
YLIJÄÄMÄMAA-AINESTEN 
SYNNYN EHKÄISEMINEN 
 
MAAPANKKI / MATERIAALIPANKKI = 
SÄÄSTÖÄ 

/ INS. YAMK JUKKA HUPPUNEN 



NYKYTILANNE, HYÖDYNNETTÄVÄT MATERIAALIT 

• Pirkanmaalla: puhtaat maat / YLIJÄÄMÄMAAT 2 000 000 m3 /a 

• Tampereen maanvastaanottopisteille 400 000 m3 / a;  
kymmeniä uusia rakennuskohteita 

• -> KAATOPAIKKASIJOITUKSENA n. 16 milj. € 

• Hake 475 000 – 825 000 m3/a; Naistenlahti, Hervanta 

• Tuhka 15 400 m3/a; Naistenlahti ja Hervanta sekä lisäksi Sulkavuoren 

uuden jätevedenpuhdistamon puhdistamolietteen mahdollisesta 

termisestä käsittelystä syntyvää tuhkaa 5 800 m3/a. 

• Kuitusavi 

• Sedimentit 

• Lietteet 1,5 milj m3  (Lielahden nollakuitu) ja JÄTTEET 

• Asfaltti 25 000 – 50 000 m3 

• Betoni ja tiili 20 000 m3 



NYKYTILANNE, VASTAANOTTO JA 
VARASTOINTI 
• Tampereen nykyinen vastaanottokapasiteetti loppunee 2016 

• Lempäälässä Lehtivuoren maanvastaanottoalue 
täyttynee 2018.  

• Pirkkalassa ei ole tällä hetkellä maanvastaanottoaluetta.  

• Nokialla Kyynijärven maanvastaanottoalue täyttynee 
2020.  

• Kangasalla Asemantien maankaatopaikka, jonka lupa on 
voimassa vuoteen 2015 saakka.  

• Ylöjärvellä ei ole varsinaista maanvastaanottopaikkaa. 

• Orivedellä ei ole tällä hetkellä laisinkaan 
maanvastaanottoaluetta.  

  

 

Materiaalihallinta siirtyy markkinavetoiseksi, 

kustannukset kasvaa 



TILANTARVE  

MASSOJA -> v. 2015 – 2020 n. 8 milj. 

m3 -> ARVIOLTA NOIN 100 – 200  ha 

• Loppusijoitus 

• Käsittely 

• Kierrätys 

• Välivarastointi 



PAIKKATIETOA ON!! 



TARPEITA ON 

 



TARPEITA ON 

 



TARPEITA ON 



MAHDOLLISUUKSIA 



STABILOINTI JA 
UUSIOMAA-
RAKENTAMINEN 

• yli 200 teollisuuden sivutuotetta (tuhkat, 

kuonat, kipsit, rikastushiekat jne.) 

tutkittu uusiomaarakentamisessa ja 

koerakenteita on tehty liki 100 kpl 

• Kehitetty: kerrosstabilointia, massa-

stabilointia, prosessistabilointia ja 

aumastabilointia. 

• Esimerkkikohteita: Vuosaaren satama, 

Trondheimin satama, Valencian satama, 

Turun satama EU-Life Stable, Kukkia 

Circlet EU-Life, Ecoroad Interreg hanke 



MAAPANKKI – JÄRJESTELMÄ TÄLLÄ 
HETKELLÄ 

• Tampereen kaupungin järjestelmästä on tällä hetkellä valmiina 

demo-versio 

• Nokialla tekeillä järjestelmä 

• Järjestelmiä voisi ja PITÄISI käyttää myös muiden kuin maa-

ainesten hallintaan, ”materiaalipankki” 

• Rakennettavat kohteet, välivarastointialueet, ottoalueet, 

ylijäämä/alijäämä logiikka 

• Säästöjä saadaan kuljetuksissa kun massojen käyttö 

suunnitellaan tarkemmin esim. 300 000m3 kuljetus 4km => 

säästö 500 000 EUR 



MAA-AINESTEN UUSIOKÄYTTÖ KADUN 
RAKENTAMISESSA 
• Tampereen Infran rakentamispalvelut , opinnäytetyö, syksy 2013  

• Rakentamispalveluissa on mahdollista lisätä maa-ainesten 

uusiokäyttöä mm. maapankki –sovelluksen käyttöönotolla sekä 

jalostusmäärien ja jalostusmenetelmien lisäämisellä.  

• Maa-ainesten uusiokäytön lisääminen ja nykyisen toiminnan 

tehostaminen aiheuttavat merkittäviä säästöjä materiaalien 

hankinnan, loppusijoitettavan ylijäämämaan, kustannusten, 

kuljetuksiin käytetyn ajan ja ajokilometrien sekä 

ympäristökuormituksen määrissä. Varastointialueen läheisellä 

sijainnilla on suuri merkitys kustannusten ja 

ympäristökuormituksen muodostumiseen.  

• Maapankki –sovelluksen kehitystyö on käynnissä ja sovellus on 

tällä hetkellä testausvaiheessa. Langattomaan tiedonsiirtoon 

perustuva kuljetuksien ja materiaalien tiedonsiirtosovelluksen 

käyttöönotto etenee. Maa-aineshuoltoon liittyvä varastointi ja 

kirjanpito ovat myös kehitystyön alla. 



VUOSAAREN MELUESTE, PERIAATE 

• Hyödyntäminen: meluesteessä hyödynnetään ei-ongelmajäte 
epäorgaanisia pimoja  

• 140.000 m3 (varauduttu 50 % massamäärän kasvuun…) 

• Pysyvän jätteen kaatopaikan kaltaiset pinta- ja pohjaeristyskerrokset 

(851/1997) 

MELULÄHDE 

HYÖDYNNETTY PILAANUT MAA 

ERISTEKERROS 

SUOJELTAVA ALUE MELUESTE 



YLIJÄÄMÄMASSOJEN KÄSITTELY 



MITÄ PITÄISI TEHDÄ? 



TAVOITEET 



VASTAANOTON JA VARASTOINNIN 
SIJOITTUMINEN!!! 
 

Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, 
Tampereen ja Ylöjärven alueelle 



TARVITAAN USEITA ALUEITA 

 



LIIDERI-KARTTAKÄYTTÖLIITTYMÄ 
KOHTEET KARTALLA 

 

 

 

• LIIDERI on pilvipalvelussa 

sijaitseva projektipankki 

• Eri vaiheissa olevat hankeet 

saadaan sijoitettua kartalle ja 

esitettyä eri väreillä ja 

symboleilla 

• Kartalle voidaan hakea tietyn 

tyyppisiä dokumentteja 

sisältävät kohteet 

• Kartalle voidaan sijoittaa myös 

muuta paikkatietoaineistoa 

• Tieto vain yhdessä paikassa 

“Käynnissä olevista hankkeista saa kokonaiskäsityksen yhdellä 

silmäyksellä.” 



TAVOITTEET (2) 
 

• RAKENNETAAN TOIMIVA SEUDULLINEN JÄRJESTELMÄ JA 
OTETAAN SE KÄYTTÖÖN!! 

• JA PERUSTETAAN VASTAANOTTO- / KIERRÄTYSALUEET!!! 

 


