittäminen ja ton-
tit-palveluun pilaantuneisuuteen liittyvien 
asioiden sopimiseksi.  

Pilaantuneisuustutkimuksessa selvitetään 
maaperän (ja joissakin tapauksissa pohja-
veden) tila ottamalla maanäytteitä ja tutki-
malla niistä haitta-aineiden pitoisuudet. Tut-
kimukset laboratoriokokeineen kestävät nor-
maalisti useita viikkoja. Mikäli tutkimuksissa 
todetaan haitta-ainetta kynnysarvon tai alu-
eellisen taustapitoisuuden ylittävä pitoisuus, 
on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistus-
tarve arvioitava valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaisesti (Valtioneuvoston ase-
tus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdis-
tustarpeen arvioinnista 214/2007).  

Näytteenotto, näytteiden analysointi ja tulos-
ten tulkinta vaativat ammattitaitoa (sertifioitu 
näytteenottaja). Maaperän pilaantuneisuus-
tutkimuksiin erikoistuneiden konsulttitoimis-
tojen yhteystietoja löytyy mm. internetistä.    

4.2. Puhdistaminen ja maa-
ainesten hyötykäyttö  

Jos maaperässä olevien haitta-aineiden 
osalta tunnistetaan puhdistustarve tai pi-
laantunutta maa-ainesta kaivetaan rakenta-

misen vuoksi, se tulee käsitellä asianmukai-
sesti. Pilaantuneen maaperän puhdistami-
nen, puhdistamisen yhteydessä kaivetun 
maa-aineksen hyötykäyttö kaivualueella 
sekä poistaminen ja toimittaminen muualle 
edellyttävät ympäristönsuojelulain 136 §:n 
mukaisen ilmoituksen tekemistä. Joskus toi-
minta voi edellyttää myös ympäristölupaa. 

Ilmoitus tulee toimittaa Helsingin kaupungin 
kirjaamoon. Ympäristöpalveluiden ympäris-
töseuranta- ja -valvontayksikkö tekee ilmoi-
tuksen perusteella päätöksen, jonka mää-
räyksiä työssä on noudatettava.  

Ilmoitus on jätettävä 45 vuorokautta ennen 
puhdistamiseen ryhtymistä. Jos päätöstä ei 
ole kuulunut 45 vuorokauden kuluessa il-
moituksen jättämisestä, puhdistamistöihin 
saa ryhtyä omalla vastuulla. Puhdistami-
seen voi ryhtyä heti kun päätös on tullut 
myös silloin, kun ilmoituksen jättämisestä on 
kulunut alle 45 vuorokautta.  

Tavallisin puhdistamismenetelmä on pilaan-
tuneen maan kaivaminen ja kuljettaminen 
asianmukaiseen käsittelylaitokseen. Työ-
maalle tulee nimetä ympäristötekninen val-
voja, joka valvoo puhdistamista viranomais-
päätöksen määräysten mukaisesti. 

4.3. Vastuu  

Ympäristönsuojelulainsäädännön perusperi-
aatteena on, että pilaantumisen aiheuttaja 
maksaa pilaantumisesta aiheutuneet kulut. 
Jos maaperän pilaantuminen on tapahtunut 
kauan sitten, pilaantumisen aiheuttajan toi-
minta on päättynyt, maaperän pilaajaa ei 
löydy tai saada vastuuseen, on mahdollista, 
että kustannukset lankeavat tontin haltijan 
maksettaviksi. 
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Vastuuseen vaikuttavat lisäksi yksityisoikeu-
delliset sopimukset (esim. vuokrasopimus 
tai kauppakirja), joka saattaa siirtää vastuun 
esimerkiksi maanomistajalle. Jo maakaup-
paa tehtäessä on sekä myyjän että ostajan 
etu sopia yksiselitteisesti maaperän mahdol-
lisesta pilaantumisesta aiheutuvista kustan-
nuksista. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa 
kannattaa sopimuksen laadinnassa hyödyn-
tää ympäristöoikeuteen erikoistuneen laki-
miehen ammattitaitoa.  

Helsingin kaupungin omistamien tonttien 
maanvuokrasopimuksessa on yleensä mää-
ritetty vastuut maaperän puhdistamisesta. 
Mikäli kaupungin vuokratontilla todetaan pi-
laantuneisuutta, tulee puhdistusvastuun sel-
vittämisestä olla yhteydessä Maaomaisuu-
den kehittäminen ja tontit palveluun. 

 

Lisätietoja:  
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2007. Geologian tutkimuskeskus. 
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/erikoisjul-
kaisu/gtk_maaperakar-
tan_kayttoopas.pdf  
Vieraslajit.fi. Kansallinen vieraslajisi-
vusto. Luonnonvarakeskus. 
http://www.vieraslajit.fi/  
Uusiomaarakentamisen UUMA4-oh-
jelma 2021- 2023. http://www.uu-
siomaarakentaminen.fi/  
Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorit-
taminen sekä kaadettavat puut. Toimin-
taohje kaupungin tonttien rakennutta-
jille. Helsingin kaupunki, kaupunkiympä-
ristön toimiala, maaomaisuuden kehittä-
minen ja tontit. 
Helsingin kaupungin ympäristönsuojelu-
määräykset. 
Jätelaki (646/2011). 
Valtioneuvoston asetus asbestityön turvalli-
suudesta (798/2015). 
Valtioneuvoston asetus jätteistä 
(179/2012). 
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantu-
neisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 
214/2007. 
Ympäristönsuojelulaki (527/2017). 
 
 
 
 
Yhteystietoja:  
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön 
asiakaspalvelu puh. (09) 310 22111 
Helsingin kaupungin rakennusvalvontapal-
velut, yhteydenotot alueittain, ks. 
https://kartta.hel.fi – Kaupunkiympäristö-toi-
mialan vastuualueet, Rakennusval-
vonta/PALU. 
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut,  
puh. (09) 310 2611 
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