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Loppusijoituksesta hyötykäyttöön

Kevätkummun täyttömäki

• Vanhoja ylijäämämaiden täyttöalueita: Kevätkummun täyttömäki, Mätäjärven kaatopaikka, Tolkkistentien entinen 

sorakuoppa, Kirjaltajantie 11 (PE), Suomenkylän hiekkakuopat

• Maa-aineksen seassa haitta-aineita ja jätettä

Tolkkistentien ent. soranottoalue
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Tolkkisten maankaatopaikka 2004-2021
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Tolkkistentien maankaatopaikan maa-

ja kiviaineskertymä 2012-2020

• Vuosittain loppusijoitukseen on mennyt 20-60 000 m3 puhdasta ylijäämämaata, joka on pääsoin peräisin 
kuntatekniikan ja Porvoon veden työmailta. Toiminut myös välivarastointialueena.

• Täyttötilavuus loppui vuonna 2021. Maisemoinnin ja jatkokäytön suunnittelu 2022.

Ortoilmakuva v. 2021

Kumulatiivinen

kertymä (itd-m3)

Frisbeegolf-rata 2023



Skaftkärrin esikäsittely- ja välivarastointialue 2015-2030

Suunnitelma
8.2.2022

Omavalvonta (Leica & GISGrow) Vuosiraportointi viranomaisille (RYL)

Enni Flykt

• Ympäristölupa tuoda vain Skaftkärrin ja kaavarungon alueelta materiaaleja.
• Tarve olisi vastaavalle alueelle, johon mahdollista tuoda koko kaupungin alueen työmailta.



Ernestasin meluvalli 2018-2022

Puistosuunnitelma 2017 Täyttöaste 6/2021 n. 70%
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Strategia ja ohjelmat

• Strategia

• Unelmien Porvoo 2030 kaupunkistrategiassa on määritelty kaupungin visio, arvot ja 

kehittämistavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian 

yksimielisesti kokouksessaan 26. syyskuuta 2018.

• Ilmasto-ohjelma 2019-2030

• Yksi Unelmien Porvoo 2030 -kaupunkistrategian keskeisistä tavoitteista on, että

Porvoo on ilmastotyön edelläkävijä vuoteen 2030 mennessä. Ilmastotyön edelläkävijän 

rooliin kuuluu olla hiilineutraali kaupunki, tukea asukkaiden kestäviä elämäntapoja ja 

edistää kiertotaloutta. Ilmasto-ohjelma sisältää laajan valikoiman toimenpiteitä, joilla 

asetettujen tavoitteiden saavuttamista vahvasti edistetään.

• Kiertotalouden tiekartta 2019-2030

• Porvoon kaupunki on laatinut kiertotalouden tiekartan osana Suomen 

ympäristökeskuksen koordinoimaa Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hanketta. 

Tiekartat ohjaavat kaupunkien resurssiviisautta edistävää työtä tulevina vuosina ja 

niissä määritellään kunnan keskeiset kiertotalouden tavoitteet sekä konkreettiset 

toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Tiekarttatyössä lähtökohtana on kunnan 

paikallisten vahvuuksien, erityispiirteiden ja haasteiden tunnistaminen.

• Lisätietoa: www.porvoo.fi/strategia-ja-ohjelmat
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http://www.porvoo.fi/strategia-ja-ohjelmat


Porvoon kaupunki: Kiertotalouden 
päämäärät

1.

Edistetään 

uusiomateriaalien 

käyttöä maa- ja 

pohjarakentami-

sessa

3.

Tavoitteena 

yhdyskuntajätteen 

vähentäminen ja 

kierrätysasteen 

nosto

2.

Tehostetaan 

energiatehokkuut-

ta yhteistyönä eri 

toimijoiden kanssa

Euroopan komission kiertotalouspaketti 2015 
Kansallinen lainsäädäntö: Jätelaki ja -asetus 

2021, valtakunnallinen jätesuunnitelma

Yolanda Potrykus, Posintra Oy 8.2.2022 7



Porvoon kaupunki: painopisteet ja teemat
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Uusiomateriaalin käyttö
maa- ja 
pohjarakentamisessa

Energiatehokkuus Yhdyskuntajätteen
määrän vähentäminen
ja kierrätysasteen 
nosto

Kaavoitus toimintojen sijoittumisen 
ohjaajana/mahdollistajana

Hukkalämmön 
hyödyntäminen

Monilokerokonseptin 
laajentaminen

Maa- ja uusioainespankkitoiminnan 
kehittäminen

Kaavoitus toimintojen 
ohjaajana/mahdollistajana

Lajitteluvelvoiterajojen 
tarkistaminen

Maarakentamisessa hyödynnettyjen 
uusioainesten paikkatiedon ja 
dokumentoinnin kehittäminen

Kaatopaikkakaasun 
keräyksen tehostaminen

Kaupungin kiinteistöjen 
lajittelun kehittäminen

Rakentamisen jätteiden materiaalina 
hyödyntämisen edistäminen

Ruokahävikin pienentäminen

Tietoisuuden lisääminen Tietoisuuden lisääminen Tietoisuuden lisääminen



Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027: kohta 8 Rakentamisen jätteet

8b Tavoite: Rakennus- ja purkujätettä hyödynnetään 
materiaalina vähintään 70 %
8.10 Luodaan jätelajikohtaiset suunnitelmat tärkeimmille purkumateriaalilajeille 
kierrätyksen tehostamiseksi 

Vastuutaho: YM, TEM 
8.11 Toteutetaan digitaalinen rakennus- ja purkumateriaalitietokanta 

Vastuutaho: YM, kunnat, rakennuttajat
8.12 Kehitetään purkamisen tekniikoita ja suunnittelua

Vastuutahot: OPH, Sitra, tutkimuslaitokset, RT, YTP, FDA, yritykset
8.13 Rakennustyömaat lisäävät syntypaikkalajittelua ja työntekijöiden ohjeistusta lajitteluun

Vastuutahot: Rakennusliikkeet, RT, YTP ja jätehuoltoyritykset 

8c Tavoite: Rakentamisen jätteiden laadukasta hyödyntämistä 
lisätään riskit halliten
8.14 Mahdollistetaan julkisessa infra- ja väylärakentamisessa uusiomateriaalien käyttö 
ja kannustetaan siihen 

Vastuutaho: LVM, Väylävirasto, kunnat, Infra ry
8.15 Kannustetaan kuntia ja rakennusliikkeitä nimeämään koordinaattori 
ylijäämämaiden ja rakentamisessa syntyvien jätemateriaalien hyödyntämiseen 

Vastuutaho: YM, kunnat, rakennusliikkeet, Infra ry ja RT
8.16 Kehitetään viranomaisten yhteistyötä liikenneväylien maamassojen koordinaatiossa

Vastuutaho: LVM, Väylävirasto, ELYt, kunnat, Infra ry, RT
8.17 Laaditaan ohjeistus kiertotalouden soveltamisesta talojen, väylien ja viheralueiden 
suunnitteluun ja rakennuttamiseen sekä levitetään hyviä käytäntöjä

Vastuutaho: LVM, Väylävirasto, YM, Green Building Council, kunnat, 
Rakennustieto, suunnittelijat, rakennuttajat ja mahdollisesti Infra ry

8.18 Luodaan pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallintaan ohjauskeinoja, jotka 
säästävät luonnonvaroja ja edistävät kiertotaloutta tukevien menetelmien käyttöä

Vastuutaho: YM, ELYt, SYKE, kunnat

8.2.2022

Enni Flykt

8a Tavoite: Rakentamisen jätemäärä vähenee 

8.1 Selvitetään maa-ainesten käyttöä, kiertoa ja jätteeksi päätymistä
Vastuutaho: YM, SYKE, GTK, VTT, LUKE, VM

8.2 Toteutetaan kestävän purkamisen ja rakentamisen muovit -sopimusten 
toimenpiteitä ja edistetään sopimuksiin liittymistä 

Vastuutaho: YM, RAKLI, rakentamisen muovit -sopimuksen osapuolet 
(toimialajärjestöt), Motiva, Suomen Kiinteistöliitto ry, Senaatti-kiinteistöt, FDA

8.3 Kehitetään purkumateriaalien uudelleenkäytön kansallisia kelpoisuudenosoittamiskäytäntöjä 
Vastuutaho: YM, TEM, RAKLI, RT, YTP

8.4 Laaditaan kiertotaloutta edistävää ohjeistusta sekä edistetään ohjeiden käyttöä 
Vastuutaho: YM, LVM, TEM, Väylävirasto, ELYt, KEINO, Kuntaliitto, kunnat, 
RT, Infra ry, YTP, FDA, Koneyrittäjät

8.5 Varmistetaan materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden perusteiden sisältyminen 
rakennusalan koulutukseen

Vastuutaho: OKM, OPH, Sitra, SYKLI, RATEKO, ammatilliset oppilaitokset ja 
korkeakoulut

8.6 Edistetään uudisrakennusten elinkaariominaisuuksien hallintaa
Vastuutaho: YM, Rakennustieto, SAFA, SKOL, RAKLI, Rakennusteollisuus , 
Rakennustuoteteollisuus RTT

8.7 Rakennustuoteasetuksen muutokseen vaikutetaan aktiivisesti uudelleenkäytön 
helpottamiseksi

Vastuutaho: YM, TEM 
8.8 Kehitetään ja tehostetaan rakennustuotteiden ja -osien uudelleenkäyttöä kunnissa

Vastuutaho: kunnat, kierrätyskeskukset, purkuyritykset, järjestöt
8.9 Hyödynnetään tehokkaasti olemassa olevia rahoitusinstrumentteja rakentamisen 
kiertotalousratkaisujen kehittämiseksi ja skaalaamiseksi

Vastuutaho: yritykset, Business Finland, TEM, YM, ARA, ELYt, maakuntaliitot. 
kunnat



Tilanne 2020 lopussa
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Maa-aineisten vastaanottopaikat

1. Mömossenin jäteasema (ylikunnallinen 

jätehuoltoyhtiö Rosk’n roll oy)

2. Ernestasin meluvalli (Porvoon 

kaupunki/kuntatekniikka)

3. Tolkkistentien maankaatopaikka

(Porvoon kaupunki/kuntatekniikka)

4. Domargårdin jäteasema (ylikunnallinen 

jätehuoltoyhtiö Rosk’n roll oy)

5. Skaftkärrin maa-ainesten esikäsittely ja 

välivarastointi sekä meluvalli (Porvoon 

kaupunki/kuntatekniikka)

6. Loviisan maankaatopaikka (Loviisan 

kaupunki/yhdyskuntatekniikka)
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Uusi keskeisten alueiden osayleiskaava 2050
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SYKE: Maarakentamisen kiertotalouden 

ja maankäytön suunnittelun 

yhteensovittaminen Porvoossa (2020)

• Toiminnan muodot ovat rajattu käsittämään 

kierrätys-, maanläjitys- ja 

välivarastointitoiminta. Myös logistiikka 

huomioitu.

• Vaikutuksia tarkasteltiin kolmen näkökulman 

kautta, jotka olivat; ympäristö-, kulttuuriset

ja sosiaaliset vaikutukset.

• Kaupungin omistuksessa vain pieni osa maa-

alueista.



SYKE: Maarakentamisen kiertotalouden ja maankäytön suunnittelun 

yhteensovittaminen Porvoossa (2020): esimerkkikohde 10

Soveltuvuusarvio

• Alueelle on keskeisen sijaintinsa ja erinomaisten 
kulkuyhteyksiensä vuoksi monipuolisia 
hyödyntämismahdollisuuksia.

• Ympäristöominaisuuksiensa perusteella alue sopisi 
kaikkia toimintoja varten.

• Aluetta ei kuitenkaan tulisi käyttää maanläjitystä 
varten, koska hyvän sijaintinsa puolesta alue soveltuu 
paremmin materiaalien käsittelypaikaksi. Asutuksen 
läheisyydellä voi myös olla joitain vaikutuksia 
hyödyntämismahdollisuuksiin.

• Lisäksi tulee ottaa huomioon ulkoilureitit ja läheinen 
golfrata. Maisemaa rajusti muuttava tai kovaa melua 
aiheuttavia toimintoja alueelle ei ole suositeltavaa 
sijoittaa.

• Alue sopisi hyvin varsinkin välivarastointia varten.
• Ei pysyvää toimintaa ennen uuden 

osayleiskaavan lainvoimaisuutta ja 
asemakaavaa. Toiminta vaatii ympäristöluvan.

LUONNOS
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Suunnitteilla olevat hankkeet Porvoossa ja naapurikunnissa

1. NCC Industry oy

2. Rudus oy

3. Suomen Metsästysyhdistys – Finska 

Jaktförening ry

4. NCC Industry oy

5. Vekkox oy

6. Ylikunnallinen jätehuoltoyhtiö Rosk’n roll oy

7. Destia (Kurkisuo, Kulloo) puuttuu kuvasta

8. NCC Industry oy Greggböle (Gammelby, puuttuu 

kuvasta)

9. Maankaato oy? (Kt55)

MUITA : Maapörssi, Materiaalitori
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Vaikutus rakentamisen kustannuksiin
Vastaanotto Kuljetus

• Yli alemman ohjearvotason pitoisuuksilla 

pilaantuneet, stabiloidut tai rikkipitoiset 

sulfaattisavea sisältävät maat kuljetettava L&T 

Karhulan tai Lahteen Salpamaan 

vastaanottopisteisiin 8,50-179,0€/t + 16 € punnitus

• Matka ~100 km/ max. 2 kuormaa vrk
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Kaupunkirakenteen tiivistäminen kaavoituksessa
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• Jätehierarkia (Jätelaki 8§)

• Kaivumaiden minimointi: stabilointi

• Loppusijoitus kaava-alueen sisällä

• Hyötykäyttö toisella rakennusalueella (meluvallit ja maankorotukset)

• Välivarastointi ja esikäsittely

• Loppusijoitus

• Kaupunkirakenteen tiivistäminen edellyttää heikompilaatuiselle maaperälle rakentamista

• Pohjarakentamisen suunnittelu ja toteutus hidasta ja kallista

• Rakentamisen ympäristöhaittojen hallinta vaatii aikaa, tilaa ja rahaa

• Vaikutus tontin myyntihintaan
”Kaupunkirakenteen tiivistäminen parantaa

energiatehokkuutta, alentaa 

kasvihuonepäästöjä ja on kaupungin talouden 

kannalta edullista.” Kaavoituskatsaus 2021



Kulloon (Kilpilahden) yritysalue 2021
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• Vanhan teollisuusalueen laajentuminen etelään neitseelliselle metsäalueelle.

• Maa- ja kalliokiviaineksen hyödyntäminen kaava-alueen sisällä 70%, tavoite 100% kokonaishyödyntämisaste

• Kalliokiviaineksen murskaus: rakennekerroksiin

• Metsänpohjan humusmaat: kasvualustojen valmistaminen

• Kynnysarvomaiden hyödyntäminen: vanhat tienpohjat uusiksi rakennekerroksiksi

• Sulfaattimaat : loppusijoitus alueella EV-alueilla peitettyinä, kaivumaiden välttämiseksi stabilointi 

(mahdollisesti uusiostabilointiaineilla)

• Stabiloidut kaivumaat: luiskiin

• PIMAt: ulkopuoliseen vastaanottopaikkaan

• Työmaan kiinteä esikäsittely- ja välivarastointialue ja em. toimintojen maa-aines - ja ympäristölupa.

• Tässä kohteessa ei MARA-ilmoitusta suunnitteilla esim. asfalttijätteen hyötykäyttämiseksi

• Ympäristövalvonta (melu, tärinä, pöly, pinta- ja pohjavedet), lisäksi urakoitsijalle mittarit (mm. 

energiankulutus, sähköinen kuormien- ja massojen hallinta)



Kulloon (Kilpilahden) yritysalue 2021
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Porvoon kaupunki 2023 ja vastuut

• Posintra laati Rosk’n roll oy:n omistajakuntien 

tarvekartoituksen 2021:

• millään kunnalla ei ole pitkälle kehitettyä 
maa-ainespankkitoimintaa

• monessa kunnassa on akuutti tarve järjestää 
uusi läjitysalue ja kehittää maa-ainesten 
hyödyntämistä

• 4:llä kunnalla on luvitus käynnissä uutta 
aluetta varten

• pääosalla kunnista on kiinnostusta asiaan 
yhteistyössä RR:n ja muiden kuntien kanssa

• Rosk’n Roll oy laatimassa Jätehuollon 

kehittämissuunnitelmaa (sis. maa-ainekset), 

Afry ry

• Kuntatekniikan rooli vs. kaupungin muiden 

yksiköiden rooli vs. jäteyhtiön rooli?
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Jätehuollon kehittämissuunnitelma/ Rosk’n roll oy (Maaroll oy)
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Jätehuollon kehittämissuunnitelma/ Rosk’n roll oy (Maaroll oy)



Circular Economy Goes East and West
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Pilotti 1

Betonimurskeen hyötykäyttö: Kokonniemen jätevedenpuhdistamo



Uusiomaarakentaminen : MARA-materiaalit (betonimurske, tiili)

Selvitys: Betonimurskeen hyötykäytön lainsäädännöllinen ja taloudellinen kannattavuustarkastelu purku- ja 
uusiomaarakennuskohteissa - Case-esimerkki: Porvoon Kokonniemen vanha jätevedenpuhdistamo  (valm. 22.8.2022)



Ylijäämämaiden hyötykäyttöön ja loppusijoittamiseen vaikuttava 

lainsäädäntö
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• jätelaki 646/2011

• jäteasetus 179/2012,

• maa-aineslaki 555/1981 (MAL),

• maa-ainesasetus 926/2005 (MAA),

• maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 (MRL),

• maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 (MRA),

• laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994 (YVAL),

• valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä Vna 713/2006,

• ympäristönsuojelulaki 86/2000 (YSL) ja

• ympäristönsuojeluasetus 169/2000 (YSA)

• Vna maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arvioinnista 214/2007

• Masa2.0 (tulossa)

• Ylijaamamaiden_hyotykaytto_loppusijoitus_diplomityo_Maiju_Koivuniemi.pdf (ygoforum.fi)

https://ygoforum.fi/wp-content/uploads/2020/03/Ylijaamamaiden_hyotykaytto_loppusijoitus_diplomityo_Maiju_Koivuniemi.pdf



