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1 JOHDANTO  
 

Kiviaineksilla on suuri merkitys yhteiskunnan infrastruktuurin toimivuudelle. Suomessa ki-
viaineksia käytetään lähes 120 milj. t/vuosi, ja vuosittainen kiviainesten kulutus asukasta kohden 
laskettuna on siten noin 20 tonnia/asukas (Kuva 1). Tonneina mitattuna kiviainesteollisuus on 
Suomen suurin teollisuuden ala, eikä laajamittaista kiviaineksen käyttöä voida korvata millään 
muulla materiaalilla. Suomen kiviaineshuollon tila on kuitenkin epävarmalla pohjalla, koska se 
perustuu pääasiassa useisiin pieniin maa-ainesten ottoalueisiin sekä jonkin verran rakentamisen 
yhteydessä vapautuviin ylijäämäkiviaineksiin. Kiviainesten käyttö myös lisääntyy ja primääris-
ten kiviainesten saatavuus vaikeutuu suurimpien kasvukeskuksien alueilla, ja tämän seurauksena 
kiviainesten kuljetusmatkat ja liikenteen päästöt kasvavat.  Kiviainesten saatavuuden turvaamien 
ja ottoalueiden jälkikäytön selvitykset ovat yhteiskunnan keskeisiä ratkaisuja vaativia haasteita. 
 
 

 
 
Kuva 1. Arvioitu soran, hiekan ja kalliokiviaineksen kokonaiskäyttö Infra ry:n ja SYKEn tilastojen perusteella. 
Vuosien 1999–2007 tietoja on tarkistettu ilmoittamismenettelystä saaduilla tiedoilla. (Rintala 2004, SYKE 2008, 
Jari Rintala, SYKE, henkilökohtainen tiedonanto 2008) 
 
 
Kasvukeskuksissa rakentamiseen hyvin soveltuvien alueiden määrä pienenee jatkuvasti ja perus-
tamisolosuhteet heikkenevät vastaavasti. Rakentaminen siirtyy kasvukeskuksissa yhä suurem-
massa määrin maan alaisiin kohteisiin sekä alueille, joilla ei ole kantavia maalajeja. Rakentami-
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sen kaivutöiden, maanrakentamisen ja myös kallion louhinnan yhteydessä muodostuu eri laatui-
sia ylijäämäkiviaineksia, jotka kattavat paikallisesti jopa kymmeniä prosentteja kiviainesten käy-
töstä. Ylijäämäkiviaines on kiviainesta, joka on jostain tietystä syystä poistettu sen alkuperäiseltä 
paikalta, vaikka poistetulle kiviainekselle ei siinä yhteydessä välttämättä ole ollut osoittaa käyt-
tötarkoitusta tai lopullista sijoituspaikkaa (pl. ympäristön pilaantumisen vaaran aiheuttavat yli-
jäämäkiviainekset sekä kaivostoiminnan sivukivet). 
 
Ylijäämäkiviainesten määrä kasvaa tulevaisuudessa, joten rakentamisen ylijäämäkiviainesten 
kustannustehokasta hyödyntämistä tulee lisätä. Ylijäämäkiviaineksista osa soveltuu hyvin käytet-
täväksi kiviaineksena (lähinnä kalliokiviainekset), mutta osa niistä on läjitettävä, sillä niille ei ole 
laajamittaista hyötykäyttöä (esim. savet ja siltit). Maanvastaanottopaikat ovat täyttymässä sekä 
Uudellamaalla että Pirkanmaalla, mutta ongelmien syyt ovat paikallisesti erilaisia, mikä johtuu 
muun muassa alueiden geologisista piirteistä. Pirkanmaalla ongelman muodostavat etupäässä 
kalliokiviainekset sekä moreenimaalajit, kun taas pääkaupunkiseudulla suurimpana ongelmana 
ovat savet, mutta myös usein moreenit ja kalliokiviainekset. Rakentamisen ylijäämäkiviainekset 
muodostavatkin suurimman jalostettujen luonnon kiviainesta korvaavien materiaalien ryhmän. 
 

1.1 Hankkeen rahoitus 
 
Ympäristöministeriön (YM) Ympäristöklusterin UUMA-ohjelmasta (Infrarakentamisen UUsi 
MAteriaaliteknologia) myönnettiin rahoitusta ”Rakentaminen ja kiviainekset – tuotteita ylijää-
mästä” –hankkeelle (RAKI). RAKI-hankkeen toteutuksesta vastasivat Geologian tutkimuskeskus 
(GTK) ja Tampereen teknillinen yliopisto (TTY). Molemmat osapuolet rahoittivat hanketta myös 
oman työn osuudella (50 %). Projektin työtä valvoi ohjausryhmä, johon kuuluivat Markus Ala-
passi YM:stä, Hannu Idman GTK:sta, Pia Rämö Infra ry:stä, Pirjo Kuula-Väisänen, TTY:sta ja 
Paavo Härmä, GTK:sta. 
 

1.2 Hankkeen sisältö 

 
Rakentaminen ja kiviainekset -hankkeessa pyrittiin luomaan toimintamalleja rakentamisessa syn-
tyvien ylijäämäkiviainesten hyötykäytön tehostamiselle. Tähän kuului tärkeänä osana kiviaines-
terminaalien kriteerien selvittäminen. Mahdolliset kiviainesterminaalit käsittäisivät ylijäämäma-
teriaalien vastaanottoa, tilastointia, lajittelua, jatkojalostusta ja varastointia. Kiviaineksen oton 
lisäksi näillä alueilla voisi olla hyödyntämiskelvottoman ylijäämämateriaalin loppusijoitusta. 
 
RAKI-hankkeen töissä keskityttiin rakentamisessa syntyvien ylijäämäkivi- ja maa-ainesten ny-
kytilan selvitykseen kyselytutkimuksella (Rekola 2007) (Pokki et al.. 2009). Nykytilaselvityksen 
perusteella valittiin tarkasteluun keskitettyjen kivi- ja maa-aineksien tuotanto- ja käsittelyaluei-
den elinkaariarviointi (Helenius 2009). Lisäksi kartoitettiin kyseisten alueiden geologisia reuna-
ehtoja, lähinnä kallioperän rakoilua ja pohjavesiolosuhteita valituilla kohdealueilla Helsingin ja 
Tampereen seudulla. Lisäksi tehtiin vielä pääosin kirjallisuuteen pohjautuva selvitys kiviaines-
terminaalien perustamisen reunaehdoista ja saven käytöstä kallioperän tiivistysmateriaalina. 
 
Tässä loppuraportissa esitetään RAKI-hankkeen tulokset tiivistetyssä muodossa RAKI-
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hankkeessa tuotettujen osaraporttien pohjalta. Osaraportit käsittävät seuraavat kirjallisuusviitteis-
sä mainitut raportit: 

- GTK:n  tutkimusraportti nro 177 (Pokki et. al. 2009) 

- Vesa-Petri Heleniuksen lopputyö TTY:ssä (Helenius 2009) 

- GTK:n arkistoraportit keskitettyjen kivi- ja maa-aineksien tuotanto- ja käsittelyalueiden koh-
deselvityksistä: Vantaan Pitkäsuo, Espoon Kulmakorpi ja Tampereen Sorila. 
 

Tässä RAKI-hankkeen loppuraportissa luodaan ensin katsaus ylijäämäkiviaineksiin liittyvään 
lainsäädäntöön ja kaavoitukseen. Sen jälkeen kuvataan kivi- ja maa-aineksien tuotanto- ja käsit-
telyalueiden geologisia reunaehtoja kohdetutkimusten muodossa. Kivi- ja maa-aineksien tuotan-
to- ja käsittelyalueiden eli kiviainesterminaalien geologisista reunaehdoista selvitettiin lähinnä 
eri kohdealueiden kallioperän rikkonaisuutta ja pohjavesiolosuhteita. Kohdeselvityksiä tehtiin 
kolmella alueella: Vantaan Pitkäsuo, Espoon Kulmakorpi ja Tampereen Sorila. 
 
RAKI-hankkeessa selvitettiin myös ylijäämäkiviainesten muodostumisen, käytön, jalostuksen ja 
loppusijoituksen nykytilaa ja ongelmia Suomessa kyselyillä, jotka kohdistettiin kuntasektorille, 
ympäristökeskuksiin, maakuntaliittoihin ja kiviainesyrityksiin (Rekola 2007), (Pokki et al. 2009). 
Tässä raportissa esitetään lyhyt katsaus ylijäämäkiviainesten hyödyntämisen nykytilasta sekä ky-
selyjen tuloksista.  
 
Lopuksi raportissa on lyhyt kuvaus ylijäämämaa- ja ylijäämäkiviainesten hyödyntämisen elin-
kaaritarkastelusta (Helenius 2009), jossa perehdyttiin melko perusteellisesti infra-alan elinkaari-
tarkastelun teoriaan ja problematiikkaan ja tähän mennessä Suomessa tehtyihin tutkimuksiin. 
Työssä perehdyttiin ekotehokkuuden problematiikkaan yleisesti ja erityisesti infra-alan viiteke-
hyksissä sekä nykyaikaisiin elinkaariarviointimenetelmiin. Lisäksi käytiin läpi erilaiset ohjelmis-
tot ja pohdittiin niihin syötettävien lähtötietojen saatavuutta ja oikeellisuutta. 

 

1.3 RAKI-hanke ja UUMA-ohjelma 
 

Uusiomateriaalien käytön kehittämiseksi ja lisäämiseksi ympäristöministeriö käynnisti yhdessä 
liikenneministeriön, Tekesin ja Sitran kanssa kehitysohjelman ”Infrarakentamisen uusi materiaa-
liteknologia UUMA”. Ohjelman tavoitteena on vähentää luonnonvarojen käyttöä ja jätteen syn-
tymistä maarakennuksessa. Tämä tarkoittaa erityisesti soravarojen käytön vähentämistä ja sitä 
kautta pohjavesien ja maisemallisesti tärkeiden soraharjujen säästämistä. 
 
Infrarakentamisen uudella materiaaliteknologialla tarkoitetaan teknologiaa, jossa hyödynnetään 
heikkolaatuisia ylijäämä- ja kiviaineksia, teollisuuden sivutuotteita, pilaantuneita maita ja vanho-
ja maarakenteita.  Ympäristöministeriö valmisteli yhteistyössä eri toimijoiden kanssa aihetta 
koskevan esiselvityksen ja kehitysohjelmaehdotuksen (UUMA) syksyllä 2005 (Lahtinen et al. 
2005a, 2005b). Työn toteuttajina olivat Ramboll Finland Oy ja Tampereen teknillisen yliopiston 
Rakentamisosasto. Kehitysohjelman (2006-2010) tavoitteena on lisätä uusiomateriaalien käyttöä 
sekä vähentää luonnonvarojen käyttöä ja jätteen syntymistä maarakennuksessa. UUMA-
ohjelman toteutus käynnistettiin vuoden 2006 alussa. Ohjelmaa ovat rahoittaneet ympäristömi-
nisteriö, liikenneministeriö ja Tekes. 
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Vuosina 2006-2009 UUMA-kehitysohjelma koostui kuudesta ympäristöministeriön rahoittamas-
ta hankkeesta ja kahdesta Tekesin rahoittamasta hankkeesta. RAKI-hanke kuului näihin kuuteen 
hankkeeseen, ja siinä selvitettiin ylijäämäkiviainesten hyödyntämisen nykytilaa sekä pyrittiin 
edistämään ylijäämäkiviainesten tuotteistamista ja käyttöä korvaamaan primäärisiä kiviaineksia. 
 

2 RAKI-HANKKEEN TAVOITTEET  
 

RAKI-hankkeen päätavoitteena oli pyrkiä luomaan toimintamalleja rakentamisessa syntyvien 
ylijäämäkiviainesten hyötykäytön tehostamiselle. Tähän kuului tärkeänä osana kiviainestermi-
naalien kriteerien selvittäminen. Tähän päätavoitteeseen pyrittiin selvittämällä ylijäämäki-
viaineksen hyötykäytön nykytilaa Suomessa ja hyödyntämiskelvottoman ylijäämäkiviaineksen 
läjitysalueiden geologisia reunaehtoja. 
 
RAKI hankeen tavoitteena oli myös edistää ylijäämäkiviainesten käyttöä primäärisiä kiviaineksia 
korvaavana vaihtoehtona tarkastelemalla sekä nykytilanteessa esiintyviä käytön esteitä että niitä 
teknisiä, geologisia ja yhteiskunnallisia reunaehtoja, joilla käyttöä voidaan edistää.  
 
Primääristen kiviainesten saatavuus on monin paikoin heikentynyt, ja niiden kuljetusmatkat ovat 
pidentyneet. Nykyisin kiviainesten hinnasta noin puolet koostuu kuljetuskustannuksista. Raken-
tamisen yhteydessä muodostuu kuitenkin ylijäämämassoja, joista osa joudutaan sopivien käyttö-
kohteiden ja jatkojalostusmahdollisuuksien puuttuessa sijoittamaan erityisille vastaanottoalueille. 
Vuonna 1997 talonrakennustyömailta vietiin maamassoja yli 8 miljoonaa tonnia, josta valtaosa 
oli peräisin omakotityömailta (Perälä & Nippala 1998). Ongelma korostuu kasvukeskusten alu-
eilla. Siellä ylijäämämassoja muodostuu paljon vilkkaan rakentamisen vuoksi, mutta vastaanot-
toalueiden sijoittaminen on ongelmallista tiiviin kaupunkirakenteen ja asutuksen levittäytymisen 
vuoksi. Siksi kuljetusmatkat vastaanottoalueille venyvät pitkiksi.  

On tärkeää kehittää sellaisia toimintatapoja, joiden avulla ylijäämäkiviainekset saataisiin ohjattua 
entistä paremmin hyötykäyttöön. Näin nykyiset primääriset kiviainesesiintymät riittäisivät pi-
dempään niiden kulutuksen vähentyessä. Myös nykyisten maanvastaanottoalueiden kapasiteetti 
riittäisi entistä pidempään läjitettävien ylijäämämassojen vähentyessä. Koska maa-ainesten otto 
rakentamisen yhteydessä ei ole maa-aineslain mukaisen ilmoittamismenettelyn piirissä, ylijää-
mämassojen muodostumisen kokonaismääriä ei tiedetä tarkasti. Ylijäämäkiviainesten laatuun 
liittyvät kysymykset vaikuttavat niiden soveltumiseen eri käyttökohteissa. Laatuseikkoihin voi 
vaikuttaa ylijäämäkiviaineksia jalostamalla, mutta tätä varten tarvitaan usein erillisiä toiminta-
alueita. Sopivien toiminta-alueiden sijoittaminen lähelle ylijäämäkiviainesten muodostumiskoh-
teita logistisesti hyviin paikkoihin on kuitenkin usein ongelmallista, kuten myös hyödyntämättä 
jäävien ylijäämämassojen vastaanottoalueiden sijoittaminen. Siksi jalostus- ja vastaanottoalueita 
on useissa kunnissa liian vähän ja niiden kapasiteetti on liian pieni. Ylijäämäkiviainesten hyö-
dyntämistä voitaisiin tehostaa tietojärjestelmien avulla, jolloin kysyntä ja tarjonta kohtaisivat pa-
remmin toisensa. 
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3 LAINSÄÄDÄNTÖ JA KAAVOITUS YLIJÄÄMÄKIVIAINESTEN KANNAL-
TA TARKASTELTUNA 

3.1 Jätelaki ja jätteen luokittelu 
 

Jätelain (1072/1993) mukaan jätteellä tarkoitetaan sellaista ainetta tai esinettä, jonka sen haltija 
on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä (JäteL 3 § 1 
mom. 1. kohta). Tämän perusteella korkein hallinto-oikeus on luokitellut kaivannaisteollisuudes-
sa muodostuvat sivukivet jätteeksi (KHO:2002:82). Myös rakennus- tai maa- ja vesirakennus-
toiminnassa muodostuva ylijäämälouhe on oikeudellisesti jätettä (YSA 4 § 1 mom. 2. kohta, 
KHO 25.4.2005 T. 954). Pilaantumattoman maa-aines- tai kaivannaisjätteen sijoituspaikkaa ei 
kuitenkaan pidetä kaatopaikkana (VNa 381/2008) (Selonen 2002a, b). 

Jätteen käsittely ja ylijäämälouheen murskaus ovat pääsääntöisesti ympäristöluvanvaraista toi-
mintaa (YSL 28 §, YSA 1 § 7 mom.). Rakentamisen yhteydessä muodostuvan, jätteeksi tulkitun 
pilaantumattoman ylijäämälouheen käsittely ja hyödyntäminen rakennuspaikalla on kuitenkin 
poikkeus lupamenettelyssä. Erillistä ympäristölupaa ei vaadita, kun rakentamisen yhteydessä 
muodostunut kiviaines käsitellään tai hyödynnetään samalla tai muulla rakennuspaikalla jätelain 
vastaavat vaatimukset täyttävän hyväksytyn suunnitelman tai luvan mukaisesti (YSA 4 § 1 mom. 
2. kohta). Kiviaineksen murskaus rakennuspaikalla kuitenkin edellyttää ympäristöluvan, jos se 
kestää vähintään 50 vuorokautta, ja lyhyempikestoisena meluilmoituksen.  

Kaivannaisteollisuudessa syntyvän, jätteeksi luokitellun sivukiven käsittelyssä menetellään kai-
vannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 379/2008 mukaisesti (YSA 4 § 1 mom. 4. 
kohta). Kaivannaisjäteasetuksella (VNa 379/2008) on toteutettu EU:n kaivannaisjätedirektiivin 
2006/21/EY kansallinen täytäntöönpano. Selonen (2002a, 2002b) on kuvannut tarkemmin luon-
nonkiviteollisuuden sivukiven jätestatuksen muotoutumisen vaiheita ennen kaivannaisjätedirek-
tiiviä ja -asetusta. Nykyisessä kaivannaisjäteasetuksen mukaisessa toiminnassa olennaisimpia 
eroja aiempaan lupamenettelyyn ovat vaatimus jätehuoltosuunnitelmasta ja erityinen vaatimus 
jätealueen turvallisuuden varmistamisesta. Kaivannaisjätteen käsittelystä ilmoitetaan siihen tar-
koitetulla lomakkeella maa-ainestenotto- tai ympäristölupahakemuksen yhteydessä.  

EU:n uusi jätedirektiivi (2008/98/EY) julkaistiin 19.11.2008. Direktiivissä jätteen määritelmä 
säilyy ennallaan, mutta se sisältää menettelyt, joiden avulla voidaan täsmentää, milloin tiettyyn 
jätevirtaan kuuluva jäte ei ole enää jätettä, sekä EY-tuomioistuimen ratkaisujen pohjalta kehitetyt 
sivutuotekriteerit. Direktiivin täytäntöön paneminen kansallisessa lainsäädännössä parantanee 
lähitulevaisuudessa mahdollisuuksia hyödyntää joitakin materiaaleja, jotka aikaisemmin luokitel-
tiin jätteiksi.  

3.2 Ottamistoimintaa koskevat luvat  
 

Maa-ainesten ottolupa  
 
Maankamaran ainesten hyödyntämistä säädellään maa-aineslailla (555/1981). Maa-aineslain 
mukainen maa-ainestenottolupa tarvitaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta aina, kun maa-
aineksia otetaan pois kuljetettavaksi, varastoitavaksi tai jalostettavaksi (MAL 1 §). Poikkeuksia 
ovat kaivoslain mukainen ainesten ottaminen; rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ot-
taminen ja hyväksikäyttö, kun toimenpide perustuu rakennusvalvontaviranomaisen myöntämään 
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maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaiseen lupaan; sekä maa-ainesten ottaminen vesi-
alueella, jos vesilain mukainen lupa (MAL 2 §) vaaditaan. Lupaa ei myöskään tarvita maa-
ainesten ottamiseen tavanomaiseen kotitarvekäyttöön (MAL 4 § 2 mom.).  
 
Vesilaissa (264/1961) on määritetty pohjaveden pilaamiskielto, mikä rajoittaa maa-ainesten ot-
tamista vedenhankinnan kannalta tärkeiden pohjavesialueiden suoja-alueilta. 
 
Maa-ainesten ottamislupa haetaan maa-ainesasetuksen (926/2005) mukaisesti kunnan lupaviran-
omaiselta. Maa-ainesten ottamisen rajoitukset on lueteltu maa-aineslain 3 §:ssä. Maa-aineslain 
säädösten käytäntöön soveltamista ohjeistaa ympäristöministeriö (2009). Turve ei kuulu maa-
aineslaissa säädeltäviin maa-aineksiin.  

 

Ympäristölupa  
 
Sellaisella toiminnalla, josta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista, sekä jätteen laitos- tai 
ammattimaisella hyödyntämisellä tai käsittelyllä on oltava ympäristölupa (YSL 28 §, YSA 1§). 
Kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta sekä kiinteä tai sel-
lainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, asfalttiasema tai kalkkikiven jauhatus, 
jonka toiminta-aika on vähintään 50 päivää vuodessa, edellyttävät ympäristölupaa (YSA 1 §). 
Ammattimainen ylijäämälouheen käsittely ja varastointi tarkoitusta varten perustettavalla murs-
kausasemalla ovat siten selkeästi ympäristöluvanvaraista toimintaa. Alle 50 vuorokautta kestä-
vään kiviaineksen murskaukseen ottamis- tai rakennuspaikalla riittää kunnan ympäristönsuojelu-
viranomaiselle tehtävä kirjallinen ilmoitus lyhytaikaisesti melua ja tärinää aiheuttavasta toimin-
nasta. Myös sellainen toiminta, josta saattaa aiheutua kohtuutonta rasitusta eräistä naapuruussuh-
teista annetun lain (26/1920) mukaan, vaatii ympäristöluvan. Siksi myös alle 50 vuorokautta kes-
tävää, asutusta lähellä tapahtuvaa murskausta varten voidaan vaatia ympäristölupa (YSL 60 §). 
Tähän alle 50 vuorokautta kestävään luparajaukseen on ilmeisesti tulossa asetuksen muutos lähi-
aikoina. 
 
Ympäristölupaa ei tarvita maa- ja kiviainesten ottamisessa taikka rakennus- tai maa- ja vesira-
kentamistoiminnassa syntyvän pilaantumattoman maa- ja kiviainesjätteen hyödyntämiseen tai 
käsittelyyn ottamis- tai rakennuspaikalla taikka muulla rakentamispaikalla, jossa jäte hyödynne-
tään tai käsitellään jätelain vastaavat vaatimukset täyttävän hyväksytyn suunnitelman tai luvan 
mukaisesti (YSA 4 §). Rakennus-, toimenpide- tai maisematyölupaan perustuvaa kivilouheen 
hyödyntämistä ja käsittelyä, johon ei tarvita ympäristölupaa, voi olla esimerkiksi louheen käyt-
täminen rakennuspaikan tasoitus- ja täyttömateriaalina. Usein kivilouhetta tarvitsee kuitenkin 
jalostaa murskaamalla, ennen kuin sitä voidaan hyödyntää, ja myös rakennuspaikalla tapahtuva 
vähintään 50 vuorokautta kestävä kiviaineksen murskaaminen edellyttää ympäristölupaa. Jos ra-
kennuspaikoilla syntyvän kiviaineksen käsittelemiseksi perustetaan johonkin muuhun paikkaan 
erillinen louheen vastaanottamis- ja murskauskeskus, on toiminta jätteenkäsittelyä, jonka ympä-
ristöluvasta päättää alueellinen ympäristökeskus (YSL 31 § 2 mom, YSA 6 § 1 mom., KHO 
25.4.2005 T. 954). Jos ylijäämälouhetta murskataan yli 100 tonnia vuorokaudessa, toiminta kuu-
luu ympäristövaikutusten arviointimenettelyn piiriin (YVAL 4 §, VNa 713/2006 6 § 1 mom. 
11bkohta). Silloin YVAL:n mukainen arviointiselostus on liitettävä ympäristölupahakemukseen. 
YVA on siten edellytys ympäristölupahakemuksen käsittelylle YVA-hankeluetteloon kuuluvissa 
tapauksissa.  
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Ympäristöluvan myöntäviä lupaviranomaisia ovat ympäristölupavirasto, alueellinen ympäristö-
keskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Lupaviranomaiselle tehdään selvitys alueen 
ympäristön nykytilasta ja toiminnan vaikutuksista ympäristöön, ja samalla sovitaan ympäristön 
tilan seuraamisesta. Mikäli toiminnanharjoittajalla on vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä, ym-
päristöluvan käsittelykuluista voi saada 35 % alennusta (Peltonen et al. 2004).  

 

Rakennuslupa, toimenpidelupa ja maisematyölupa  
 
Pysyviä rakennuksia tai muita valvontaa vaativia rakennelmia varten tulee olla rakennuslupa 
(MRL 125 §). Kevyet rakennelmat vaativat kunnan rakennusvalvontaviranomaisen myöntämän 
toimenpideluvan (MRL 126 §). Asemakaava-alueella sekä yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa 
niin määrätään, ja rakennuskieltoalueella (MRL 53 §) tarvitaan maisemaa muuttavan toimenpi-
teen suorittamiseksi maisematyölupa (MRL 128 §). Yleensä maisematyölupa liittyy rakentamista 
valmisteleviin toimenpiteisiin, kuten louhintaan, kaivuun ja puiden kaatamiseen. 
 
Rakennuslupa oikeuttaa maa-ainesten poistamiseen ja hyödyntämiseen rakennuspaikalla raken-
tamista valmistelevana toimenpiteenä (MRA 72 § 2 mom.). Eräissä tapauksissa rakentamiseen 
liittyen tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maisematyölupa (MRL 128 §). 

Rakentamisen yhteydessä muodostuvien ylijäämäkiviainesten käsittely ja hyödyntäminen jäte-
lain vaatimusten mukaisesti tapahtuu rakennus- tai toimenpideluvan perusteella. Jos alueella ei 
vielä ole rakennuslupaa, voidaan asemakaavan mukaiseen valmistelevaan rakentamiseen kuulu-
vat louhintatyöt hoitaa maisematyöluvan perusteella. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa 
maa-ainesten irrottamisessa ja hyväksikäytössä ei yleensä tarvita ympäristölupaa eikä maa-
ainestenottolupaa.  

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)  
 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) sovelletaan sellaisiin hankkeisiin, joista saat-
taa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia (YVAL 4 §). Kiven, soran tai hiekan 
otto vaatii ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, kun louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on 
yli 25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä on vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa (VNa 
713/2006 6 § 1 mom. 2b kohta). YVAa vaativat myös jätteiden fysikaaliskemialliset käsittelylai-
tokset, joissa käsitellään yli 100 tonnia jätettä vuorokaudessa (VNa 713/2006 6 § 1 mom. 11b-
kohta). Ylijäämälouheen ja kaivannaisteollisuuden sivukiven murskaus on jätteeksi tulkitun ki-
viaineksen fysikaalista käsittelyä. Se on tulkittu YVA-hankeluettelon 11b-kohdan mukaiseksi 
toiminnaksi ja vaatii siten annetut rajat ylittäessään ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 
(Jantunen 2001, Laiho 2006). Tätä tulkintaa on kritisoitu, koska prosessissa ei ole kemiallista 
käsittelyä ja kyseessä on jätemateriaalin hyödyntäminen (Susi 2008). Asiasta ei ole ylempien oi-
keusasteiden tulkintaa.  
 
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma toiminnan vaikutusten arvioimiseksi tar-
vittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Yhteysviranomainen antaa arvioin-
tiohjelmasta lausunnon, jonka mukaisesti varsinainen arviointityö tehdään. Tulokset kootaan 
ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. Jos YVAssa arvioitu hanke päätetään toteuttaa, ym-
päristölupa täytyy anoa erikseen YVA-menettelyn päätyttyä. Arviointiselostus sekä yhteysviran-
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omaisen lausunto ja siihen sisältyvä yhteenveto annetuista lausunnoista ja mielipiteistä liitetään 
tarvittaviin ympäristölupahakemuksiin. YVA-prosessissa suunnittelijoiden, viranomaisten ja si-
dosryhmien vuorovaikutus on tärkeässä osassa ja eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet tulee 
arvioitua perusteellisesti. 

3.3 Kaavoitus 

 
Maakunnallinen suunnittelu  
 
Maakuntakaava on yleispiirteinen kaava, jossa luodaan pitkän aikavälin aluesuunnittelun perus-
ratkaisut maakunnassa. Se ohjaa kuntien kaavoitustoimintaa ja velvoittaa viranomaistahoja toi-
mimaan maakuntakaavan toteutumista edistävällä tavalla. Maakuntakaavan tulee kiinnittää huo-
miota muun muassa alue- ja yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukaisuuteen, alueiden ekologi-
seen kestävyyteen, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja alueiden käytön taloudellisuuteen. 
Kasvukeskuksissa maakuntakaavoituksen merkitys seudullisena maankäytön suunnittelun työka-
luna on korostunut. Maakuntakaavan avulla pystytään vaikuttamaan sellaisiin asioihin, joita on 
vaikea ratkaista kuntatasolla. (Ympäristöministeriö 2004)  

Maakuntasuunnitelmassa määritellään maakunnan kehityssuunnat 20–30 vuoden aikajänteellä. 
Maakuntakaavan aikajänne on 10–20 vuotta, ja sen avulla pyritään ohjaamaan alueen kehitystä 
maakuntasuunnitelman mukaisesti. Maakuntakaava voidaan laatia kokonaismaakuntakaavana, 
osa-alueittaisena maakuntakaavana tai vaihemaakuntakaavana. Kokonaismaakuntakaava laadi-
taan koko maakunnan alueelle ja siinä huomioidaan kaikki asiakokonaisuudet. Osa-alueittaisessa 
maakuntakaavassa suunnitelmat laaditaan tietylle alueelle, esimerkiksi seutukunnalle. Vaihe-
maakuntakaavassa keskitytään tietyn asiakokonaisuuden, esimerkiksi jätehuollon, kehittämiseen. 
Maakuntaohjelma on 3–5 vuoden aikajänteelle laadittu ohjelma siitä, miten maakuntasuunnitel-
man tavoitteisiin pyritään käytännössä pääsemään. (Ympäristöministeriö 2004)  

 

Yleiskaava  
 
Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta. Kunnat voivat laatia tarpeen mukaan yleiskaavoja yhteis-
työssä toisen kunnan kanssa. Tämä on usein tarkoituksenmukaista kasvukeskuksissa, koska seu-
dullisen maankäytön suunnittelun avulla voidaan keskittää kuntien toimintoja. Yleiskaava ohjaa 
kunnan maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen yleispiirteitä ja kunnan päätöksentekoa. Alueille 
suunnitellut toiminnot eivät saa estää kaavan toteutumista. Yleiskaavatyyppejä on erilaisia kaa-
van tarkoituksen mukaan. Varsinainen yleiskaava käsittää koko kunnan alueen suunnitelmat. 
Vaiheyleiskaavat käsittelevät rajattuja asiakokonaisuuksia, esimerkiksi kiviaineshuoltoa, ja 
osayleiskaavassa suunnittelun kohteena on jokin kunnan osa-alue. (Lounais-Suomen ympäristö-
keskus 2007)  

 

Asemakaava  
 

Asemakaavassa tarkastellaan suunnittelualueen rakentamista ja muita toimintoja yleiskaavaa tar-
kemmin. Se ohjaa rakennusten sijoittelua, ulkonäköä ja piha-alueiden järjestämistä sekä suojelee 
arvokkaita rakennuksia ja muita kohteita. Asemakaavan lähtökohtana on elinympäristön turvalli-
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suus ja terveellisyys, eikä se saa aiheuttaa kenenkään asuinympäristön heikkenemistä. Asema-
kaavan laatii kunta, ja sen hyväksyy kaupungin- tai kunnanvaltuusto tai erikseen määrätty lauta-
kunta. (Pirkanmaan ympäristökeskus 2007)  

 

4 KIVIAINESTEN KÄSITTELYALUEET KAAVOITUKSESSA 
 

Käsittelyalueiden osoittaminen kaavoituksessa  
 
RAKI-hankkeen ylijäämäkiviaineksien selvitykseen (Pokki et. al. 2009) osallistuneista kunnista 
kolmasosassa on havaittu ylijäämäkiviainesten jalostus- ja välivarastointialueiden tarve. Useim-
miten tämä tarkoittaa, että kaavoituksessa on varattu toimintaa varten erillinen alue. Saman selvi-
tyksen viranomaiskyselyssä 28 % vastaajista ilmoitti, että ylijäämäkiviainesten jalostus- ja väli-
varastointialueet on otettu huomioon kaavoituksessa. Niitä on kaavoitettu asemakaavassa teolli-
suusalueiksi sekä seudullisessa ja kuntien kaavoituksessa jätehuollon alueiksi. Käsittelyalueita ei 
ole riittävästi ja nykyisetkin on usein suunniteltu liian pieniksi, jolloin niiden kapasiteetti täyttyy 
nopeasti.  
 
Kyselyn perusteella monien ympäristöviranomaisten mielestä kaavoituksessa tulee varata riittä-
vän isoja alueita ylijäämäkiviainesten jalostamista ja välivarastointia varten. Niiden osoittamista 
kaavoituksessa pidetään mahdollisena, jos siihen on selkeä tarve. Jos sopivat paikat voidaan 
osoittaa etukäteen riittävän tarkasti, seudullinen ja mittava toiminta voidaan merkitä maakunta-
kaavoihin ja kuntakohtaisen toiminnan aluevaraukset yleiskaavoihin. Tiheään asutuilla alueilla 
kiviaineshuolto on ylikunnallinen asia, joten maakuntakaavan tai kuntien yhteisen yleiskaavan – 
joita tosin tehdään vähän – tulee ottaa kantaa ylijäämäkiviainesten käsittelyalueisiin.  
 
Eri osapuolten yhteistyö on tärkeää kaavoituksessa. Toimintojen tulee sijaita riittävän lähellä nii-
tä keskuksia, joissa läjitettävää maa-ainesta muodostuu, jotta kuljetuskustannukset eivät nouse 
liian suuriksi. Suunnittelun tulisi tähdätä käsittelyalueiden logistisesti hyvään sijaintiin.  
 
Monet kiviainesyrittäjät haluavat, että heidän toimintaansa pidettäisiin muun teollisuuden tapaan 
pysyvänä toimintana. Toiminta-alueiden osoittaminen kaavoituksessa olisi askel tähän suuntaan. 
Pysyvää toimintaa voidaan kehittää aivan eri tavalla kuin tilapäistä toimintaa, koska silloin riittä-
viä investointeja olisi mahdollista suorittaa. Esimerkiksi halleja rakentamalla melu- ja pölyhaitto-
ja voitaisiin vähentää nykyisestä.  
 
Erään kiviainesyrittäjän mielestä seudullinen ohjaus maakuntakaavojen avulla on välttämätöntä, 
koska monet kunnat vastustavat käsittelyalueiden perustamista. Vaikka yrityksillä olisi hallus-
saan sopivia alueita kiviainesten jalostamista varten, kuntien vastahankaisuus voi estää toimin-
nan. 
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5 KESKITETTYJEN TUOTANTO- JA KÄSITTELYALUEIDEN GEOLOGI-
SET KOHDESELVITYKSET 

5.1 Yleistä 
 

Keskitettyjen kivi- ja maa-aineksien tuotanto- ja käsittelyalueiden eli kiviainesterminaalien kri-
teerien selvittäminen oli yksi RAKI-hankkeen keskeisistä osatehtävistä. Toiminta mahdollisten 
kiviainesterminaalien alueilla käsittäisi ylijäämämateriaalien vastaanottoa, tilastointia, lajittelua, 
jatkojalostusta ja varastointia.  Kiviaineksen oton lisäksi näillä alueilla voisi olla hyödyntämis-
kelvottoman ylijäämämateriaalin loppusijoitusta.  
 
Kivi- ja maa-aineksien tuotanto- ja käsittelyalueiden geologisista reunaehdoista selvitettiin lä-
hinnä eri kohdealueiden kallioperän rikkonaisuutta ja pohjavesiolosuhteita. Jos kiviainesten otto 
näillä alueilla tehdään tulevaisuudessa ns. syväottona eli kiviainesten otto ulottuu kymmenien 
metrien syvyydelle, on tärkeää selvittää silloin kallioperän pohjavesiolosuhteet ja rakoilusyste-
matiikka. Näiden kallioperän olosuhteiden selvittäminen on huomionarvoista varsinkin silloin, 
jos samalle alueelle sijoitetaan myös hyödyntämiskelvottomia ylijäämämaa-aineksia. 
 
Kohdeselvityksiä tehtiin kolmella alueella:  

- Vantaan Pitkäsuo 

- Espoon Kulmakorpi 

- Tampereen Sorila. 

Kaikkien kohteiden kallioperän vallitseva kivilaji on graniittia, Pitkäsuolla rapakivigraniitti, jon-
ka rakoilun todettiin olevan kohtalaisen tiivistä. 
 

5.2 Vantaan Pitkäsuo 
 

Vantaan kohteessa tehtiin tutkimuksina kallioperäkartoitusta, geofysikaalisia tutkimuksia, kai-
raustutkimuksia, poranreikien videotutkimuksia ja tutkimusreikien slug-testejä sekä vesimenek-
kikokeita vedenjohtavuuskertoimien määrittämiseksi (Ikävalko et al. 2007). Lisäksi tehtiin maa-
tutkausta suppealla alueella ja tiheällä linjastolla kohteen kallion rakoilusysteemin kolmiulottei-
suuden selvittämiseksi.  
 
Vantaan Pitkäsuon kallioperän tiiveydestä johtuen kohteeseen tehtävästä kalliokaivannosta ei ole 
odotettavissa erityisiä vaikutuksia kallioperän pohjaveteen. Myös kallioperän kautta kaivantoon 
tulevat pohjavedet jäävät hyvin vähäisiksi (Ikävalko et al. 2007). 
 

5.2.1 Kallioperästä ja sen rakoilusta 
 

Vantaan Pitkäsuon kallioperä on pääasiassa rapautumatonta ja harvarakoista rapakivigraniittia, 
joka on karkearakeista, paikoin porfyyrista, suuntautumatonta ja massamaista. Suunnitellun kal-
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liolouhoksen kallionlaatu on pääasiassa harvarakoista, massarakenteista ja tiivistä (Ikävalko et al. 
2007). 
 
Tyypillisesti rapakivigraniitin rakoilu on kuutiollista, ts. se käsittää kaksi toisiaan vastaan koh-
tisuoraa, lähes pystyä rakosuuntaa ja kolmantena vaakarakoilun, jonka havainnointi kalliopaljas-
tumista on kuitenkin vaikeaa. Myös Pitkäsuon alueella tämä piti paikkaansa: vallitsevat rako-
suunnat (kulut) olivat luode-kaakko- ja koillinen-lounas -suunnassa. Raot ovat tiiviitä, ja rako-
pinnat rapautumattomia ja täytteettömiä. 
 

5.2.2 Pohjavesiolosuhteista 

 
Vesimenekkikokeilla ja slug-testeillä määritetyt vedenjohtavuuskertoimet olivat sopusoinnussa 
kallioperän kartoitushavaintojen, kairaustutkimusten ja geofysiikan mittausten perusteella muo-
dostuneen kallion rikkonaisuuskuvan kanssa. Tutkimusten perusteella kalliota on pidettävä var-
sin tiiviinä, vedenjohtavuusarvot ovat pieniä. Painannealueilla vedenjohtavuuden arvioitiin ole-
van tutkimusreikien perusteella luokkaa 5x10-7- 8x10-6 m/s ja kalliolouhoksen alueella saadut 
vedenjohtavuudet olivat luokkaa 1x10-10 m/s. (Ikävalko et al. 2007) 
 

5.3 Espoon Kulmakorpi 
 

Espoon Kulmakorvessa tehtiin kallioperäselvitys kalliokiviainesten ottoalueesta. Aluksi tehtiin 
kohdealueen lineamentti- ja ruhjetulkinta karttatyönä korkeusaineistoon perustuen. Sen jälkeen 
tehtiin ruhje- ja rakokartoitus maastossa, jossa selvitettiin kohdealueen pääruhjeet sekä rako-
suunnat ja rakojärjestelmät. Alueen kivilajit ja niiden esiintyminen alueella kartoitettiin sekä ar-
vioitiin kallioiden sisältämän kiviaineksen lujuus ja niiden mahdolliset vaihtelut. Näiden selvi-
tysten perusteella laadittiin seisminen luotausohjelma merkittävimpien ruhjerakenteiden selvit-
tämiseksi (Lohva et al. 2008 ja Elminen et al. 2008). Lisäksi tehtiin slug-testejä neljässä kallio-
porauspisteessä nykyisen kiviaineslouhoksen ympäristössä (Pullinen 2009). Samoissa kohteissa 
tehtiin lisää myös maatutkauksia (Härmä & Majaniemi 2009). 
 
Tulosten perusteella Espoon Kulmakorvessa kalliolouhinnan ottoalueet muotoiltiin niin, etteivät 
ne ulotu rikkonaisimman ja ruhjeisimman kallion osa-alueille, ja siten pyrittiin minimoimaan 
veden tulo louhoksiin kallion louhinnan ja myös louhosten täytön aikana (Tietoja esimerkiksi 
Kulmakorven YVAsta on sivustossa Espoo.fi (2009)). 
 

5.3.1 Kallioperästä ja sen rakoilusta 
 

Espoon Kulmakorven kallioperä koostuu graniitista, joka on väriltään punertavanharmaata, har-
maata tai punaista. Graniitin raekoko vaihtelee epäsäännöllisesti hienorakeisesta keskirakeiseen 
ja karkearakeiseenkin. Kivi on heikosti suuntautunutta ja raitaista vaihtelevassa määrin eri osissa 
Kulmakorven aluetta. Graniitissa oleva suuntaus on loivasti, noin 15-20 asteen kulmalla, kalteva 
länteen tai luoteeseen. (Elminen et al. 2008) 
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Kulmakorven kallioperän todettiin olevan Vantaan kohdetta rikkonaisempaa, mutta kuitenkin 
rakoilultaan tavanomaista. Ruhjerakoilua todettiin esiintyvän kolmessa suunnassa, jotka olivat 
lähes pystysuoria ja joista luode-kaakkosuuntaiset sekä koillis-lounaissuuntaiset ovat alueen rik-
konaisimpia rakorakenteita. Näistä rakorakenteista luode-kaakkosuuntaisia voidaan pitää kallio-
pohjaveden virtausten suhteen huomionarvoisimpina koko alueella. Pohjois-eteläsuuntaisten ra-
kojen todettiin olevan tiiviitä, eikä siten kalliopohjaveden esiintymisen kannalta merkittäviä. 
Kuitenkin osalle aluetta tyypillistä oli loiva vaakarakoilu, jonka kaade on noin 30 astetta luotee-
seen. Kuitenkin havainnot viittasivat siihen, että rakoilu oli yleensä alueella tiivistä, eikä vettä 
siten kulje paljon raoissa (Elminen et al. 2008). 
 

5.3.2 Pohjavesiolosuhteista  
 
Kulmakorvessa tehtiin neljässä porareiässä Slug-testit vedenjohtavuuden määrittämiseksi. Kolme 
reikää (nrot 639, 640 ja 641) oli porattu suoraan kalliopaljastumaan louhosalueen länsireunalla. 
Reikien mitatut vedenjohtavuudet olivat 5,5x10-9 - 8,5x10-10 m/s ja ovat varsin ehjän kallioperän 
vedenjohtavuuksia. Suurin vedenjohtavuus oli reiässä 641, joka oli vain noin 10 metriä louhok-
sen reunasta. Neljänteen testireikään (nro 503) louhosalueen kaakkoispuolella oli asennettu suo-
japutki maapeitteen läpi. Reiän mitattu vedenjohtavuus oli 2x10-8 m/s. Testin yhteydessä maa- ja 
kallioperän rajapinnasta reikään valuva vajovesi todennäköisesti suurensi vedenjohtavuutta. 
 
Reikien 639 ja 640 mitatut vedenjohtavuudet ovat varsin ehjän kallioperän vedenjohtavuuksia. 
Reiän 641 hiukan suurempi johtavuus voi myös selittyä louhoksen seinämän läheisyydestä. Lou-
hostoiminta on voinut rikkoa kallioperää seinämän ja reiän välissä, eikä tällä välialueella kallio-
rakojen vesitilanne ole enää hydrostaattisessa tasapainotilanteessa. Reikään 503 asennettu suoja-
putken alapää ei todennäköisesti ole riittävän tiivis estämään soisen maaperän vajovettä virtaa-
masta reikään testin häiriötilanteessa. Tämä on saattanut vaikuttaa siihen että reiästä mitattu ve-
denjohtavuus on suurempi kuin reikien 639, 640 ja 641 veden johtavuudet. (Pullinen 2010) 
 

5.4 Tampereen Sorila 

 
Tampereen Sorilassa tehtiin kallion rakoilun mittauksia nykyisen kiviaineslouhoksen ympäris-
tössä ja samoilla alueilla tehtiin myös maatutkausta. Kahdessa pohjavesiputkessa tehtiin slug-
testit kallion vedenjohtavuuden määrittämiseksi. 
 
Tampereen Sorilassa kallion rakojen pienistä vedenjohtavuusarvoista johtuen kohteeseen tehtä-
västä kalliokaivannosta ei ole odotettavissa erityisiä vaikutuksia kallioperän pohjaveteen. 
 

5.4.1 Kallioperästä ja sen rakoilusta 
 

Tampereen Sorilassa kallioperä koostuu graniitista, joka on väriltään punertavanharmaata tai 
harmaata. Graniitti on raekooltaan pääosin keskirakeista, mutta paikoin karkeahkorakeista. Pai-
koin on alle 1 cm:n kokoisia kvartsi- ja maasälpähajarakeita. Kivi on heikosti suuntautunutta ja 
kohtalaisen tasalaatuista. (Härmä & Majaniemi 2010) 
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Kallion rakojen todettiin olevan louhoksissa ja niiden ympärillä tiiviitä ja kallion massarakenteis-
ta, mutta paikoin esiintyi myös rakotihentymiä.  
 

5.4.2 Pohjavesiolosuhteista 
 

Tampereen Sorilassa tehtiin Slug-testit vedenjohtavuuden määrittämiseksi kahdessa louhosalu-
eella olevassa porareiässä. Toinen reikä (Pv2) oli porattu suoraan kalliopaljastumaan. Tässä rei-
ässä mitattu vedenjohtavuus oli 1,6x10-9 m/s, joka on jo varsin ehjän kallioperän tasoa.  Toisen 
reiän (Pv1) kohdalla oli 1-2 metriä täytemaata, jonka läpi oli asennettu muoviputki porareikään. 
Reiän mitattu vedenjohtavuus oli 1,6x10-8.  

Porareiän Pv1 mitattu veden johtavuus oli kymmenkertainen reiän Pv2 veden johtavuuteen ver-
rattuna ja kuvaisi reiän Pv2:ta rikkonaisempaa kallioperää. Testiä saattoi kuitenkin häiritä maa- 
ja kallioperän rajapinnasta testin aiheuttaman häiriön aikana virrannut vajovesi, jolloin itse kal-
lioreiän veden johtavuus tulisi liian suureksi. Porareiän Pv2 mitattu veden johtavuus on jo pa-
remmin ehjälle kallioperälle määritetyn veden johtavuuden tasoa. (Pullinen 2010) 
 

 

Yhteenveto 
- Geologisista reunaehdoista selvitettiin lähinnä eri kohdealueiden kallioperän rikkonai-

suutta ja pohjavesiolosuhteita. 

- Kohdeselvityksiä tehtiin kolmella alueella: Vantaan Pitkäsuo, Espoon Kulmakorpi ja 
Tampereen Sorila. 

- Vantaan Pitkäsuon kallioperän tiiveydestä johtuen kohteeseen tehtävästä kalliokaivannos-
ta ei ole odotettavissa erityisiä vaikutuksia kallioperän pohjaveteen. 

- Espoon Kulmakorven kallioperän todettiin olevan Vantaan kohdetta rikkonaisempaa, 
mutta kuitenkin rakoilultaan tavanomaista. Kulmakorven mitattujen porareikien veden-
johtavuudet olivat varsin ehjän kallioperän vedenjohtavuuksia. 

- Tampereen Sorilan kallioperän rakojen todettiin pääosin olevan tiiviitä, mutta paikoin 
esiintyi myös rakotihentymiä. Mitatut vedenjohtavuusarvot olivat pieniä, mikä kuvastaa 
ehjää kallioperää. 

 

6 KIVIAINESTERMINAALIN PERUSTAMISEN GEOLOGISET REUNAEH-
DOT  

6.1 Taustaa 
 

Kiviainesterminaalin perustamisen geologisten reunaehtojen tarkastelu tässä raportissa perustuu 
kirjallisuuteen ja useiden tutkimustöiden kautta saatuun kokemukseen. 
 
Kiviaineksen saatavuus ja ylijäämäkiviainesten käsittely ovat edellytyksiä nykyaikaisen voimak-
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kaasti rakennettavan taajama-alueen kehittymiselle. Samoin tarvitaan alueita, joissa käyttöön 
kelpaamattomat massat voidaan läjittää. Tällaisten laajojen toiminta-alueiden käyttöön saanti on 
yleensä vaikeaa. Paikkojen sijoittamista usein ohjaavat selvästi muut kuin geologiset seikat. Yh-
dyskunnan rakenne ja maankäytön sitoumukset ovat merkittävimpinä ohjaavina tekijöinä. Mah-
dollisia sijoituskohteita on yleensä keskeisillä alueilla vähän tai ne puuttuvat kokonaan. Toiminta 
ohjautuukin usein alueille, jotka sijainniltaan eivät ole lainkaan optimaalisia varsinaiseen toimin-
taan nähden. 
 
Ylijäämäkiviainesten käsittely ja läjittäminen on järkevää pyrkiä sijoittamaan samaan yhteyteen 
kuin kalliokiviaineksen otto, ja toiminta keskittämään isoihin yksiköihin. Geologisina reunaeh-
toina kohteiden valinnassa ovat mahdollisen tuotettavan kiviaineksen laatu (esiintymän hyödyn-
nettävyys, kiven tekniset ominaisuudet) sekä maa- ja kallioperän ominaisuudet, jotka vaikuttavat 
ympäristövaikutusten leviämiseen. 
 
Tässä yhteydessä ei käsitellä otettavan kiviaineksen ominaisuuksia, vaan tarkastelu rajataan maa- 
ja kallioperän ominaisuuksiin, jotka on otettava huomioon arvioitaessa mahdollisia toiminnan 
ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutuksia arvioitaessa keskeisimpänä tekijänä on pohjavesi ja 
sen liike, ja sitä kautta syntyvät vaikutukset. Nämä vaikutukset voivat ilmetä joko pohjavesivir-
tauksen suuntautuessa ottoalueelle päin (ympäristöä kuivattava vaikutus, usein toiminnan aikais-
ta, pumppaus) tai, kun alueelta kulkeutuu ei toivottuja aineita yleisen pohjavesivirtauksen muka-
na ympäristöön. Arvioitaessa pohjaveden liikkeitä on tunnettava kohdealueen geologinen yleinen 
luonne, sen suhde laajempaan geologiseen kokonaisuuteen sekä kohteessa maa- ja kallioerän 
ominaisuudet, jotka vaikuttavat pohjaveden liikkeeseen. 
 
Kiviainesterminaalien merkittävimmän sijoitusympäristön tulee muodostamaan kallioperä ja sii-
hen louhitut kaivannot, joista kiviaines on otettu hyötykäyttöön ja näin syntynyttä tilaa hyödyn-
netään ylijäämäkiviainesten käsittelyyn tai loppusijoittamiseen. Ympäristövaikutuksia voidaan 
hallita, kun tunnetaan kaivannon ja sen kallioympäristön läpäisevyysominaisuudet ja oleellinen 
pohjavesivirtaus on määritetty ennakolta. Vaadittavat ominaisuudet kohteen tiiviydelle on saavu-
tettavissa erilaisilla tiivistysrakenteilla ja kallioinjektoinnilla. 
 
Pääkaupunkiseudun kuntien ja YTV:n jätehuoltolaitoksen yhteistyönä toteutettiin vuonna 1993 
esiselvitys laajojen jätekaivantojen sijoittamisesta kallioon (Saarelainen 1993).  Tässä yhteydessä 
luotiin varsin seikkaperäinen katsaus kallion hydrogeologisten ominaisuuksien selvittämiseksi, 
paikkojen sijoittamisesta sekä toimenpiteistä tarvittavien tiiviysominaisuuksien saavuttamiseksi. 
Periaatteessa kallioon on toteutettavissa hyvinkin tiiviitä rakenteita, kyse on vain kustannusten 
optimoinnista. Usein luonnollinen kallio voi tarjota jo sellaisenaan hyvän lähtökohdan. mutta 
huonoimmillaan sen kautta tapahtuvat ympäristövaikutukset voivat olla merkittäviä ilman huo-
mattavaa panostusta tiivistykseen. 

6.2 Kohteen sijoitus ja kallioperän yleiset hydrogeologiset piirteet 

 

Moreenimaalajien vedenjohtavuus vaihtelee välillä 10-6 … 10-9 m/s ja kuivakuorisaven välillä 
10-5... 10-8 m/s. Ehjän kallion vedenjohtavuus on sen sijaan välillä 10-12 … 10-7  m/s, mutta jo 
harvarakoisen kallion vedenjohtavuus voi olla luokkaa 10-3 m/s. Kallion vedenjohtavuus voi 
vaihdella paljon sen epähomogeenisuudesta johtuen. Veden liike tapahtuu raoissa ja erilaisissa 
rikkonaisuusvyöhykkeissä. Vedenjohtavuusominaisuudet saattavat olla voimakkaasti riippuvai-
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sesta tarkastelusuunnasta, tietyssä suunnassa olevassa rakosysteemissä olevat raot voivat olla hy-
vin vettä johtavia ja taasen kohtisuorasti ko. suuntaa vastaa veden johtavuus voi olla hyvin vä-
häistä. Epähomogeenisuus asettaa tehtäville tutkimuksille merkittäviä vaatimuksia niin, että tut-
kimuksista saadaan edustavia. 
 
Sijoituspaikkaa valittaessa tulisivat tehtävät tutkimukset, tiiviysvaatimukset ja tiivistysrakenteet 
mitoittaa huomioiden kyseisen toiminnan piirteet. Mikäli käsiteltävät maa-ainekset ovat puhtaita, 
eivät niistä aiheutuvat ympäristövaikutukset voi olla merkittäviä. Sinällään toiminnan suoritta-
minen voi aiheuttaa päästöjä jotka kulkeutuvat kallioperässä. Jos sen sijaan kyseessä ovat pilaan-
tuneet maa-ainekset, on niiden käsittelyä ja sijoittamista varten vaadittava kalliopohjan tiiviys 
saavutettavissa tarpeellisilla tiivistystoimenpiteillä. Myös toiminta- tai sijoituspaikan vesien hal-
linta on mahdollista toteuttaa rakenteilla niin, että suotovedet otetaan talteen tai pumppauksella 
suunnataan virtauksen gradientti ympäristöstä toimintakohteeseen päin. 
 
Sijoitettaessa laajoja toiminta-alueita kalliokaivantoihin, esiintyy alueella yleensä veden johta-
vuudeltaan hyvin erilaisia ja eri mittakaavan rakenteita. Usein kallioperä ajatellaan erilaisten rik-
konaisuusvyöhykkeiden (siirrosvyöhykkeet) pilkkomiksi lohkoiksi, joissa veden johtavuutta 
kontrolloivat erisuuntaisten yksittäisten rakojen ominaisuudet. Rikkonaisuusvyöhykkeitä esiintyy 
tyypiltään ja laajuudeltaan hyvin erilaisia. Mittavimmat rikkonaisuusvyöhykkeet erottuvat myös 
kalliopinnan laaksomaisina painanteina karttakuvassa ja kallionpintamalleissa. Kallion vedenjoh-
tavuutta ja siinä tapahtuvia virtauksia pitempiä matkoja kohdealueen ulkopuolelle kontrolloivat-
kin nimenomaan laaja-alaiset rikkonaisuusvyöhykkeet. Rikkonaisuusvyöhykkeet tulkitaan usein 
karttakuvassa melko pystyasentoisiksi, mutta erityisen huomionarvoista kohdealueella on avo-
naisen vaakarakoilun esiintyminen, jotka erityisesti voivat toimia merkittävimpänä vettä johta-
vana elementtinä yhdistäen pystyasentoisia pintaan ulottuvia vettä kerääviä rakoja. 
 
Sijoituspaikan valinnassa tulisi pyrkiä välttämään sellaisia kalliokohteita, jotka rajautuvat hyvin 
vettä johtaviin maaperämuodostumiin, koska silloin on vaara toisaalta laaja-alaisiin pohja-
vesipurkauksiin, mutta toisaalta toiminta-alueen vesien ohjautumiseen huomattavasti kallioperää 
paremmin vettä johtavaan ympäristöön. Kohdealueita tarkasteltaessa on hyvä kerätä yleinen geo-
loginen tieto maaperästä ja kallioperästä melko laajalta alueelta, ja pyrkiä saamaan hyvä kuva 
alueen yleisistä geologisista piirteistä. Tähän kuuluvat myös kuva pintavesien valumasta ja mah-
dollisesta yleisestä pohjavesigradientista. 
 
Kallioperän vesitiiviyden arvioinnissa sijoituspaikkaa alustavasti valittaessa voidaan käyttää hy-
väksi käytössä olevia maanpintatietoja. Nykyisin maanpinnan muotojen tarkastelussa on paljon 
käytetty laserkeilausaineistoja, joita on saatavilla melko laajalti. Ne antavat selvästi paremman 
kuvan kohdealueen kalliopinnan muodoista kun niiden informaatio on jalostettu havainnolliseksi 
korkeusmalliksi. Vähän rakoillut kallioperä kuvastuu yleensä tasaisina pinnan muotoina. Mikäli 
topografia on pikkupiirteissään kumpuilevaa ja rauhatonta, on syytä epäillä myös voimakasta 
rakoilua. Heikkousvyöhykkeet kuvastuvat eriasteisina painanteina. Sijoitusalueita valittaessa on 
syytä välttää merkittäviä heikkousvyöhykkeitä, mikäli on odotettavissa toiminnasta aiheutuvia 
ympäristövaikutuksia. 
 
Kallioperän vedenjohtavuutta voi usein alustavasti arvioida kallioisilla alueilla karttakuvasta 
soisten painaumien esiintymisestä. Usein, jos kallio on huonosti vettä johtavaa, esiintyy kallion-
alueilla tyypillisesti paljon kosteikkoja, joihin vesi jää seisomaan. 
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6.3 Kohteellisten kallioperätutkimusten menetelmistä 
 
Kallioperätutkimusten määrä ja käytettävät tutkimusmenetelmät tulee valita ja mitoittaa kohteen 
geologisen ympäristön ja oletettavien ympäristövaikutusten perusteella. Kallioperästä on usein 
hyvin vaikeaa saada täysin kattavaa ja luotettavaa kuvaa järkevillä tutkimuskustannuksilla. Mitä 
enemmän tehdään kalliota lävistäviä kairauksia ja mitä paremmin kallio on pinnassa nähtävissä, 
sen luotettavampi kuva muodostuu. Usein asiantuntijan toimesta tehty tarkka kartoitus hyvin pal-
jastuneella kallioalueella antaa erinomaisen lähtökohdan rakoilun ja rikkonaisuusvyöhykkeiden 
arvioinnissa. Kartoitustulokset kertovat mahdollisten rikkonaisuusrakenteiden ja rakoilujärjes-
telmien suunnista ja mahdollisista ulottuvuuksista. Kartoitustulosten perusteella voidaan lisätut-
kimuksia valita ja suunnata niin, että niiden tuloksena saadaan mahdollisimman edustavia para-
metreja kuvastamaan pohjaveden esiintymistä ja liikettä. 
 
Kallioperätutkimukset kohteessa tulisi kohdentaa niin, että saadaan käsitys sekä kalliolohkojen 
(ehjemmän kallio-osuuden) että lohkoja mahdollisesti rajaavien voimakkaammin vettä johtavien 
rikkonaisuusvyöhykkeiden ominaisuuksista. 
 
Taulukossa 1 on esitetty yleisesti käytössä olevia tutkimusmenetelmiä. Kaikkein edullisimmat 
menetelmät ovat kallioperäkartoitus ja tietyt geofysikaaliset tutkimusmenetelmät. Geofysikaali-
sina tutkimusmenetelminä kallioisilla alueilla voidaan käyttää varsin nopeaa ja edullista maatut-
kausta, jonka antama kuva vaatii tulkitsijoilta paljon ja hyvää kohteen kallioperän yleisten omi-
naisuuksien ennakkokuvaa. Gravimetrinen menetelmä on nopea ja edullinen menetelmä arvioita-
essa kalliopinnan asemaa alueilla, joissa on paksuja maapeitteitä. Seismiset luotaukset antavat 
kuvaa kallioperän rikkonaisuudesta, ja on käytetty usein tulkittujen heikkousvyöhykkeiden kal-
liolaadun arviointiin. Menetelmä on melko kallis ja sitä on harvemmin käytetty pienissä johteis-
sa, samoin on laita sähköisten menetelmien kanssa. 
 
Kairauksilla saadaan luotettavinta pistemäistä informaatiota maaperästä ja kallioperästä. Kallio-
pinnan korkeusasema varmistetaan porakonekairauksin. Porakonekairaus kertoo myös mahdol-
listen karkearakeisten vettä johtavien maakerrosten esiintymisestä. Kalliolaatua, rakoiluominai-
suuksia ja rikkonaisuutta voidaan tutkia kalliota lävistävillä kairauksilla. Edullisinta on käyttää 
porakonekairausta, jolla saadaan kokeneen kairaajan tekemänä alustava kuva kallion rikkonai-
suudesta. Iskuporatut kallioreiät voidaan tutkia tarkemmin paljon käytössä olevilla reikävideoin-
timenetelmillä, joilla saadaan "in-situ" kuva kalliolaadusta, rakojen esiintymisestä, avaumasta 
(vedenjohtavuudesta) ja suunnasta. Lisäksi rei'issä suoritettavilla vesimenekkimittauksilla ja var-
sinkin slug-testeillä voidaan arvioida kallion vedenjohtavuutta.  
 
Slug-testit ovat lyhytaikaisia hydraulisia testejä, joissa hydraulisessa yhteydessä ympäröivään 
maa- tai kallioperään olevassa pohjavesiputkessa tai kallioreiässä aiheutetaan hetkellinen ja no-
pea vedenpinnan muutos. Slug-tankomenetelmässä reikään pudotetaan tanko, jolloin vedenpin-
nan tasossa syntyy tangon tilavuuden kokoinen muutos. Muutos on kaksisuuntainen. Tankoa las-
kiessa vedenpinta nousee ja pois vedettäessä vedenpinta laskee normaalitasostaan. Bailer-
menetelmässä käytetään noudinta, joka täyttyy sitä laskettaessa. Noudinta pois nostettaessa ve-
denpinta laskee noutimen tilavuuden verran. Tämä menetelmä soveltuu paremmin kallioreikiin 
johtuen kallioperän yleensä pienestä vedenjohtavuudesta.  Tällöin vältetään mm. vedenpinnan 
nousu, joka umpitankoa laskettaessa syntyy. Vedenpinnan palautumista normaalitasoonsa mita-
taan, nykyään yleensä putkeen tai reikään asennetulla ohjelmoitavalla paineanturilla. 
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Paineanturin käyrästä lasketaan vedenjohtavuus Slug-testeihin kehitetyillä matemaattisilla yhtä-
löillä, joista Bouwer & Ricen (1976) alun perin huokoiseen väliaineeseen kehittämä on laajasti 
käytetty. Vedenjohtavuus pätee vain reiän välittömässä lähiympäristössä. Yhtälö soveltuu myös 
kalliorakosysteemeihin. Niissä vesi virtaa kallioraoissa ja reikään vesi virtaa vain raoista joita 
reikä leikkaa, joten systeemin voi määrittää olevan läpäisevä (fully penetrated). Tällä on merki-
tystä laskennan lopputulokseen. Kallionrakosysteemissä häiriön vaikutussäteen voi olettaa ole-
van laajempi kuin täysin huokoisessa maa-ainessysteemissä. 

 
Yhdistämällä näiden menetelmien tulokset reikävideoinnin antamaan kuvaan voidaan tehdä mel-
ko paljon päätelmiä kallion vedenjohtavuudesta. Kallionäytekairaukset ovat yleensä kalleimpia 
käytettäviä tutkimusmenetelmiä. Etuna edellisiin nähden on saatava kalliosydännäyte, josta voi-
daan määrittää mm. kiven teknisiä ominaisuuksia. Usein iskuporaamalla tehdään vain pystyjä 
tutkimusreikiä, jolloin tutkimusreikä kuvastaa parhaiten kallioperän vaaka- tai loiva-asentoisia 
rakenteita. Kallionäytekairauksella sen sijaan on mahdollista (helpompi) tehdä pitkiä loiva – 
vaaka-asentoisia reikiä, jotka kuvastavat parhaiten kallioperän jyrkkä- tai pystyasentoisia raken-
teita. 
 
Kohteen rakentamisen ja käytön aikaisina tutkimuksina tulevat kyseeseen louhittujen kalliopinto-
jen kartoitus sekä kohteen ympäristövaikutusten mittaaminen. Kartoituksella voidaan täsmentää 
edellisten vaiheiden tuloksena saadun hydrogeologisen mallin paikkansapitävyyttä, sekä ohjata 
tarvittaessa tiivistystoimenpiteiden suunnittelua. Ympäristövaikutuksia toiminnan aikana seura-
taan kohteen vaikutuspiiriin suunnitellun pohjavesihavaintoputkiston avulla. Havaintoputkia tu-
lee asentaa sekä maaperän pohjaveden havainnointiin, että myös erityisesti mahdollisten kallio-
vesiä kokoavien rikkonaisuusvyöhykkeiden havainnointiin (pinnantason mittaus, kuivattava vai-
kutus, geokemiallinen seuranta). 
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Taulukko 1. Kirjallisuuteen perustuva tarkastelu tutkimusmenetelmistä eri tutkimusvai-
heissa selvitettäessä kallioalueen ominaisuuksia. Vähemmän käytetyt kalleimmat tutki-
musmenetelmät kursivoitu. 
 

Tutkimusvaihe Menetelmä 

Esiselvitys Kirjallisuusselvitykset 
Karttatulkinnat 
Kallioperäkartoitus 

Kohdetutkimukset Kallioperäkartoitus, detaljikartoitus 1:2 000 – 10 000 
Geofysikaaliset tutkimukset 

Maatutkaus 
Gravimetrinen luotaus 
Seismiset luotaukset 
Sähköiset menetelmät 

Kairaukset ja liittyvät tutkimukset 
Maaperä 

Porakonekairaus, kallion pinta 
Pohjavesiputket, pinnan tason seuranta, geokemia 

Kallioperä 
Iskuporakone  

Kalliopohjavesihavaintoputket 
Aikapainuma, ruhjeet 
Videotutkimus, rakoilun luonne, avaumat, 
suunta 
Vesimenekkikoe (Lugeon) 
Slug –testit, vedenjohtavuus 

Kallionäytekairaus 
Rakennusgeologiset ominaisuudet (näyte) 
Vesimenekkikoe, slug –testi 

Pohjavesitutkimukset 
Pohjavesiseuranta, pinnan korkeus 

Geokemia 
Merkkiainekokeet, virtauksen suunta ja vedenjohtavuus 

Toiminnan aikaiset selvi-
tykset 

Kallioperäkartoitus, detaljikartoitus louhituilla alueilla 
Pohjavesiseuranta, pinnantasot ja geokemia 

Selvitykset toiminnan lo-
puttua 

Ympäristön tilan seuranta, pohjavesiseuranta 

 

6.4 Kiviainesterminaalin ympäristövaikutusten minimointi 
 

Rakennettavan kiviainesterminaalin ympäristövaikutukset on mahdollista minimoida rakenteelli-
sin toimenpitein. Pohjan tiiviydelle asetetut vaatimukset on aina mahdollista toteuttaa teknisin 
ratkaisuin, tiiviysvaatimukset on asetettava huomioiden toiminnan luonteen perusteella tarkoi-
tuksenmukaisuus kyseisiin olosuhteisiin. Usein käsiteltävänä on normaaleja puhtaita maa-
aineksia, jolloin ympäristövaikutukset syntyvät lähinnä toiminnan aikaisista päästöistä ja mah-
dollisesta ympäristöä kuivattavasta vaikutuksesta pohjavesivirtauksen muuttuessa. 
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Tarvittaessa ympäristövaikutuksia voidaan minimoida kokoamalla toiminta-alueen hulevedet 
hallitusti ja ohjaamalla ne edelleen puhdistettaviksi. Myös käytön ja jälkihoidon aikana voidaan 
tarvittaessa pumppauksin vaikuttaa pohjavesivirtauksiin niin, että syntyvä gradientti ympäristöstä 
suuntautuu kohdealueelle päin, jolloin kulkeutumista alueelta ympäristöön ei tapahdu. 
 
Kalliopohjan tiivistykseen on käytettävissä useita eri tekniikoita. Kalliorakentamisessa on ylei-
sesti käytetty rikkonaisuusvyöhykkeiden injektointia tiiviiksi erilaisilla injektointilaasteilla. Poh-
javesisuojauksissa ja tiivistämisessä yleisesti käytetään bentoniittia erilaisissa muodoissaan, jol-
loin tiivistävä vaikutus perustuu bentoniittisaven paisumiseen. Näin saadaan tarvittaessa aikai-
seksi hyvinkin tiiviitä rakenteita (esim. yhdyskuntajätteen kaatopaikat). 
 
Läjitettäessä pysyvästi ylijäämämaita, on erityisesti pääkaupunkiseudulla ja rannikkoalueilla 
yleensä saven osuus huomattava. Tilan ahtaus rakennetuilla alueilla ja kuljetuskustannukset ovat 
vaikuttaneet ylijäämäsavien kokoamiseen tiettyihin kohteisiin, joihin on muodostettu massoista 
täyttömäkiä. Yleensä runkoainekseen tarvitaan louhetta, josta rakentamisessa myös on samalla 
pulaa. Tämä on johtanut siihen, että käyttöön on otettu synenergia, joka saadaan, kun louhitaan 
kiviaines laaja-alaisesti hyötykäyttöön, ja samalla syntyvää kalliokaivantoa voidaan hyödyntää 
ylijäämäainesten läjittämiseen ja käsittelyyn. Vaadittava kalliopohjan tiiviys voitaisiin myös saa-
da aikaiseksi käyttämällä luonnon savea jota em. läjityskohteissa on runsaasti käytettävissä. 
 
Suomessa on laajoja ja paksuja savikkoja. Saven hyötykäyttö rakennustekniikassa on keskittynyt 
pääasiassa maapatojen tiivistemateriaaleiksi. Tähän tarkoitukseen on aikaisemmin voitu käyttää 
vain ohutta kuivakuorta, koska kuivakuoren alainen savi on niin pehmeää ja häiriintymisherkkää, 
ettei sitä voi helposti levittää eikä tiivistää rakenteiksi.  

 

6.5 Ylijäämäsavet tiivistemateriaalina (Kirjallisuuteen perustuva tarkastelu) 
 
Suomen maa-alasta on savea ja silttiä 8,3 % eli 25 100 km2 (Kujansuu & Niemelä 1984).  
Suomalaisilla savilla on myös hyviä ominaisuuksia, kuten pieni vedenläpäisevyys ja kyky vas-
tustaa haitallisten kemikaalien leviämistä. Kuormitettuna nämä ominaisuudet paranevat. Koska 
savea on saatavilla laajoilta alueilta, se on selvästi halvempaa kuin synteettiset eristemateriaalit. 
Saven käsittelyssä ja hyödyntämisessä ongelmana on saven häiriintymisherkkyys. Savimassa 
saattaa kuljetuksen aikana käyttäytyä nesteen tavoin. Tällöin sen hyödyntäminen rakenteissa on 
vaikeaa, koska tiivistäminen on mahdotonta. Savimassojen ollessa juoksevia myös niiden vaati-
ma läjityspinta-ala maakaatopaikoilla on suuri. Kun saven käsittelyongelmat on ratkaistu, käytet-
tävissä on kilpailukykyinen eristemateriaali, joka täyttää vaaditut vedenläpäisevyys- ja kestä-
vyysvaatimukset (Ravaska 2008). 
 
Läjitysalueilla joudutaan käsittelemään paljon luonnon savea, joten mahdolliseen maa- tai kal-
liopohjan tiivistämiseen sitä on runsaasti käytettävissä. Tällä hetkellä Helsingissä syntyy vuosit-
tain noin miljoona kuutiometriä ylijäämämaita (SITO 2005). Koko pääkaupunkiseudulla tuote-
taan ylijäämämassoja kolminkertainen määrä eli noin kolme miljoonan kuutiometriä vuodessa. 
Näistä kolmannes on savia ja muita liettyviä maa-aineksia (SITO 2005, Lahtinen ym. 2005).   
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Ylijäämäsavia hyödyntämällä vähennetään sijoituspaikkoihin kohdistuvaa kuormitusta ja sääste-
tään uusiutumattomia sora- ja hiekkavarantoja. Jos savien ominaisuuksia parannetaan esimerkik-
si stabiloimalla, maa-aineksia on mahdollista läjittää korkeammiksi kasoiksi ja säästää läjitysalu-
eiden pinta-alassa. Ylijäämäsavien pienentyneiden kuljetuskilometrien ansiosta saadaan säästöjä 
kuljetuskustannuksissa. 
 
Saven massastabiloinnilla on mahdollista saada aikaan massa, jonka käsitteleminen maanraken-
nuskoneilla on mahdollista ja läjittäminen helpompaa. Tällaista savea voidaan käyttää erilaisissa 
rakenteissa. Saven pientä vedenläpäisevyyttä voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisten kaato-
paikkojen tiivistysrakenteissa, kun savi saadaan stabiloimalla käsiteltävään muotoon. Stabiloin-
nissa voidaan käyttää sekä teollisia tuotteita että sivutuotteita (Ruohonen 2006).   
 
Stabiloinnilla parannetaan maan lujuutta ja kestävyyttä, vähennetään maaperässä tapahtuvia tila-
vuuden muutoksia ja vaikutetaan maan vedenläpäisevyyteen. Tyypillisiä stabiloinnissa käytettä-
viä sideaineita ovat kalkki, sementti sekä näiden sekoitukset. Lisäksi stabilointiin käytetään teol-
lisuuden sivutuotteita, kuten lentotuhkaa. 
 
Pehmeät savi-, turve- ja liejukerrokset on mahdollista stabiloida kantavaksi rakennuspohjaksi.  
Myös pilaantuneet maamassat voidaan kiinnittää stabiloimalla. Massastabilointi vähentää erityi-
sesti raskasmetallien liukoisuutta maassa olevaan veteen (Rekonen 1993). Stabiloitua savea on 
mahdollista käyttää myös tiivisterakenteissa, mm. pilaantuneen maan kapseloinnissa sekä täyt-
tömateriaalina ja tien pohjamateriaalina (Ravaska ym., 2003). Massastabilointia voidaan käyttää 
myös esimerkiksi kantavien työpetien rakentamisessa, kaivantojen tukemisessa ja eroosion estä-
misessä. 
 
Massastabilointi voidaan tehdä in-situ, sekoittamalla sideaine luonnontilaiseen maa-ainekseen 
sen alkuperäisessä sijaintipaikassa. Stabiloitavan maakerroksen paksuus voi olla jopa viisi met-
riä. (Jelisic, 2000; Ideachip Oy, 2006; Rekonen, 1993). Kun sideaine on sekoitettu, stabiloitunut 
maa-aines voidaan kaivaa ylös ja kuljettaa välivarastoon tai suoraan käyttökohteeseen (Mäkelä 
ym., 2000). Sijaintipaikalla massastabiloitu maa-aines voidaan myös tiivistää suoraan paikalleen. 
In-situ-stabiloinnissa laitteistona käytetään esimerkiksi kaivinkoneeseen liitettyä sekoitinyksik-
köä. 
 
Ex-situ- massastabiloinnissa maa-aines kaivetaan ylös ja siirretään käsiteltäväksi esimerkiksi 
varta vasten ylijäämämaiden käsittelyyn varatulle operointialueelle. Läjitettyyn massaan sekoite-
taan sideaine esimerkiksi aumasekoittimella tai seulamurskaimella. Aumasekoitin ei sovellu sen-
sitiivisen saven käsittelyyn, koska maa-aines on muotoiltava aumaksi.  
 
Suomalaisten savien vedenläpäisevyys vaihtelee 5 x 10-7 – 10-9 (Soveri  & Kauranne 1975).  
Valtioneuvoston päätöksen mukaan ongelmajätteen kaatopaikan pohjarakenteen on oltava vähin-
tään 1,0 metriä paksu ja vastattavan vedenläpäisevyydeltään vähintään viiden metrin kerrosta, 
jonka k ≤ 1 x 10 -9 m/s (Ravaska ym. 2003). Suomalaiset savet eivät yleensä sellaisenaan sovellu 
kaatopaikkojen tiivistemateriaaliksi vedenjohtavuutensa vuoksi. 
 
Suomalaisia savia on käytetty useissa eri kohteissa tiivistysrakenteissa oheisten esimerkkien mu-
kaisesti. 
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Kivikko 
 
Helsingissä sijaitsevan Kivikon pilaantuneen maan loppusijoituspaikalle tuotava pilaantunut 
maa-aines oli peräisin lähellä sijainneelta ampumaradalta, ja aines sisälsi lyijyä. Alueelta oli lou-
hittu runsaasti kiviainesta loppusijoituspaikkaa varten. Pilaantunut maa oli tarkoitus kapseloida 
paksun maakerroksen alle, ja alue oli tarkoitus ottaa myöhemmin virkistyskäyttöön. Riskinä oli, 
että lyijy pääsisi liukeneminen pohjaveteen. Pilaantunut maa-aines sisälsi runsaasti turvetta, mis-
tä johtui korkea vesipitoisuus. Tämän vuoksi jätemaan pohjan vuorauksessa tuli ottaa huomioon 
lyijypitoisen veden talteenotto puhdistusta varten.  
 
Kaatopaikan pohjalle valittiin mineraalieristys ilman synteettistä kerrosta, kuitenkin niin, että se 
varovaisen riskiarvion perusteella takasi riittävän tuvallisuuden. Räjäytetyn kallion pinnalle levi-
tettiin stabiloitu savikerros, jonka paksuus oli vähintään 1,5 metriä, ja k < 9 x 10-10 m/s. Saviker-
ros peitettiin geotekstiilillä. Päällimmäiseksi tehtiin kuivatuskerros, joka viemäröitiin. Tämän 
osan paksuus oli noin puoli metriä ja k > 10-3 m/s. 
 
Kiimasuo 
 

2Vuonna 2001 Forssan Kiimasuon Jätekeskuksen alueelle tehty 18 000 m :n suuruisen kaatopai-
kan pohjana on tasattu pohjamaa, joka päälle on tasattu 200 mm:n paksuinen sora-/sepelikerros, 
jonka päälle on levitetty 500 mm:n kerros savea, k < 6,7 x 10-10 m/s. Eristesaven päälle on suo-
jaava HPDE-kalvo, 1 200 g/m2, jonka päälle on rakennettu 500 mm:n vahvuinen salaojitettu kui-
vatuskerros. 
 
Lempola 
 
Valtatie 1 (E 18) moottoritien rakentamisen yhteydessä Lohjan Lempolan eritasoliittymän alle jäi 
osa ampumaradasta. Alueella jouduttiin kaivamaan lyijyllä pilaantuneita maamassoja. Massat 
päätettiin sijoittaa eritasoliittymän ramppisilmukkaan. Liittymä sijaitsee Lohjanharjun pohjavesi-
alueen läheisyydessä, joten kohteen pohja- ja pintavesien hallinta on tärkeää.  
 
Tiivistemateriaalina suunniteltiin käytettäväksi sementillä stabiloitua savea. Tarvittava savi saa-
tiin eritasoliittymän lähialueelta. Kolmen prosentin sementtilisäyksellä saavutettiin seitsemän 
päivän lujittumisajalla tiivisterakenteille suositeltu 50 kPa:n leikkauslujuus. Vedenläpäisevyys-
kokeissa savet täyttivät vedenläpäisevyysvaatimuksen k= ≤ 6,7 x 10-10 m/s. 
 
Pohjan tiivistyskerroksen päälle asennetaan 2 mm paksu HDPE-kalvo. Kalvon päälle rakennet-
tiin 0,5 metriä paksu kuivatuskerros salaojasorasta. Kuivatuskerroksen ja jätemaan väliin tehtiin 
suodatinkerros. Pilaantuneet maat levitettiin ja tiivistettiin sijoituspaikalle puolen metrin kerrok-
sina. Täytön kokonaispaksuudeksi tuli noin kolme metriä. Sijoitetuista massoista vapautuneesta 
vedestä ja sadevedestä noin puolet poistui täyttämisvaiheen aikana. Jäljelle jääneen veden oletet-
tiin suotautuvan noin kahden vuoden aikana valmiista rakenteesta. Nämä vedet johdetaan tark-
kailukaivoon (Ruohonen 2006).  
 
 

Yhteenveto 
- Ylijäämäkiviainesten käsittely ja läjittäminen on järkevää pyrkiä sijoittamaan samaan yh-

teyteen kuin kalliokiviaineksen otto, ja toiminta keskittämään isoihin yksiköihin. 
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- Kiviainesterminaalien merkittävimmän sijoitusympäristön muodostaa kallioperä ja siihen 
louhitut kaivannot, joista kiviaines on otettu hyötykäyttöön ja syntynyttä louhosta hyö-
dynnetään ylijäämäkiviainesten käsittelyyn tai loppusijoittamiseen. 

- Geologisina reunaehtoina kiviainesterminaalien kohdealueiden valinnassa ovat tuotetta-
van kiviaineksen laatu (esiintymän hyödynnettävyys, kiven tekniset ominaisuudet) sekä 
maa- ja kallioperän ominaisuudet, jotka vaikuttavat ympäristövaikutusten leviämiseen.  
Selvityksessä tarkasteltu rajattiin maa- ja kallioperän ominaisuuksiin 

- Ympäristövaikutuksia voidaan hallita, kun tunnetaan kaivannon ja sen kallioympäristön 
läpäisevyysominaisuudet ja oleellinen pohjavesivirtaus on määritetty ennakolta. Vaadit-
tavat ominaisuudet kohteen tiiviydelle on saavutettavissa erilaisilla tiivistysrakenteilla ja 
kallioinjektoinnilla 

- Arvioitaessa pohjaveden liikkeitä on tunnettava kohdealueen geologinen luonne, sen 
suhde laajempaan geologiseen kokonaisuuteen sekä kohteen maa- ja kallioerän pohjave-
den liikkeeseen vaikuttavat ominaisuudet. 

- Kallioperätutkimukset kohteessa tulisi kohdentaa niin, että saadaan käsitys sekä kallio-
lohkojen (ehjemmän kallio-osuuden) että lohkoja mahdollisesti rajaavien voimakkaam-
min vettä johtavien rikkonaisuusvyöhykkeiden ominaisuuksista. 

- Kohteiden kallioperätutkimusten määrä ja käytettävät tutkimusmenetelmät tulee valita ja 
mitoittaa kohteen geologisen ympäristön ja oletettavien ympäristövaikutusten perusteella.  

- Asiantuntijan toimesta tehty tarkka kartoitus hyvin paljastuneella kallioalueella antaa 
erinomaisen lähtökohdan rakoilun ja rikkonaisuusvyöhykkeiden arvioinnissa. 

- Edullisia tutkimusmenetelmiä ovat kallioperäkartoitus ja monet geofysikaaliset tutki-
musmenetelmät, kuten maatutkaus, painovoimamittaukset, seismiset luotaukset ja osin 
sähköiset menetelmät. 

- Kairauksilla saadaan luotettavinta pistemäistä informaatiota maaperästä ja kallioperästä. 
Kalliopinnan korkeusasema varmistetaan porakonekairauksin. 

- Pora- ja kairanrei'issä suoritettavilla vesimenekkimittauksilla ja varsinkin slug-testeillä 
voidaan arvioida kallion vedenjohtavuutta. 

- Rakennettavan kiviainesterminaalin ympäristövaikutukset on mahdollista minimoida ra-
kenteellisin toimenpitein. Pohjan tiiviydelle asetetut vaatimukset on aina mahdollista to-
teuttaa teknisin ratkaisuin. 

- Ylijäämämaiden läjitysalueilla joudutaan käsittelemään paljon luonnon savea, joten mah-
dolliseen maa- tai kalliopohjan tiivistämiseen sitä on runsaasti käytettävissä. Jos savien 
ominaisuuksia parannetaan esimerkiksi stabiloimalla, maa-aineksia on mahdollista läjit-
tää korkeammiksi kasoiksi ja säästää läjitysalueiden pinta-alassa. 

- Pohjavesisuojauksissa ja tiivistämisessä yleisesti käytetään bentoniittia erilaisissa muo-
doissaan, jolloin tiivistävä vaikutus perustuu bentoniittisaven paisumiseen. 

- Suomalaisia savia on käytetty useissa eri kohteiden tiivistysrakenteissa, mutta suomalai-
set savet eivät yleensä sellaisenaan sovellu kaatopaikkojen tiivistemateriaaliksi vedenjoh-
tavuutensa vuoksi. 
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7 YLJÄÄMÄKIVIAINESTEN HYÖTYKÄYTÖN NYKYTILA SUOMESSA 

7.1 Yleistä  
 
RAKI-hankkeessa selvitettiin ylijäämäkiviainesten muodostumisen, käytön, jalostuksen ja lop-
pusijoituksen nykytilaa ja ongelmia Suomessa kyselyillä, jotka kohdistettiin kuntasektorille, ym-
päristökeskuksiin, maakuntaliittoihin ja kiviainesyrityksiin (Rekola 2007), (Pokki et al. 2009). 
Selvityksessä esitettiin yleiskatsaus ylijäämäkiviainesten hyödyntämisen nykytilasta sekä kysely-
jen tulokset. 
 
Kyselytutkimus koostui kyselystä kunnille, viranomaisille ja yrityksille. Niiden 37 kunnan, joi-
den asukasmäärä oli yli 30 000 henkilöä, lisäksi valittiin yhteensä yhdeksän kuntaa pääkaupunki-
seudulta ja Tampereen seudulta. Viranomaiskysely lähetettiin maa-ainesasioista vastaaville hen-
kilöille 34 tahoon, jotka koostuvat Suomen ympäristökeskuksesta, alueellisista ympäristökeskuk-
sista, ympäristöministeriöstä sekä maakuntaliitoista. Yrityskysely lähetettiin 27 kiviaines-, luon-
nonkivi- tai rakennusyritykselle. Kyselyihin saatiin yhteensä 60 vastausta, ja vastausprosentti oli 
jokaisessa kyselyssä noin 50 %. Kyselyjen perusteella laadittiin toimenpidesuosituksia, jotka liit-
tyvät hallintoon ja lainsäädäntöön, alueelliseen suunnitteluun ja kaavoitukseen sekä käytännön 
toimintaan yksittäisillä maanvastaanotto- ja jalostusalueilla. Lisäksi esitettiin pääosin kirjallisuu-
teen perustuva katsaus ylijäämäkiviaineksien hyödyntämisestä pääkaupunkiseudulla ja Tampe-
reen seudulla, joissa kiviaineshuoltoon ja maa-ainesten vastaanottoalueiden sijoitteluun liittyvät 
ongelmat ovat selkeästi nähtävissä.  
 
Ylijäämäkiviaineksia muodostuu rakentamiseen liittyvän esirakentamisen yhteydessä, kun maa-
aineksia poistetaan rakennusten perusteiden pystyttämisen vuoksi, sekä esimerkiksi teiden raken-
tamiseen liittyvän kalliolouhinnan yhteydessä. Myös luonnonkivilouhinnan yhteydessä muodos-
tuu suuria määriä sivukiviä, jotka tässä yhteydessä luetaan ylijäämäkiviaineksiksi, koska louhin-
nan päätarkoitus on luonnonkivituotanto. Ylijäämäkiviainesten haitta-ainepitoisuudet ovat luon-
nollisella tasolla tai niin vähäisiä, etteivät ne aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Siksi kai-
vosteollisuuden sivukivet on tässä yhteydessä rajattu termin ulkopuolelle. 
 
Koska maa-ainesten otto rakentamisen yhteydessä ei ole maa-aineslain mukaisen ilmoittamisme-
nettelyn piirissä, ylijäämämassojen muodostumisen kokonaismääriä ei tiedetä tarkasti. Ylijäämä-
kiviainesten laatu vaikuttaa niiden soveltumiseen eri käyttökohteissa. Laatuseikkoihin voi vai-
kuttaa ylijäämäkiviaineksia jalostamalla, mutta tätä varten tarvitaan usein erillisiä toiminta-
alueita. Sopivien toiminta-alueiden sijoittaminen lähelle ylijäämäkiviainesten muodostumiskoh-
teita logistisesti hyviin paikkoihin on kuitenkin usein ongelmallista, kuten myös hyödyntämättä 
jäävien ylijäämämassojen vastaanottoalueiden sijoittaminen. Siksi jalostus- ja vastaanottoalueita 
on useissa kunnissa liian vähän ja niiden kapasiteetti on liian pieni. Ylijäämäkiviainesten hyö-
dyntämistä voitaisiin tehostaa tietojärjestelmien avulla, jolloin kysyntä ja tarjonta kohtaisivat pa-
remmin toisensa. 
 
 
7.1.1 Hyötykäyttöselvityksen tavoite 
 
Primääristen kiviainesten saatavuus on monin paikoin heikentynyt, ja niiden kuljetusmatkat ovat 
pidentyneet. Nykyisin kiviainesten hinnasta noin puolet koostuu kuljetuskustannuksista. Raken-
tamisen yhteydessä muodostuu kuitenkin ylijäämämassoja, joista osa joudutaan sopivien käyttö-
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kohteiden ja jatkojalostusmahdollisuuksien puuttuessa sijoittamaan erityisille vastaanottoalueille. 
Ongelma korostuu kasvukeskusten alueilla. Siellä ylijäämämassoja muodostuu paljon vilkkaan 
rakentamisen vuoksi, mutta vastaanottoalueiden sijoittaminen on ongelmallista tiiviin kaupunki-
rakenteen ja asutuksen levittäytymisen vuoksi. Siksi kuljetusmatkat vastaanottoalueille venyvät 
pitkiksi. On tärkeää kehittää sellaisia toimintatapoja, joiden avulla ylijäämäkiviainekset saataisiin 
ohjattua entistä paremmin hyötykäyttöön. Näin nykyiset primääriset kiviainesesiintymät riittäisi-
vät pidempään niiden kulutuksen vähentyessä. Myös nykyisten maanvastaanottoalueiden kapasi-
teetti riittäisi entistä pidempään läjitettävien ylijäämämassojen vähentyessä.  
 

7.2 Ylijäämäkiviainesten tilastointi ja käyttömäärät 
 
7.2.1 Tilastointi 
 

Kuntakyselyssä 54 % vastaajista ja viranomaiskyselyssä 26 % vastaajista ilmoitti, että ylijäämä-
massojen muodostumis- ja käyttömääriä tilastoidaan heidän edustamallaan alueella. Tietoja ke-
räävät lupa- ja valvontaviranomaiset ympäristökeskuksissa ja kunnissa. Yrityksistä 27 % tilastoi 
ylijäämämassojen muodostumismääriä ja 40 % niiden käyttömääriä.  
 
Viranomaiskyselyssä tiedusteltiin, minkä tahon tulisi tilastoida ylijäämämassojen muodostumis- 
ja käyttömääriä. Kymmenen vastaajaa valitsi kunnan, viisi valitsi ympäristökeskukset ja kolme 
valitsi kiviainesten tuottajat tai käyttäjät. Muita ehdotuksia olivat Tilastokeskus, rakennusvalvon-
tavirastot, maakuntaliitot ja GTK.  
 
Ylijäämämassojen muodostumis- ja käyttötietojen keräämisen tulisi vastaajien mielestä olla jon-
kin tietyn tahon vastuulla, mutta tällä hetkellä näin ei ole. Tärkeäksi mainittiin, etteivät monet eri 
tahot kysy samankaltaisia asioita, ainakaan hieman eri tavalla määriteltyinä. Viranomaiset ehdot-
tivat, että tuottajat ja vastaanottopaikkojen toimijat raportoisivat ylijäämämassojen muodostu-
mis- ja käyttötiedot toimintaa valvovalle viranomaiselle, esimerkiksi vuosiraportissa. Alueille 
tuotavat ja niiltä lähtevät kuormat raportoitaisiin laatuluokittain. Ylijäämäkiviainesten soveltu-
vuuden eri tarkoituksiin tulee olla tiedossa. Jos tiedot syötetään internetissä, niiden kokoaminen 
on helppoa. Tietojen keräämisestä tulee olla selkeät ohjeet. Vastanneista yrityksistä 73 % uskoo, 
että ylijäämämassojen muodostumis- ja käyttötietoja on mahdollista kerätä nykyistä tarkemmin.  
 
Mahdollisena uudistuksena ehdotettiin, että ympäristöluvan yhteyteen liitettäisiin velvoite yli-
jäämäkiviainesten muodostumis- ja käyttötietojen keräämisestä ja luovuttamisesta. Myös raken-
nusluvan yhteyteen voitaisiin vaatia arvio muodostuvien ylijäämämassojen määrästä ja selvitys 
siitä, mitä niille tehdään jatkossa. Ylijäämäkiviainesten hyödyntäminen onnistuu parhaiten, jos jo 
etukäteen tiedetään, minkälaisia aineksia eri kohteissa muodostuu.  
 

7.2.2 Hyödynnettävien ylijäämämassojen määrä 
 
Kyselyyn vastanneiden kuntien arviot siitä, montako prosenttia kunnassa muodostuvista kallio-
perän ylijäämäkiviaineksista kierrätetään, vaihtelivat 10 ja 100 %:n välillä. Keskiarvo oli noin 65 
%. Kolmessa kunnassa kaikki kallioperän ylijäämäkiviainekset hyödynnettiin. Maaperän ylijää-
mämassojen osalta vastaukset vaihtelivat vielä enemmän (0–100 %), ja keskiarvo oli noin 25 %.  
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Kuudessa yrityksessä keskimäärin noin 90 % kallioperän ylijäämäkiviaineksista, 45 % maaperän 
ylijäämämassoista ja 13 % luonnonkiviteollisuuden sivukivistä ohjautui hyötykäyttöön. Yrityk-
sissä hyötykäytön määrä kallioperän ylijäämäkiviainesten osalta vaihteli 80 ja 100 %:n välillä. 
Maaperän ylijäämämassojen osalta se vaihteli 20 ja 80 %:n välillä ja luonnonkiviteollisuuden 
sivukivien osalta vaihtelu oli 5–30 %. Yrityksistä 80 % ilmoitti jalostavansa kallioperän ylijää-
mäkiviaineksia.  
 
Kyselyssä ilmeni, että jos ylijäämäkiviainesten jalostusalueelle tuodaan kiviaineksia monesta 
paikasta, määrät ovat yleensä niin pieniä, ettei ylijäämäkiviaineksia lajitella jalostusalueilla 
muodostumispaikkansa mukaisesti. Tällöin CE-merkinnän hankkiminen on usein mahdotonta, 
mutta nämä ylijäämäkiviainekset voidaan murskata ja käyttää kohteissa, joihin ei tarvita CE-
merkittyjä kiviaineksia. Jos kiviaines on laadultaan korkealuokkaista, saattaa CE-merkinnän 
hankkiminen pienellekin määrälle olla kannattavaa.  
 

7.3 Kiviainesten käsittelyalueet 
 
7.3.1 Käsittelyalueiden toimintamallit 
 
Maanvastaanottoalue 
 
Maanvastaanottoalueet ovat tyypillisesti kuntien ylläpitämiä alueita, joilla ei ole maanvas-
taanoton lisäksi muita toimintoja. Maanvastaanottoalueet ovat usein täyttömäkiä, ja niiden jälki-
käyttönä voi olla maa- ja metsätalous tai virkistysalueena toimiminen. Maanvastaanottoalueet on 
pyritty sijoittamaan lähelle ylijäämämassojen muodostumiskohteita, mutta suuren tilantarpeen, 
ympäristövaikutusten ja lähiasukkaiden asenteiden vuoksi niitä on jouduttu sijoittamaan yhä 
kauemmas. Yleensä maanvastaanottotoiminnasta ei aiheudu pinta- tai pohjavesihaittoja, jos alu-
eelle tuodaan ainoastaan puhtaita maa-aineksia.  
 
Kiviainesten jalostusalueet 
 
Kiviainesten jalostusalueilla murskataan, seulotaan ja varastoidaan ylijäämälouhetta ja usein 
myös jalostetaan kierrätysasfalttia ja betonimursketta. Suurin osa kiviainesten jalostusalueista on 
yritysten operoimia. Jalostusalueiden sijainti on tärkeässä osassa, koska materiaalien virrat ovat 
kaksisuuntaiset. Jalostetut kiviainekset pyritään käyttämään lähellä muodostumiskohdettaan, ja 
siksi jalostusalueet sijaitsevat usein lähempänä ylijäämäkiviainesten muodostumiskohteita kuin 
maanvastaanottoalueet. 
 
Keskitetty kiviainesalue 
 
Keskitetyt kiviainesalueet ovat primääristen kiviainesten otto- ja jalostustoiminnan lisäksi moni-
puolisia kiviainesten käsittelykeskuksia. Niissä voidaan harjoittaa esimerkiksi ylijäämäkiviaines-
ten, kierrätysasfaltin ja -betonin vastaanottoa, välivarastointia ja jalostusta. Lisäksi alueella voi 
olla kantojen haketusta ja humusmaiden jalostusta mullaksi. Monet keskitetyt alueet ovat seudul-
lisia ja palvelevat usean kunnan tarpeita. Senkkeri Tuusulassa ja Ämmässuo Espoossa ovat esi-
merkkejä keskitetyistä kiviainesalueista. 
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Yrityspuistot ja ekoteollisuuspuistot 
 
Yrityspuistot ja ekoteollisuuspuistot ovat moderneja toimintamalleja, ja niitä on mahdollista 
hyödyntää myös ylijäämäkiviainesten käsittelyssä. Aluetta, jolle on keskittynyt tietyn alan yritys-
toimintaa, kutsutaan yrityspuistoksi. Yrityspuiston etu on toimintojen keskittyminen suotuisaan 
paikkaan sijainnin ja muiden tekijöiden suhteen.  
 
Ekoteollisuuspuistossa pyritään luonnon ekosysteemien tavoin materiaalien tehokkaaseen kierrä-
tykseen ja materiaalivirtojen sulkemiseen. Kun toisiaan tukevat toiminnot sijaitsevat lähekkäin, 
mahdollisimman suuri osa materiaaleista pystytään hyödyntämään ja kuljetustarve vähenee. 
 

7.3.2 Käsittelyalueiden sijainti 
 
Kyselyssä noin puolet kuntien edustajista ilmoitti, että kyseisen kunnan alueella on ylijäämäki-
viainesten jalostustoimintaa. Ylijäämäkiviainesten varasto- ja käsittelyalue sijaitsee monessa 
kunnassa vanhalla kaatopaikka-alueella. Yrityskyselyssä ylijäämäkiviainesten jalostustoiminnan 
kerrottiin sijoittuvan muun muassa maa-ainesten ottopaikoille, kiviainesten jalostuslaitoksiin, 
kiviainestoimipisteisiin, työmaille ja kierrätyskeskuksiin.  
 

7.3.3 Omistussuhteet 
 
Jokaisen kyselyyn vastanneen kunnan alueella oli kunnan omia maankaatopaikkoja tai välivaras-
tointi- tai jatkojalostuspaikkoja. Niitä oli runsaasti myös yksityistahojen omistuksessa. Kahden 
tai useamman kunnan omistamat välivarastointi- tai jatkojalostuspaikat olivat selvästi harvinai-
sempia. Kuntakyselyssä yritykset olivat toimijoina useammalla käsittelyalueella kuin kunta. Yri-
tyskyselyn vastauksissa käsittelyalueiden toimijana oli yritys muilla paitsi kahdella alueella. Vi-
ranomaiskyselyssä kunnat omistivat lähes yhtä monta välivarastointi- ja jalostusaluetta kuin yri-
tykset.  
 

7.4 Kaavoitus kiviainesten käsittelyalueiden suunnittelussa 
 
7.4.1 Käsittelyalueiden osoittaminen kaavoituksessa  
 

Ylijäämäkiviainesten jalostus- ja välivarastointialueiden tarve on huomioitu 35 prosentissa kyse-
lyyn vastanneista kunnista. Useimmiten tämä tarkoittaa, että kaavoituksessa on varattu toimintaa 
varten erillinen alue. Viranomaiskyselyssä 28 % vastaajista ilmoitti, että ylijäämäkiviainesten 
jalostus- ja välivarastointialueet on otettu huomioon kaavoituksessa. Niitä on kaavoitettu asema-
kaavassa teollisuusalueiksi sekä seudullisessa ja kuntien kaavoituksessa jätehuollon alueiksi. Kä-
sittelyalueita ei ole riittävästi ja nykyisetkin on usein suunniteltu liian pieniksi, jolloin niiden ka-
pasiteetti täyttyy nopeasti. 
 
Kyselyn perusteella monien ympäristöviranomaisten mielestä kaavoituksessa tulee varata riittä-
vän isoja alueita ylijäämäkiviainesten jalostamista ja välivarastointia varten. Niiden osoittamista 
kaavoituksessa pidetään mahdollisena, jos siihen on selkeä tarve. Jos sopivat paikat voidaan 
osoittaa etukäteen riittävän tarkasti, seudullinen ja mittava toiminta voidaan merkitä maakunta-
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kaavoihin ja kuntakohtaisen toiminnan aluevaraukset yleiskaavoihin. Tiheään asutuilla alueilla 
kiviaineshuolto on ylikunnallinen asia, joten maakuntakaavan tai kuntien yhteisen yleiskaavan 
tulee ottaa kantaa ylijäämäkiviainesten käsittelyalueisiin.  
 
Monet kiviainesyrittäjät haluavat, että heidän toimintaansa pidettäisiin muun teollisuuden tapaan 
pysyvänä toimintana. Toiminta-alueiden osoittaminen kaavoituksessa olisi askel tähän suuntaan. 
Erään kiviainesyrittäjän mielestä seudullinen ohjaus maakuntakaavojen avulla on välttämätöntä, 
koska monet kunnat vastustavat käsittelyalueiden perustamista. Vaikka yrityksillä olisi hallus-
saan sopivia alueita kiviainesten jalostamista varten, kuntien vastahankaisuus voi estää toimin-
nan.  
 

7.5 Uudet käsittelyalueet 
 
7.5.1 Kunta- vai seutukohtainen toimintamalli?  
 
Jatkojalostus- ja välivarastointialueita on tarkoitus perustaa yhdeksässä vastanneessa kunnassa; 
seitsemässä kunnassa käsittelyaluetta ei pidetä tarpeellisena. Kuntakyselyssä puolet vastaajista 
oli sitä mieltä, että käsittelyalueiden tulee olla kuntakohtaisia, ja 41 % kannatti seudullisia käsit-
telyalueita. Kunta- ja viranomaiskyselyn perusteella sekä kunnallisia että seudullisia ylijäämäki-
viainesten käsittelyalueita tarvitaan tapauskohtaisesti. Seudulliset käsittelyalueet sopivat joillekin 
kunnille, mutta kaikissa kunnissa seudullista ratkaisua ei koeta hyväksi kasvavien kuljetuskus-
tannusten vuoksi.  
 
Nykyään kiviaineksia joudutaan varastoimaan monin paikoin pitkiäkin aikoja, jotta niitä kertyy 
tarpeeksi murskausta varten. Keskitetyillä alueilla toistensa toimintaa tukevat yritykset hyötyisi-
vät toisistaan ja haitalliset ympäristövaikutukset keskittyisivät kyseisille alueille. Keskitettyjen 
alueiden kulut voidaan kattaa vastaanottomaksuilla ja alueelta myytävistä kiviaineksista saatavil-
la tuloilla. Kunnat voisivat myös tukea alueen toimintaa. Harvaan asutuilla alueilla jokaisen ak-
tiivisen rakentamiskeskittymän liepeille kannattaa perustaa käsittelyalue, josta ylijäämäki-
viaineksia voidaan kierrättää. Jos hyödyntämiskohteita ei ole kohtuullisten kuljetusmatkojen 
etäisyydellä, läjittäminen lähistölle johonkin sopivaan paikkaan on taloudellisesti kannattavin 
vaihtoehto.  
 
 
7.5.2 Toimijat ja hallinnointi 
 
Sekä kunta- että yrityskyselyssä ehdotettiin, että vastaanottoalueen toimija voisi olla kilpailutettu 
yritys, joka vuokraisi alueen kunnalta. Kunta takaisi toiminnan edellyttämät luvat ja valvoo yri-
tyksen toimintaa. Työ ja suunnittelu tehtäisiin yhteistyössä yrityksen kanssa. Jos kilpailuttaminen 
uusitaan tietyin väliajoin, kunta ei jää riippuvaiseksi yhdestä yrityksestä. Joissain kunnissa toi-
minnan kilpailuttamiseen suhtaudutaan epäilevästi, ja kunnat ovat mieluummin itse toimijana 
alueella. 
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7.6 Kiviainesten kierrätyksen kehittäminen 
 
7.6.1 Ylijäämäkiviainesten käytön tulevaisuus 
 

Suurin osa kyselyn vastaajista uskoi, että ylijäämäkiviainesten osuus kiviainesten kokonaiskäy-
töstä kasvaa vuoteen 2020 mennessä. Kukaan ei uskonut sen vähentyvän. Voimakkaimmin yli-
jäämäkiviainesten osuuden kasvuun uskoivat yritykset.  
 
Yli puolet yritysten ja kolmannes kuntien edustajista eivät kuitenkaan uskoneet, että kiviaines-
tuottajat siirtyisivät yhä enemmän primäärisistä kiviaineksista ylijäämäkiviainesten jalostukseen 
lähitulevaisuudessa, ainakaan merkittävissä määrin. Ylijäämäkiviainekset voivat kattaa vain 5–
10 % kiviainesten kokonaiskäytöstä, joten muutokset eivät voi olla voimakkaita. Pääkaupunki-
seudulla lähes kaikki kallioperän ylijäämäkiviainekset hyödynnetään jo nyt. 
 
 
7.6.2 Kiviainesten kierrätyksen esteet 
 

Kyselyssä kysyttiin ylijäämäkiviainesten käytön lisäämisen neljää suurinta estettä. Välivarastoin-
ti- ja jalostusalueiden puute, toiminnan heikko kannattavuus sekä asenteet esiintyivät kolmen 
useimmin mainitun syyn joukossa kahdessa eri vastaajaryhmässä. Ongelmat ylijäämäkiviaines-
ten saatavuudessa ja laadussa sekä lainsäädännössä saivat seuraavaksi eniten mainintoja. Kunta-
kyselyn vastaajista neljännes mainitsi, että sopivia ylijäämäkiviainesten jatkojalostus- ja väliva-
rastointipaikkoja ei ole tarpeeksi. 
 
Kuntakyselyssä todettiin, että tuotantokustannukset voivat nousta primääristen kiviainesten tuo-
tantokustannuksia korkeammiksi pitkien kuljetusmatkojen, kuljetuskustannusten ja varastoinnin 
vuoksi. Vähäinen kertymä pidentää varastointiaikoja erityisesti pienissä kunnissa. Tietojärjes-
telmän puutteen ja tiedonkulun heikkouden vuoksi kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa. 
 
Viranomaiskyselyssä kiviainesten kierrättämisen suurin este olivat niiden laatuongelmat. Seu-
raavaksi suurimpina esteinä pidettiin asenteita ja toiminnan heikkoa kannattavuutta. Vastaajien 
mielestä ylijäämäkiviainesten hyödyntämistä ei pidetä kovin tärkeänä. Ylijäämäkiviainesten kier-
rättämiseen liittyvä lainsäädäntö ja lupa-asiat korostuivat viranomaiskyselyssä enemmän kuin 
kuntakyselyssä. Viranomaisten mielestä tietämys ylijäämäkiviainesten käyttömahdollisuuksista 
on vähäistä ja tieto tarjolla olevista materiaaleista ei kulje. 

 
Kiviainesyritysten mielestä epäkohdat laki- ja lupa-asioissa olivat suurin kiviainesten kierrätyk-
sen este. Erään vastaajan mielestä lain tulkinta ja tietyt ongelmat lupamenettelyissä estävät voi-
makkaimmin järkevän toiminnan alalla. Seuraavaksi suurimpia esteitä olivat kiviainesyritysten 
mielestä vanhoilliset asenteet ja ennakkoluulot sekä käsittelyalueiden puute. Myös ylijäämäki-
viainesten huono tai vaihteleva laatu ja sen asettamat rajoitukset epäilyttivät vastaajia. Ylijäämä-
kiviaineksia ei koettu kilpailukykyisiksi välivarastoinnin ja kuljetuskustannusten vuoksi.  
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7.6.3 Keinoja ylijäämäkiviainesten käytön lisäämiseksi 
 
Suunnittelu 
 
Ylijäämäkiviainesten hyötykäyttö lisääntyy, jos se on taloudellisesti kannattava vaihtoehto läjit-
tämisen ja primääristen kiviainesten käytön rinnalla. Ylijäämäkiviainesten hyödyntämisen aihe-
uttamat kustannukset saadaan laskemaan suunnittelun avulla. Jos rakentamisessa muodostuvat 
massat otetaan huomioon jo maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa, niiden käyttökohde 
voi olla tiedossa massojen muodostuessa. Näin ylijäämämassat saadaan yhä useammin kuljetet-
tua suoraan muodostumispaikalta käyttökohteeseen ja niiden välivarastoinnin aiheuttamilta kul-
jetus- ja varastointikustannuksilta säästytään. Seutukunnallinen yhteistyö ja materiaalipankkijär-
jestelmät auttavat suunnittelutyössä. Kaikessa rakentamisen suunnittelussa tulee ottaa tavoitteek-
si vähentää muodostuvien ylijäämämassojen määrää ja parantaa niiden laatua. 
 
Lupaprosessien kehittäminen 
 
Kuntakyselyyn vastanneet toivoivat eniten muutoksia lainsäädäntöön ja lupamenettelyihin. Lu-
pamenettelyiden tulee olla nykyistä selkeämpiä ja yksinkertaisempia, ja pienissä hankkeissa ym-
päristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely voisi riittää ympäristöluvan sijaan. Ainesten 
hyödyntämisestä tarvitaan yleispäteviä normeja, kuten valtioneuvoston asetus 591/2006, joka 
määrittelee ja ohjeistaa kierrätysbetonin sekä tuhkan käytön rajoja hyötykohteissa. Yrityskyselyn 
vastaajien mielestä nykyinen lainsäädäntö hankaloittaa tarpeettomasti ylijäämäkiviainesten hyö-
dyntämistä, koska lupien hankkiminen on hidasta. 
 
Tiedotustoiminta 
 
Ylijäämäkiviainesten hyödyntämistä edistämään tarvitaan useista toimijoista koostuva organisaa-
tio, joka hoitaa neuvonnan ja tiedottamisen. Uudenlaisten työmenetelmien neuvominen auttaa 
lisäämään ylijäämäkiviainesten hyödyntämistä. Tiedotus on tehokkainta, jos siitä huolehtii jokin 
tietty taho. Rakennustapaohjeiden ja esimerkinomaisten työselostusten avulla uudenlaiset työ-
menetelmät yleistyisivät. Avoin keskustelu ja ympäristötekijöiden korostaminen kohentavat 
alaan liitettyjä mielikuvia ja asenteita.  
 
Jalostusasteen nostaminen ja käyttökohteiden lisääminen 
 
Jos ylijäämäkiviainesten jalostamiseen panostettaisiin nykyistä enemmän, maankaatopaikoille 
joutuvien käyttökelpoisten ainesten määrä vähentyisi. Jalostaminen voi tehostua, jos käsittely- ja 
välivarastointipaikkoja on nykyistä enemmän. Osa ylijäämämassoista voitaisiin käsitellä jo läh-
töpaikalla hyödyntämiskelpoisiksi. Parhaassa tapauksessa ylijäämäkiviainekset pystytään tuot-
teistamaan markkinoille. Jos ylijäämäkiviainesten laatu tunnetaan ja tuottajat ilmoittavat, mihin 
tiettyä erää voidaan käyttää, kynnys niiden hyödyntämiseen madaltuu. . 
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7.7 Tiedonhallintajärjestelmät 
 
7.7.1 Kiviainesten tilinpito (KITTI) 
 
Kiviainesten tilinpito (http://www.geo.fi/kitti/) on lokakuussa 2008 avattu verkkopalvelu, joka 
toimii päivitettävänä inventaariona käytettävissä olevista kiviaineksista Suomessa. Kiviainesten 
tilinpitopalvelu on muodostettu yhdistämällä GTK:n varantotiedot kiviaineksista sekä ympäris-
töhallinnon maa-aineslain mukaiset otto- ja seurantatiedot. Palvelussa karttatasoiksi voi liittää 
muun muassa voimassa olevat maa-ainesten ottoluvat, päättyneet luvat, kallioalueet, hiekka-
soramuodostumat sekä ottotoimintaan liittyvät rajoitteet, kuten luonnonsuojelualueet, pohjavesi-
alueet ja Natura-alueet. Lisäksi järjestelmään on tarkoitus kytkeä rakentamisessa muodostuvien 
ylijäämämassojen, louhosten ja kaivosten sivukivien sekä jätteiden seuranta. (GTK 2008) 
 
7.7.2 Maapörssi, Material Exchange ja Maapankki 
 
Maapörssi (http://www.maaporssi.fi) on ylijäämämassoja välittävä verkkopalvelu. Siinä voi il-
maiseksi selata muiden jättämiä ilmoituksia sekä jättää maksuttoman ilmoituksen halustaan ottaa 
vastaan tai toimittaa ylijäämämassoja. Ilmoituksia selattaessa niiden yhteystietojen näkyminen 
vaatii lukuajan ostamista. (Maapörssi 2008)  
 
Material Exchange (http://www.materialexchange.fi) on verkkopalvelu, jossa välitetään kivi- ja 
maa-aineksia muiden materiaalien ohella. Palvelun käyttö on ilmaista, ja se vaatii käyttäjäksi re-
kisteröitymisen. Palvelussa voi jättää myynti- tai ostoilmoituksen sekä selata muiden jättämiä 
ilmoituksia. (Material Echange 2009)  
 
Ramboll on kehittänyt Tampereen kaupungin käyttöön MapInfo-pohjaisen massojen hallintaoh-
jelmiston, Maapankin. Ohjelmaan tallennetaan tiedot alueen rakennuskohteista ja niiden massa-
tasapainosta, materiaalien vastaanottopaikoista ja myyntipisteistä. (Pentti Häkkinen ja Petri Tyy-
nelä, Ramboll, henkilökohtainen tiedonanto 2007)  
 
 
7.7.3 Materiaalipankkien käyttö  
 
Toimivan materiaalipankkijärjestelmän avulla ylijäämäkiviainekset voidaan yhä useammin kul-
jettaa suoraan muodostumiskohteesta käyttökohteeseen. Niistä tulee kilpailukykyisempiä pri-
määrisiin kiviaineksiin verrattuna, kun välivarastoinnin ja kuljetusten aiheuttamat kustannukset 
voidaan minimoida. Näistä eduista huolimatta vain kahdessa kyselyyn vastanneessa kunnassa ja 
neljän vastanneen yrityksen toiminta-alueella on toiminnassa oleva materiaalipankki. Näistä yri-
tyksistä kaksi on käyttänyt materiaalipankkia ylijäämämassojen hallinnointiin.  
 
Kyselyn vastaajien mielestä materiaalipankkijärjestelmien käyttöä tulee tehostaa. Yhdeksän yri-
tystä uskoi voivansa hyödyntää materiaalipankkeja tulevaisuudessa ylijäämämassojen hallinnas-
sa. Kahdeksantoista (kaikki paitsi yksi) viranomaiskyselyn vastaaja oli sitä mieltä, että yritysten 
suunnittelemia materiaalipankkeja voidaan käyttää seudullisten tietojen kokoamiseen. Käyttäjät 
kokevat parhaiten omakseen sellaisen palvelun, joka on monipuolinen, mutta selkeä ja kiinnosta-
va. Materiaalipankkien tietojen tulee olla vastaajien mielestä helposti saatavilla, reaaliaikaisia 
sekä luotettavia, ja ylijäämämassojen laatu tulee eritellä tarkasti. Järjestelmä on tehokkaimmil-
laan, kun sillä on mahdollisimman paljon käyttäjiä.  

http://www.geo.fi/kitti/
http://www.maaporssi.fi/
http://www.materialexchange.fi/
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Monet yritykset pitivät materiaalipankin perustamista ja ylläpitämistä omarahoitteisesti ongel-
mallisena. Niiden mielestä materiaalipankkien tulee olla yhteiskunnan rahoittamia ja viranomais-
ten organisoimia. Jos välitystoimintaa hoitaa voittoa tavoitteleva yhtiö, ylijäämäkiviainesten hin-
ta nousee. Jos toiminnasta kerätään vain pieni maksu kattamaan ylläpitokustannukset, hinnat py-
syvät alhaisempina. 
 
 
7.7.4 NOTTO- ja VAHTI-tietojärjestelmät 
 
Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja alueelliset ympäristökeskukset ylläpitivät 31.3.2008 asti 
maa-ainestenoton tietojärjestelmää (MOTTO), johon kerättiin tiedot maa-ainesluvista ja maa-
ainesten ottomääristä maa-ainesluvan alaisilla alueilla. Tämän jälkeen tiedot on siirretty ympäris-
töhallinnon asianhallintatietojärjestelmän yhteydessä olevaan NOTTO-tietokantaan ja kiviaines-
ten tilinpitojärjestelmään (KITTI). Ottotoiminnan harjoittaja ilmoittaa vuosittain ottamiensa maa-
ainesten määrän ja laadun Länsi-Suomen ympäristökeskukseen, joka vastaa tietojen laadun tar-
kistuksesta ja tietojen välittämisestä NOTTO-tietokantaan (SYKE 2009). Rakentamisen yhtey-
dessä muodostuvat ylijäämäkiviainekset eivät sisälly tilastointiin, koska niiden ottaminen ei ole 
maa-ainesluvanvaraista. Infra ry kerää ottotietoja suoraan kiviainestuottajilta. SYKEn ylläpitämä 
valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä (VAHTI) sisältää ympäristöluvallisille maanvastaanotto-
alueille ja jalostusalueille tuotujen kiviainesten vuotuiset määrät ja laatutiedot.  
 

7.8 Johtopäätökset ja suositukset 
 
Tehdyn selvityksen perusteella laadittiin toimenpidesuosituksia, jotka on jaettu kolmeen tasoon. 
Taso 1 sisältää suositukset hallinnossa ja lainsäädännössä tarvittavista toimenpiteistä. Taso 2 si-
sältää seudullisen suunnittelun ja kaavoituksen toimenpidesuositukset. Taso 3 keskittyy yksittäis-
ten ylijäämäkiviainesten käsittelyalueiden toimintoihin. 
 
 
7.8.1 Taso 1: Hallinto ja lainsäädäntö 
 

Lainsäädäntö ylijäämäkiviainesten hyödyntämistä kannustavaksi 
 
Nykyiset lupakäytännöt eivät kannusta ylijäämäkiviainesten tehokkaaseen hyödyntämiseen. Yli-
jäämälouhe ja kaivannaisteollisuuden sivukivet ovat lainsäädännöllisen jätestatuksensa vuoksi 
eriarvoisessa asemassa verrattuna primäärisiin kiviaineksiin. Entistä kevyempien lupamenettely-
jen tulisi riittää ylijäämäkiviainesten murskausta ja hyödyntämistä varten, ja tilanne muuttunee-
kin jollain tavalla EU:n uuden jätedirektiivin täytäntöön panemisen yhteydessä. Kiviainesteolli-
suudessa toivotaan ylijäämäkiviainesten jätestatuksen poistamista ja selkeitä lupaprosesseja. 
 
Nykyistä pidempien lupa-aikojen turvin jalostustoimintaan voitaisiin panostaa entistä enemmän. 
Tämä olisi askel kohti tilannetta, jossa kiviainesten jalostusta pidetään muun teollisuuden tapaan 
pysyvänä toimintana. Silloin esimerkiksi pöly- ja meluhaittoja voidaan vähentää rakentamalla 
halleja. Nykyistä pidemmät lupa-ajat korostaisivat yritysten vastuullisuuden ja omien ympäristö-
järjestelmien merkitystä. 
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Valtakunnallinen ohjeistaminen tehostaa ja yhtenäistää toimintaa 
 
Kiviaineshuollon valtakunnallinen ohjeistaminen on tärkeää, jotta toiminta olisi tehokasta ja yh-
denmukaista koko maassa. Ylijäämäkiviainesten muodostumis- ja käyttömäärien seuranta tulee 
ohjeistaa selkeästi, ja niiden tilastoinnin tulee olla jonkin tietyn tahon vastuulla. Myös maakun-
nallinen ja kunnallinen kaavoitus vaativat ohjeistusta, jotta kaavoihin tehdään varaukset tarvitta-
via käsittelyalueita varten. Kokonaisvaltaiseen kiviaineshuoltoon tulee keskittyä erityisesti kas-
vukeskusten ympäristössä.  
 
Tiedon kulkua lisättävä verkkopalvelun ja materiaalipankkijärjestelmän avulla 
 
Asenteet niin yritysten, kuntien, viranomaisten kuin eri sidosryhmienkin keskuudessa ovat yksi 
suurimmista esteistä ylijäämäkiviainesten tehokkaalle hyödyntämiselle. Tärkeä syy asenteiden 
kielteisyyteen on tiedon puute. Erilaatuisten ylijäämäkiviainesten hyödyntämisestä ja sopivista 
käyttökohteista ei ole helposti saatavilla riittävästi tietoa. Poikkitieteellisen tutkimuksen, tiedo-
tuksen ja koulutuksen avulla käyttäjäryhmien tietämystä ja asenteita voidaan parantaa. Viran-
omaisten, kiviainesten tuottajien ja rakennusyritysten yhteistyönä voitaisiin perustaa kattava 
verkkopalvelu ylijäämäkiviaineksista, niiden käyttömahdollisuuksista ja hyödyntämiseen liitty-
vistä lupa-asioista. 
 
Olisi saatava yleiseen käyttöön tehokas materiaalipankkijärjestelmä, jonka avulla välitetään reaa-
liaikaisesti tietoa saatavilla olevista ylijäämämassoista,. Jos rakennusluvan yhteyteen vaadittai-
siin arvio muodostuvista ylijäämämassoista ja massojen sijoittelu- tai hyödyntämissuunnitelma, 
ylijäämämassoja pystyttäisiin hallitsemaan kokonaisuutena mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa. Tiedot tulisi kerätä materiaalipankkijärjestelmään, jolloin entistä suurempi osa ylijäämä-
massoista voitaisiin kuljettaa suoraan hyödyntämiskohteeseen ja käyttää niiden laadun suhteen 
optimaalisissa kohteissa. Järjestelmän tulisi olla riippumattoman viranomaistahon ylläpitämä, 
jotta se ei aiheuta kenellekään kilpailuetua. GTK:n Kiviainesten tilinpitopalvelu, KITTI tulee 
todennäköisesti vastaamaan tähän haasteeseen tulevaisuudessa. 
 
 
7.8.2 Taso 2: Seudullinen suunnittelu ja kaavoitus 
 

Seudullinen järjestelmä pitkän tähtäimen suunnitelmien avuksi 
 
Kaavoitusta suunnittelevien tahojen tulisi huomioida kestävä kiviaineshuolto osana toimivaa 
aluerakennetta. Tiheään asutuilla alueilla tarvitaan pitkän tähtäimen suunnitelmia, joissa seudul-
linen järjestelmä voi osoittautua parhaaksi. Seudullisen suunnittelun perustana tulisi olla valta-
kunnallinen viranomaisten laatima ohjeistus kiviaineshuollon suunnittelusta maakunnallisella ja 
kunnallisella tasolla. Kuljetusmatkat eivät saisi muodostua liian pitkiksi, mutta toisaalta kaupun-
kirakenteen laajenemisen vuoksi nykyään etäisiltä tuntuvat kohteet voivat olla tulevaisuudessa 
järkeviä ratkaisuja. Tärkeää on, ettei toimintaa tarvitse siirtää muutaman vuoden välein asutuk-
sen levittäytyessä. Yritykset suunnittelevat kiviainesten jalostustoimintaa seudullisesti, mutta 
myös kuntien maanvastaanottoon tarvitaan yhä enemmän seudullisia suunnitelmia.  
 
Keskitetty toimintamalli  
 
Keskitetty kiviainesalue ja yrityspuisto ovat varteenotettavia seudullisia toimintamalleja, joita 
tulisi suosia kasvukeskusten yhteydessä. Keskitetty toimintamalli luo synergiaetuja, ja logistiik-
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kaketjua pystytään tehostamaan paluukuljetuksia hyödyntämällä. Valvonnan tehostuminen voi 
vähentää myös alueen toiminnasta syntyviä ympäristövaikutuksia. 
 
 
7.8.3 Taso 3: Yksittäiset toiminta-alueet 
 
Toiminnan tehostuminen riippuu paljon siitä, miten yksittäiset toiminta-alueet noudattaisivat val-
takunnallista ohjeistusta toimintatavoista. Ainesten vastaanotto ja kulunvalvonnan hoitaminen 
lipukkeilla tai kokonaan sähköisesti mahdollistaa entistä suuremman tietomäärän keräämisen. 
Erilaatuisten ylijäämämassojen hinnoittelun ja laadunvalvonnan avulla voidaan tehostaa vas-
taanotettavien ylijäämämassojen lajittelua. Tämä parantaa niiden jatkokäyttömahdollisuuksia. 
Ainekset tulisi lajitella soveltuvien käyttökohteiden mukaisesti. Tällöin on mahdollista antaa tie-
tyille kiviaineksille CE-merkintä. Ylijäämäkiviainesten jalostusalueiden tulisi ylläpitää ajan-
tasaista tilannetta alueellaan olevista lajitteista valtakunnallisessa materiaalipankkijärjestelmässä. 
Loppusijoitusalueilla kuormat tulee tarkastaa silmämääräisesti vastaanoton ja läjityksen yhtey-
dessä; myös pistokokeita tulee suorittaa.  
 
Maanvastaanottoalueet ovat useimmiten kuntien omistuksessa ja kiviainesten jalostusalueet yri-
tysten omistuksessa. Yritysten kannattaisi suunnitella kiviainesten jalostusalueita yhteistyössä 
kuntien kaavoitusviranomaisten kanssa, jotta toiminta saataisiin mahdollisimman lähelle raken-
nuskohteita. Ympäristönäkökohdat tulisi ottaa huomioon uusilla toiminta-alueilla. 
 
 
Yhteenveto 

- Ylijäämäkiviainesten muodostumisen, käytön, jalostuksen ja loppusijoituksen nykytilaa 
ja ongelmia Suomessa selvitettiin kyselyillä, jotka kohdistettiin kuntasektorille, ympäris-
tökeskuksiin, maakuntaliittoihin ja kiviainesyrityksiin. 

- Maa-ainesten otto rakentamisen yhteydessä ei ole maa-aineslain mukaisen ilmoittamis-
menettelyn piirissä. Ylijäämäkiviainesten muodostumis- ja käyttömäärien tilastointi on 
siten puutteellista, eikä ylijäämämassojen muodostumisen kokonaismääriä tiedetä tarkas-
ti. 

- Ylijäämäkiviainesten hyödyntämistä haittaavat eniten operointialueiden puute, toiminnan 
heikko kannattavuus, eri tahojen asenteet, lainsäädännössä ja lupakäytännössä koetut 
epäkohdat sekä ongelmat ylijäämäkiviainesten laadussa ja saatavuudessa.  

- Ylijäämäkiviainesten käsittelyalueet tulisi osoittaa maakunnallisessa ja/tai kunnallisessa 
kaavoituksessa. 

- Nykyisiä lupaprosesseja tulisi selkeyttää ja soveltuvin osin keventää. Lupakäytännöt ei-
vät kannusta ylijäämäkiviainesten tehokkaaseen hyödyntämiseen. Ylijäämälouhe ja kai-
vannaisteollisuuden sivukivet ovat lainsäädännöllisen jätestatuksensa vuoksi eriarvoises-
sa asemassa verrattuna primäärisiin kiviaineksiin. 

- Tietoutta ylijäämäkiviainesten ja muiden primäärisiä kiviaineksia korvaavien ylijäämä-
materiaalien hyödyntämismahdollisuuksista tulee lisätä. 

- Reaaliaikaista tietoa ylijäämäkiviaineksien saatavuudesta välittävän materiaalipankkijär-
jestelmän avulla muodostuvat massat saataisiin ohjattua yhä useammin suoraan niiden 
käyttökohteisiin. GTK:n kiviainesten tilinpitopalveluun (KITTI) on tarkoitus kytkeä 
myös ylijäämäkiviainesten sekä louhosten ja kaivosten sivukivien seuranta. 
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8 YLIJÄÄMÄKIVIAINEKSIEN ELINKAARITARKASTELU  

8.1 Elinkaaritarkastelun tausta 
 

Tämä ylijäämäkiviaineksien elinkaaritarkastelu perustuu Vesa-Petri Heleniuksen lopputyöhön 
(Helenius 2009). 
 
Ylijäämäkiviaineksen elinkaaritarkastelun tavoitteena oli selvittää kiviainesterminaalien hyödyl-
lisyyttä maarakentamisen ekotehokkuuden näkökulmasta. Tarkoitus oli luoda ensin katsaus eri-
laisiin elinkaariajatteluun perustuviin systemaattisiin menettelytapoihin, jotka voisivat soveltua 
käytettäväksi infra-alalla. Näistä valittiin tarkoituksenmukainen menettely, jolla ylijäämämaa- ja 
-kiviaineksen käytön vaikutuksia voitiin tutkia.  
 
Käsittelyssä verrattiin nykyisin Pirkanmaan alueella tavanomaisen käytännön mukaista ki-
viaines-huoltoa vaihtoehtoiseen toteutustapaan, jossa materiaalien hankinnassa ja poistossa hyö-
dynnetään edellä kuvatun kaltaista kiviainesterminaalia. Terminaalin sijainniksi oletettiin RAKI-
hankkeessa esillä olleista kohteista todennäköisesti toteutuva. Näin saatiin käytännön toiminnan 
kannalta hyödynnettävää tietoa siitä, mitä etuja tai haittoja kiviainesterminaali tuo vaikutusalu-
eensa kiviaineshuollolle. 

8.2 Elinkaaritarkastelun menetelmistä 
 

Ylijäämämaa- ja ylijäämäkiviainesten hyödyntämisen elinkaaritarkastelussa perehdyttiin melko 
perusteellisesti infra-alan elinkaaritarkastelun teoriaan ja problematiikkaan ja tähän mennessä 
Suomessa tehtyihin tutkimuksiin. Työssä perehdyttiin ekotehokkuuden problematiikkaan yleises-
ti ja erityisesti infra-alan viitekehyksissä sekä nykyaikaisiin elinkaariarviointimenetelmiin. Li-
säksi käytiin läpi erilaiset ohjelmistot ja pohdittiin niihin syötettävien lähtötietojen saatavuutta ja 
oikeellisuutta.  
 
Menetelmistä valittiin VTT:n kehittämä EIMI-arviointimenetelmä, joka parhaiten ottaa huomi-
oon Suomen infra-alan toimintaympäristön ominaispiirteet ja keskeiset ympäristövaikutuslajit.  
EIMI:ä soveltaen vertailtiin RAKI-hankkeessa esillä ollutta Tampereen Sorilan kiviainestermi-
naalia nykytilaa kuvaavaan nollavaihtoehtoon Tampereen kaupunkiseudulla. Työssä tehtiin esi-
merkkilaskelma Tampereen Sorilan tuotantoalueen käytöstä ylijäämämassojen käsittelyalueena 
(Helenius 2009). 
 

8.3 Elinkaaritarkastelun tuloksia ja tulosten tarkastelua 

 
Työsää käytetty EIMI-arviointijärjestelmän kaltainen menettely on hyödyllinen kiviaineshuollon 
ympäristövaikutusten arvioinnissa. Tällaisenaan saaduissa tuloksissa kiviainesterminaalien hyö-
dyt eivät tule kovin voimakkaasti esiin. Kiviaineshuoltoon pätevät paljolti samat havainnot kuin 
koko infra-alaan. 
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Ylijäämämaa- ja -kiviainesten hyödyntämistä tehostavien kiviainesterminaalien käyttö materiaa-
lien hankinnassa ja loppusijoituksessa vähentää uuden materiaalin louhinnan tarvetta, ja pidem-
mällä aikavälillä myös uusien ottoalueiden käyttöönotto vähenee. Kiviaines-terminaaleihin liit-
tyvä kapasiteetin keskittäminen pidentää keskimääräisiä kuljetusmatkoja, mutta toimintojen yh-
distely mahdollistaa paluukuljetusten hyödyntämisen suuremmassa määrin kuin tähän saakka. 
 
Kiviainesterminaalin olennaiset ominaisuudet voidaan jakaa kolmeen osaan:  

- toimintojen yhdistelyyn 

- ylijäämä- ja -kiviainesten tilastointiin 

- jatkojalostukseen sekä kapasiteetin keskittämiseen. 
 

Esimerkkikohteen kaltaisissa tilanteissa kiviainesterminaaleja käyttämällä voidaan vähentää ki-
viaineshuollon ympäristövaikutuksia merkittävästi. Olennaiset hyödyt liittyvät säästyneeseen 
maapinta-alaan, säästyneisiin luonnon raaka-aineisiin ja meluun sekä muihin alueiden välittö-
mään ympäristöön kohdistuneisiin haittoihin. 
 
Ottotoiminnan ekotehokkuutta voidaan yleensä parantaa myös käyttämällä maapinta-alaa tehok-
kaammin, eli ulottamalla louhinta nykyistä syvemmälle, olettaen että tästä ei koidu olennaista 
haittaa tärkeiden pohjavesivarantojen laatuun tai määrään. Sama pätee myös maanvastaanottoon 
läjityksen korkeudessa, olettaen ettei aiheuteta olennaista maisemahaittaa. 
 
Toisaalta ylijäämämaa- ja -kiviainesten hyödyntämisen elinkaaritarkastelun tulokset osoittivat, 
että ylijäämäkiviaineksen jalostus on sinänsä yhtä elinkaaritehokasta/tehotonta kuin vastaava 
primäärisen kiviaineksen jalostus. Säästöjä voidaan saavuttaa lähinnä paluukuljetusten hyödyn-
tämisessä. 
 
Paluukuljetusten hyödyntämisellä saavutettava säästö ei silti riitä ajokilometreinä laskettuna kat-
tamaan kovin pitkää kuljetusmatkan pidentymää. Paluukuljetusten hyödyntämismahdollisuudet 
riippuvat tuotannon ja maanvastaanoton kapasiteettien suhteesta, eli kannattavaa olisi pyrkiä mi-
toittamaan nämä mahdollisuuksien mukaan lähelle toisiaan. Siis samaan paikkaan tulisi sijoittaa 
yhtä suuri vuotuinen mursketuotanto ja ylijäämäainesten vastaanotto. 
 
Kiviaineshuollon ekotehokkuuden parantamiseksi voidaan suositella seuraavia periaatteita (He-
lenius 2009):  

- mursketuotanto, maanvaihto ja ylijäämäainesten käsittely tulee yhdistää samoihin kohtei-
siin, 

- kapasiteettia tulee keskittää sellaisiin paikkoihin, joilla on mahdollisimman vähän arvoa 
muussa käytössä,  

- lyhyet kuljetusmatkat 

- louhinta tulee mahdollisuuksien mukaan ulottaa syvälle vaarantamatta tärkeiden pohja-
vesialueiden pohjavesivarantoja. 
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Yhteenveto 
- Elinkaaritarkastelun tavoitteena oli selvittää kiviainesterminaalien hyödyllisyyttä maara-

kentamisen ekotehokkuuden näkökulmasta. 

- VTT:n kehittämää EIMI:ä soveltaen vertailtiin Tampereen Sorilan kiviainesterminaalia 
nykytilaa kuvaavaan nollavaihtoehtoon Tampereen kaupunkiseudulla. 

- Saaduissa tuloksissa kiviainesterminaalien hyödyt eivät tule kovin voimakkaasti esiin. 

- Kiviainesterminaaleja käyttämällä voidaan vähentää kiviaineshuollon ympäristövaikutuk-
sia merkittävästi. Olennaiset hyödyt liittyvät säästyneeseen maapinta-alaan, säästyneisiin 
luonnon raaka-aineisiin ja meluun sekä muihin alueiden välittömään ympäristöön kohdis-
tuneisiin haittoihin. Ottotoiminnan ekotehokkuutta voidaan yleensä parantaa myös käyt-
tämällä maapinta-alaa tehokkaammin, eli ulottamalla louhinta nykyistä syvemmälle. 

- Ylijäämäkiviaineksen jalostus on sinänsä yhtä elinkaaritehokasta/tehotonta kuin vastaava 
primäärisen kiviaineksen jalostus. Säästöjä voidaan saavuttaa lähinnä paluukuljetusten 
hyödyntämisessä. Paluukuljetusten hyödyntämisellä saavutettava säästö ei silti riitä ajoki-
lometreinä laskettuna kattamaan kovin pitkää kuljetusmatkan pidentymää. Samaan paik-
kaan tulisi sijoittaa yhtä suuri vuotuinen mursketuotanto ja ylijäämäainesten vastaanotto. 

 

 

 

9 YHTEENVETO 
 

Rakentaminen ja kiviainekset -hankkeessa pyrittiin luomaan toimintamalleja rakentamisessa syn-
tyvien ylijäämäkiviainesten hyötykäytön tehostamiselle. Tähän kuului tärkeänä osana kiviaines-
terminaalien kriteerien selvittäminen. Mahdolliset kiviainesterminaalit käsittäisivät ylijäämäma-
teriaalien vastaanottoa, tilastointia, lajittelua, jatkojalostusta ja varastointia. Kiviaineksen oton 
lisäksi näillä alueilla voisi olla hyödyntämiskelvottoman ylijäämämateriaalin loppusijoitusta.  
 
RAKI-hankkeen eri osaselvitysten antamien tulosten perusteella voidaan esittää yhteenvetona 
seuraavaa: 
 

1. Ylijäämäkiviainesten käsittely ja läjittäminen on järkevää pyrkiä sijoittamaan samaan yh-
teyteen kuin kalliokiviaineksen otto, ja toiminta keskittämään isoihin yksiköihin. 

2. Kiviainesterminaalien merkittävimmän sijoitusympäristön muodostaa kallioperä ja siihen 
louhitut kaivannot, joista kiviaines on otettu hyötykäyttöön ja syntynyttä louhosta hyö-
dynnetään ylijäämäkiviainesten käsittelyyn tai loppusijoittamiseen. 

3. Geologisina reunaehtoina kiviainesterminaalien kohdealueiden valinnassa ovat tuotetta-
van kiviaineksen laatu sekä maa- ja kallioperän ominaisuudet, jotka vaikuttavat ympäris-
tövaikutusten leviämiseen. Geologisista reunaehdoista selvitettiin eri kohdealueiden kal-
lioperän rikkonaisuutta ja pohjavesiolosuhteita. Kaikissa selvitetyissä esimerkkikohde-
alueissa kallioperä oli graniittia, jonka rakoilu oli kohtalaisen tiivistä ja vedenjohtavuudet 
pieniä. 
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4. Kohteiden kallioperätutkimusten määrä ja käytettävät tutkimusmenetelmät tulee valita ja 
mitoittaa kohteen geologisen ympäristön ja oletettavien ympäristövaikutusten perusteella. 

5. Edullisia tutkimusmenetelmiä ovat asiantuntijan suorittama kallioperäkartoitus ja monet 
geofysikaaliset tutkimusmenetelmät, kuten maatutkaus, painovoimamittaukset, seismiset 
luotaukset ja osin sähköiset menetelmät. Kairauksilla saadaan luotettavinta pistemäistä 
informaatiota maaperästä ja kallioperästä.  

6. Pora- ja kairanrei'issä suoritettavilla vesimenekkimittauksilla ja varsinkin slug-testeillä 
voidaan arvioida kallion vedenjohtavuutta. 

7. Ylijäämämaiden läjitysalueilla joudutaan käsittelemään paljon luonnon savea, joten mah-
dolliseen maa- tai kalliopohjan tiivistämiseen sitä on runsaasti käytettävissä. 

8. Suomalaisia savia on käytetty useissa eri kohteiden tiivistysrakenteissa, mutta suomalai-
set savet eivät yleensä sellaisenaan sovellu kaatopaikkojen tiivistemateriaaliksi vedenjoh-
tavuutensa vuoksi. 

9. Elinkaaritarkastelun tuloksissa kiviainesterminaalien hyödyt eivät tule kovin voimakkaas-
ti esiin, mutta kiviainesterminaaleja käyttämällä voidaan vähentää kiviaineshuollon ym-
päristövaikutuksia merkittävästi.  

10. Olennaiset hyödyt liittyvät säästyneeseen maapinta-alaan, säästyneisiin luonnon raaka-
aineisiin ja meluun sekä muihin alueiden välittömään ympäristöön kohdistuneisiin hait-
toihin. Ottotoiminnan ekotehokkuutta voidaan yleensä parantaa myös käyttämällä maa-
pinta-alaa tehokkaammin, eli ulottamalla louhinta nykyistä syvemmälle. 

11. Ylijäämäkiviaineksen jalostus on sinänsä yhtä elinkaaritehokasta/tehotonta kuin vastaava 
primäärisen kiviaineksen jalostus. Säästöjä voidaan saavuttaa lähinnä paluukuljetusten 
hyödyntämisessä. Paluukuljetusten hyödyntämisellä saavutettava säästö ei riitä kattamaan 
kovin pitkää kuljetusmatkan pidentymää. Samaan paikkaan tulisi sijoittaa mursketuotanto 
ja ylijäämäainesten vastaanotto. 

12. Ylijäämäkiviainesten muodostumis- ja käyttömäärien tilastointi on siten puutteellista, ei-
kä ylijäämämassojen muodostumisen kokonaismääriä tiedetä tarkasti. 

13. Ylijäämäkiviainesten hyödyntämistä haittaavat eniten operointialueiden puute, toiminnan 
heikko kannattavuus, eri tahojen asenteet, lainsäädännössä ja lupakäytännössä koetut 
epäkohdat sekä ongelmat ylijäämäkiviainesten laadussa ja saatavuudessa. 

14. Ylijäämäkiviainesten käsittelyalueet tulisi osoittaa maakunnallisessa ja/tai kunnallisessa 
kaavoituksessa. Nykyisiä lupaprosesseja tulisi selkeyttää ja soveltuvin osin keventää. Lu-
pakäytännöt eivät kannusta ylijäämäkiviainesten tehokkaaseen hyödyntämiseen.  

15. Reaaliaikaista tietoa ylijäämäkiviaineksien saatavuudesta välittävän materiaalipankkijär-
jestelmän avulla muodostuvat massat saataisiin ohjattua yhä useammin suoraan niiden 
käyttökohteisiin. GTK:n kiviainesten tilinpitopalveluun (KITTI) on tarkoitus kytkeä 
myös ylijäämäkiviainesten sekä louhosten ja kaivosten sivukivien ja jätteiden seuranta. 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 
 
 
RAKI-hankkeen tulosten perusteella voidaan esittää seuraavia johtopäätöksiä: 

 

1. Ylijäämäkiviainesten (kallio- ja maa-ainesten) hyötykäyttöä tulisi edistää primäärisiä 
luonnonvaroja korvaavina materiaaleina ja samalla vähentää kiviainesjätteen synty-
mistä. 

2. Kaavoituksessa tulisi esittää kiviainestuotantoon soveltuvia keskitettyjä kiviainesten 
tuotanto- ja käsittelyalueita, ja näille alueille, erityisesti pääkaupunkiseudun läheisyy-
dessä jälkikäyttönä ylijäämämaiden loppusijoitusta. 

3. Tärkeimmillä kiviainesten kulutusalueilla tulisi perustaa keskitettyjä tuotantoalueita 
eli kiviainesterminaaleja, joiden valinnassa tulisi huomioida olemassa olevat ki-
viainesalueet (laajennus/syvennys) sekä muut mahdollisesti toimintaan soveltuvat 
alueet, joista olisi ympäristön kannalta turvallista ottaa kiviaineksia jopa kymmeniä 
metrejä pohjaveden pinnan alapuolelta. 

4. Jatkotutkimuksina olisi selvitettävä erityisesti kalliokiviainesten syväottomahdolli-
suuksia ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kuten esim. kallioperän pohjavesiolosuhteita ja 
siihen vaikuttavia kallionperän rikkonaisuusolosuhteita. 

5. Kiviainesterminaalien kohdealueiden soveltuvuuden arvioinnissa olisi tarkasteltava 
mm. pohjavesiolosuhteita, alueiden logistista sijaintia ja mahdollisia ympäristövaiku-
tuksia. 

6. Kiviainesten ja ylijäämäkiviainesten käytön integrointia olisi parannettava. Vaihtoeh-
toina on esimerkiksi laatia suunnitelma kaupallisten ylijäämämassojen hallintojärjes-
telmien kytkemisestä ympäristöhallinnon ja GTK:n yhteistyönä perustettuun ja ra-
hoittamaan Kiviainesten tilinpitojärjestelmään (KITTI) tai toteuttaa työ ympäristöhal-
linnon Notto-järjestelmässä nettipohjaisena sovelluksena. Tähän tilinpitojärjestel-
mään voitaisiin esimerkiksi rakennuttajat velvoittaa ilmoittamaan määrätyssä suunni-
telmavaiheessa puhtaudeltaan käyttökelpoiset ylijäämä/alijäämä massat. 

7. Ylijäämäkiviainesten muodostumis- ja käyttömäärien tiedonhallintaa olisi kehitettävä 
niin, että tieto tarvittavista ja saatavista aineksista olisi reaaliaikaista. 
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LIITE 1: TERMINOLOGIA 
 
 
Tässä RAKI-hankkeessa käytettyjen termien määrittelyt: 

  

Kiviaines  Kallioperän ja maaperän mineraaliperäiset ainekset, poislukien sa-
vi.  

Maa-aines  Kallioperän kiviaines ja maaperän lajitteet, poislukien turve. 

Ylijäämäkiviaines  Kiviaines, joka on jostain tietystä syystä poistettu sen alkuperäisel-
tä paikalta, vaikka poistetulle kiviainekselle ei siinä yhteydessä 
välttämättä ole ollut osoittaa käyttötarkoitusta tai lopullista sijoi-
tuspaikkaa (pl. ympäristön pilaantumisen vaaran aiheuttavat yli-
jäämäkiviainekset sekä kaivostoiminnan sivukivet).  

Ylijäämälouhe  Ylijäämäkiviaines, joka on muodostunut kalliolouhinnan tulokse-
na.  

Ylijäämämassa   Ylijäämäkiviaines + ylijäämäsavi.  

Luonnonkivi  Kiviteollisuudessa luonnonkivellä tarkoitetaan metamorfista kiveä, 
magma- tai sedimenttikiveä, joka täyttää tietyt laadulliset vaati-
mukset ja jota voidaan siksi louhia ja muotoilla määrättyihin mit-
toihin käytettäväksi rakennus-, rakentamis-, monumentti- ja hauta-
kiviteollisuudessa.  

Neitseellinen kiviaines Primäärinen kiviaines 

Kiviainesterminaali Keskitetty pitkäaikaisella luvalla toimiva kasvukeskusta tai sen 
osaa palveleva kiviaineksen otto, tuotanto ja läjitysalue. 

Primäärinen kiviaines  Kallioperän tai maaperän kiviaines, jota ei vielä ole irrotettu alku-
peräiseltä paikaltaan tai joka on irrotettu alkuperäiseltä paikaltaan 
tietyn käyttötarkoituksen vuoksi, joka ei ole päättynyt. 

Sekundäärinen kiviaines Ylijäämämassa 

Slug-testi Lyhytaikaisia hydraulisia testejä, joissa pohjavesiputkessa tai kal-
lioreiässä aiheutetaan hetkellinen ja nopea vedenpinnan muutos. 
Vedenpinnan palautumista normaalitasoon seurataan ohjelmoita-
valla paineanturilla ja palautumiskäyrästä lasketaan reiän lähiym-
päristön hydraulinen johtavuus (K = m/s). 

Materiaalipankki Palvelu, jossa välitetään ylijäämäkivi- ja -maa-aineksia muiden 
materiaalien ohella. 
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