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Suunnitteluratkaisu 1:

Tunnelilouheen paikallinen hyötykäyttö

SUUNNITTELURATKAISU JA SEN VERROKKI PÄHKINÄNKUORESSA:

• Paloheinän joukkoliikennetunnelin louhinnasta syntyvä kiviaines 

sijoitettiin täysmääräisesti Kuninkaantammen alueelle

– Kiviaines murskattiin tunnelin suuaukon välittömässä läheisyydessä.

– Murske käytettiin kokonaisuudessaan tunnelin rakennekerroksiin, tonttien 

esirakentamiseen, maisematöihin sekä katu- ja hulevesirakenteisiin.

• Verrokkitilanteessa louhe olisi kuljetettu pois alueelta ja käytetty 

muiden kaupungin aluekehityshankkeiden meritäyttöihin

– Kuljetusmatkaa olisi kertynyt keskimäärin noin 25 km.

– Tunnelin läheisyydessä esirakentamis- ja maisematöihin tarvittava kiviaines olisi 

jouduttu kuljettamaan paikalle muualta, keskimäärin 20 km etäisyydeltä.



Suunnitteluratkaisu 2:

Maavalli ylimääräisestä aineksesta

SUUNNITTELURATKAISU JA SEN VERROKKI PÄHKINÄNKUORESSA:

• Pehmeikön massanvaihdosta syntynyt ylimääräinen, osin 

rakentamiseen kelpaamaton savimaa sekä tunnelin päiden 

avolouhintaa varten paikalta poistettu maa-aines sijoitettiin 

maavalliksi virkistysalueen maisemointiin

– Aineksen kuljetusmatka maavallin rakennuspaikalle oli keskimäärin 100 m.

– Vallin rakentamiseen käytettiin myös Paloheinän joukkoliikennetunnelin louhinnasta 

syntynyttä kiviainesta, mutta se on jo huomioitu edellisessä suunnitteluratkaisussa.

• Verrokkitilanteessa maa-aines olisi kuljetettu pois alueelta

– Kuljetusmatka puitesopimusvastaanottajalle noin 40 km.



Suunnitteluratkaisu 3:

Altaan kunnostus puistoksi

SUUNNITTELURATKAISU JA SEN VEROKKI PÄHKINÄNKUORESSA:

• Runsaasti biomassaa sisältävällä sekalaisella aineksella täytetystä 

altaasta poistetaan vain pintakerrokset

– Soveltuva aines palautetaan altaan täytöksi.

– Pilaantuneet maat kuljetetaan pois alueelta 50 km etäisyydellä sijaitsevaan 

vastaanottopaikkaan. 

• Verrokkitilanteessa allas tyhjennettäisiin kokonaan

– Kaikki aines kuljetettaisiin pois ja tilalle tuotaisiin täyttömaata.

– Kuljetusetäisyydet olisivat pois vietävälle ainekselle 25 km ja täyttöön tuotavalle 

ainekselle 20 km.
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management of excavated soil and rock
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Data gathered from: a) Chittoori et al. 2012 & Eras et al. 2013; b) CL:AIRE 2013; c) Blengini & Garbarino 2010
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Johtopäätökset:

Magnusson et al. (2015) concluded:

- A resource perspective on excavated soil and rock in 

urban areas is missing.

- The regional management of construction materials and 

excavated soil and rock could benefit from coordination 

of construction projects.

- This will need strategic planning at an early stage

where the future demand and availability of

construction material is assessed.
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 Kiviaineshuollon materiaalivirtojen minimointi voisi olla 

tärkeä osa yhdyskuntasuunnittelun päästövähennystyötä 
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