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ALKUSANAT

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt Resurssiviisas Infrastruktuuri -kehittämishankkeen, jonka tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen mukaista kiertotaloustoimintaa. Tavoitteensa mukaisessa lopputilanteessa Oulun kaupungin alueella syntyvät hyödyntämiskelpoiset uusiomateriaalit saadaan tehokkaasti hyötykäytettyä, jolloin myös
neitseellisten luonnonmateriaalien käyttö vähenee. Oulun kaupunki on saanut Euroopan aluekehitysrahastolta hankkeelleen rahoitustukea.
Nyt laadittu Massapörssi –esiselvitys on osa Resurssiviisas Infrastuktuuri –hanketta.
Kehittämisselvitystä on ohjannut työryhmä, johon kuuluivat Oulun kaupungista:
Tapio Siikaluoma
Jussi Ukkola
Mika Jutila
Työryhmän sihteerinä on toiminut Kari Kuvaja Sito Oy:stä.
Selvitys on laadittu Sito Oy:ssä, jossa työstä ovat vastanneet Kari Kuvaja, Anton Palolahti, Eija
Ehrukainen ja Minna Koukkula.
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Selvityksen tausta ja tavoitteet
Maanrakennushankkeiden massatasapainon ja maa-ainesten käytön hallinnan kehittämiselle Oulun alueella syntyi tarve, kun useammassa hankkeessa havaittiin maarakentamishankkeen massatasapainon olevan alijäämäinen samaan aikaan, kun maa-aineksia kuljetettiin merkittävissä määrin
maan vastaanottopaikoille läjitettäväksi. Työnimen Oulun Massapörssi saanut hankeidea jalostui
Oulun kaupungin edustajien kanssa nopeasti hankesuunnitelmaksi, jonka toteuttaminen integroitiin osaksi kaupungilla käynnistysvaiheessa ollutta Resurssiviisas Infrastruktuuri -hanketta.
Massapörssi-hankeidean mukaan Oulun kaupungin alueen infrarakentamisessa on tavoitetilanteessa käytössä alueen toimijoiden yhteinen maarakentamisaineisten käyttöä ohjaava ja hankkedien välistä massatasapainoa edistävä menettely tai toimintaympäristö, ”massapörssi”. Massapörssissä koordinoidaan ennakoivasti merkittävien maarakentamiskohteiden materiaalivirtoja. Massapörssitoiminnan ansiosta tiedetään maamassojen tarve ja hankekohtainen ylijäämä muutaman
vuoden tarkastelujaksolla, jolloin voidaan yhdistää maa-ainesten hankintoja, ohjata uusiomateriaalien käyttöä kohteissa ja saattaa tehokkaammin ylijäämäainekset hyötykäyttöön. Massapörssin
avulla luonnonmateriaalien käyttöä saadaan vähennettyä ja uusiomateriaalien käyttöä lisättyä. Tavoitetilanteessa rakentamiseen kelvollisia ylijäämämaita ei viedä maanläjityspaikoille eikä kaatopaikoille, vaan ohjataan hyötykäyttöön toisiin lähellä alkaviin maanrakennushankkeisiin tai ennalta
varattuihin ja suunniteltuihin maisemointi-, melunsuojaus-, ulkoilualue- ja puistorakentamiskohteisiin sekä aluerakentamisen ja pehmeikköalueiden täyttökohteisiin. Läjitysalueille vietäisiin vain
muualle kelpaamaton aines tai läjitysalueen ylläpidossa (ajoväylät, tukirakenteet tms.) tarvittava
materiaali.
Tavoitetilanteessa kelvollisia maanrakennusaineita ei viedä ollenkaan läjitykseen, vaan ne hyödynnetään rakentamisessa. Hyötykäyttöprosenttia nostettaisiin oleellisesti. Maanläjitykseen vietäisiin
vain rakentamiseen kelpaamaton maa-aines. Tavoitteena on, että hyödyksi ja läjitykseen menevien
maa-ainesmäärien osuudet vaihtaisivat totetumatilastoissa paikkaansa eli nykyisestä 30 % hyötykäytön ja 70 % läjityksen suhteesta päästäisiin yli 70 % hyötykäyttöön ja alle 30 % läjitystarpeeseen.
Esiselvityksessä selvitetään Oulun alueen maa-aineisten käytön nykytilanne ja lähtötiedot, lähivuosina toteutettavien hankkeiden maa-ainesten massatasapainotilanne (yli- vai alijäämäinen) ja toiminnan reunaehdot ja kehittämismahdollisuudet. Selvityksessä laaditaan esitys Massapörssin toteuttamistavasta ja arvio sen hyödyistä.

Kuva 1: Oulun maa-aineisten käytön nykytilanne ja tavoitetilanne
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Oulun Resurssiviisas Infrastruktuuri –hanke
Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden Resurssiviisas Infrastruktuuri -kehittämishankkeen tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen mukaista kiertotaloustoimintaa. Tavoitetilanteessa Oulun kaupungin alueella syntyvät hyödyntämiskelpoiset uusiomateriaalit saadaan tehokkaasti hyötykäytettyä, jolloin myös neitseellisten luonnonmateriaalien käyttö vähenee. Oulun
kaupunki on saanut Euroopan aluekehitysrahastolta hankkeelleen rahoitustukea. Massapörssi –esiselvitys on Resurssiviisas Infrastruktuuri –hankkeen osahanke.

Kuva 2. Resurssiviisas Infrastruktuuri –hankkeen kuvaus (lähde: Oulun kaupunki, ote hankeposterista).

3

Infrarakentamisen maa-aineisten käytön nykytilanne Oulussa
Oulun alueen infrarakentamisen maa-aineisten käytön hallintatapa on nykyään hankekohtaista.
Maarakentaminen tapahtuu valtaosin (> 95 %) luonnonmateriaaleilla. Uusiomateriaaleja käytetään vähän, pääasiallisimmat uusiomateriaalit ovat OKTO-hiekka ja masuunikuona.
Rakennushankkeiden ylijäämää hyötykäytetään nykyään jonkin verran esimerkiksi meluvallien rakentamiseen asuinalueen kohdalla, virkistysaluerakentamiseen tai sataman aluelaajennuksiin. Ylijäämän hyödyntäminen on kuitenkin enemmän tapauskohtaista kuin systemaattista toimintaa.
Hankkeiden välillä maa-aineisten optimointia tehdään, mutta sitä tulee lisätä ja kehittää. Hankkeen yhteydessä ei aina löydetä hyötykäyttöä koko ylijäämälle, jolloin se ohjautuu läjitysalueelle.
Vuositasolla Oulun kaupungin läjitysalueille ajetaan maa-aineista 200 000 – 400 000 m3. Läjitysalueiden kuormahinnoittelussa käytetään vuosittain määritettäviä vastaanottomaksuja. Vastaanottohinnoittelussa suositaan parempia maa-aineslaatuja. Parhaita maa-aineksia otetaan ilmaiseksi vastaan ja käytetään läjitysalueella aluerakentamiseen.
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Kuva 3: Maa-aineisten käytön nykykuva (3a ylh.) ja tavoitetila (3b alh.) Oulun alueella
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3.1

LÄHTÖTIEDOT
Työssä selvitettiin lähtötietoina nykyiset materiaalivirrat ja maanläjityspaikat ja tunnistettiin
hankkeeseen liittyvät osatekijät ja osapuolet. Tietolähteinä käytettiin valtakunnallisia rekisteri- ja
lupatietokantoja sekä maa-ainestilastoja. Tietoja täydennettiin Oulun seudulla tapahtuvan infrarakentamisen osalta paikallisista tietolähteistä ja tilastoista poimien sekä rakentajille suunnattujen kyselyjen ja haastattelujen avulla.
Taulukko 1: Selvityksen keskeinen lähtöaineisto
Aineiston nimi
MOTTO
Kiviainestilinpitojärjestelmä

Lähde
Ympäristöministeriö

Sisältö
Maa-aineslupaa ja vuosittain otettuja
maa-aineksia koskevat määrä- ja laatutiedot

VAHTI
Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä
MARA
Jätteiden hyödyntäminen
maarakentamisessa
Oulun katu- ja ympäristörakentamisen maarakennustiedot
Oulu Teknisen Liikelaitoksen
maarakennustiedot
Oulun vesihuollon
maanrakennustiedot
Tierakentamisen
ympäristöraportointi
Kiinteistörakentamisen
maarakennustiedot
Satama-alueen
maarakentaminen
Ylijäämämaiden sijoitusalueet

SYKE

Perustiedot valtakunnantason ympäristökuormituksesta ilmaan ja vesiin sekä jätetiedot

Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus

Betonimurskeen, kivihiilen, turpeen sekä
lento- ja pohjatuhkien määrät katu-, tie- sekä
yleisten alueiden maarakennuskohteissa
Katu- ja ympäristörakentamiskohteissa käytetyt maarakennusmateriaalit ja arvio ylijäämästä
Kiinteistörakentamiskohteissa käytetyt maarakennusmateriaalit ja arvio ylijäämästä
Vesihuoltolinjojen maarakennusmateriaalit ja
arvio ylijäämästä
Tierakentamisessa käytetyt maarakennus- ja
uusiomateriaalit ja ylijäämä
Kiinteistörakentamisessa käytetyt maarakennusmateriaalit ja arvio ylijäämästä
Satamarakentamisessa käytetyt maarakennusmateriaalit ja ylijäämä
Ylijäämämaiden nykyiset sijoitusalueet ja niiden lupaehdot: läjityskapasiteetit, täyttöaste ja
voimassaolo
Asuntotuotannon toteutumatiedot 2012-2016

Oulun rakennus- ja huoneistorekisteriote

Oulun kaupunki
Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut
Oulun kaupunki
Tekli
Oulun Vesi
Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus
Oulussa toimivat
rakennusliikkeet
Oulun Satama Oy
Oulun kaupunki
Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut
Oulun kaupunki
Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut

Kuva 4: Oulun maarakentamisen toimintaympäristön ja lähdetietojen kuvaus
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3.2

MAA-AINESTEN OTTO
Oulussa maa-aineisten tärkeimmät ottoaluekeskittymät sijoittuvat keskustan pohjoispuolelle
Haukiputaan Virpiniemi-Isoniemi alueelle (kuvassa 5 katkoviivalla: alue 1), koillispuolelle Kiiminkiin Vasikkasuon alueelle (alue 2) ja lounaispuolelle Oulunsalon Salonselän alueelle (alue 3). Näiden pääalueiden luvitettu yhteisottomäärä on 24 miljoonaa kuutiota, mikä on 62 % Oulun kokonaisottomäärästä. Pääalueiden keskimääräinen etäisyys Oulun keskustasta on 15-20 kilometriä.
Yksittäisten maanottoalueiden valtaosa sijaitsee Oulun pohjois- ja koillisosissa. Oulun seudulla
voimassa olevien lupien mahdollistama kokonaisottomäärä on noin 36 milj. m3, josta noin 60 %
on hiekan ja soran ottoa.

1. Virpiniemi-Isoniemi

3. Salonselkä

2. Vasikkasuo

Kuva 5: Oulun maa-aineisten ottoalueiden sijainnit, tilanne vuonna 2016 (lähde: Motto-rekisteri).

Maa-ainesotto vuosina 2010-2015 oli Oulussa keskimäärin 1 240 000 m3 vuodessa. Päämateriaalit
ovat jalostamaton hiekka ja sora sekä kalliomurske. Hiekkaa ja soraa otettiin vuosittain 430 000 –
750 000 m3 eli keskimäärin 640 000 m3 vuodessa. Kalliomursketta otettiin vuosittain 330 000 –
770 000 m3 eli keskimäärin 500 000 m3 vuodessa.
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ka. 1 240 000 m3

Kuva 6: Oulun maa-aineisten otto vuosina 2010-2015 maalajeittain kuutioina, (lähde: Motto-rekisteri)
Ylivoimaisesti suurin maa-aineisten ottoalue Oulussa on Vasikkasuo/Halkoselkä, jossa on lupa ottaa 1 100
000 m3soraa/hiekkaa, 4 600 000 m3kalliokiveä ja noin 1 000 000 m3 muita maa-aineksia eli ottoluvat yhteensä
noin 6 700 000 kallio- ja maa-aineskuutiolle.
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Kuva 7a: Oulun suurimpien maa-ainesten ottoalueiden sijainnit ja ottoluvat v. 2016 alussa, muiden ottoalueiden tiedot eri mittakaavassa kuvassa 7b (lähde: Motto-rekisteri)
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Muilla Oulun maa-aineisten ottoalueilla on lupa ottaa yhteensä noin 4 900 000 m3 kallio- ja maa-aineksia,
joista 4 100 000 m3 koskee soraa/hiekkaa, noin 600 000 m3kalliokiveä ja noin 200 000 m3 muita maa-aineksia.

Kuva 7b: Oulun maa-ainesten ottoalueiden sijainnit ja ottoluvat v. 2016 alussa, suurimpien ottoalueiden tiedot esitetty eri mittakaavassa kuvassa 7a (lähde: Motto-rekisteri)

Oulun Massapörssi -esiselvitys
12 (25)

Oulun maa-aineisten ottoalueilla on luvat yhteensä noin 16 000 000 m3 kallio- ja maa-aineksien ottamiseen.
Ottoalueilta on otettu vuoden 2015 loppuun mennessä noin 5 000 000 m3 eli vuoden 2016 alussa jäljellä oli
noin 11 000 000 m3 maa- ja kalliokiviaineksia.
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1260000
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Kuva 8a: Oulun suurimpien maa-aineisten ottoalueiden otettu ja jäljellä oleva määrä v. 2016 alussa, muut
ottoalueet esitetty eri mittakaavassa kuvassa 8b, (lähde: Motto-rekisteri)
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Kuva 8b: Oulun maa-aineisten ottoalueiden otettu ja jäljellä oleva määrä v. 2016 alussa, suurimmat ottoalueet esitetty eri mittakaavassa kuvassa 8a, (lähde: Motto-rekisteri)
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3.3

MAA-AINESTEN KÄYTTÖ JA YLIJÄÄMÄ

3.3.1

Oulun kaupungin katu-, ympäristö- ja vesihuoltorakentaminen
Oulun kaupunki investoi vuonna 2016 katujen, teiden, kevyen liikenteen väylien ja puistojen rakentamiseen noin 40 miljoonaa euroa. Investointikohteiden lukumäärä oli yhteensä 60. Maa- ja
uusiomateriaaleja käytettiin näihin kohteisiin yhteensä 620 000 m3. Luonnonmateriaalien osuus
kokonaismäärästä oli 560 000 m3 eli noin 90 %, josta suodatinhiekkaa oli 260 000 m3 ja kalliomursketta 300 000 m3. Luonnonmateriaaleja korvaavina uusiomateriaaleina käytettiin katu- ja viherrakentamisessa oktomursketta ja masuunikuonaa, joiden osuus oli noin 10 %. Laadukkaille uusiomateriaaleille todettiin olevan tarvetta ja niiden käyttöä ollaan halukkaita lisäämään luonnonmateriaalien säästämiseksi ja kestävämpien katurakenteiden rakentamiseksi.
Katu- ja viherpalveluiden hankkeiden ylijäämämäärätoteutumia tarkasteltiin toteutuneiden kohteiden hankeotoksen kautta. 10 hankkeen otoksessa ylijäämänä läjitysalueille kuljetettavaksi jäi
maaleikkausta yhteensä noin 150 000 m3 / ka. 15 000 m3 per hanke, pintamaata yht. 30 000 m3 /
ka. 3 000 m3 ja poistettua asfalttia yht. 6 000 m3 / ka. 600 m3.
Tekninen liikelaitos (Tekli) käytti maa- ja uusiomateriaaleja alue- ja kiinteistörakennuskohteissaan
vuoden 2016 aikana yhteensä noin 155 000 m3, josta luonnonmateriaaleja oli 140 000 m3 eli 90
% ja oktomursketta 16 000 m3 eli 10 %.
Oulun Vesi pyrkii käyttämään vesihuoltokohteiden kaivumaat suurelta osin hyödyksi omassa rakentamisessaan. Ylijäämämaat, arviolta 10 000 m3 vuodessa, pyritään käyttämään rakentamiskohteiden läheisyydessä oleviin meluvalleihin tms. alueella olevaan maisemarakentamiseen. Läjitysalueille viedään arviolta 20-30 % ylijäämämaista eli 2 000 – 3 000 m3 vuodessa. Luonnonmateriaaleja, lähinnä hiekkaa ja kalliomursketta, käytetään vesihuoltokohteissa vuosittain alle 10 000
m3. Uusiomateriaaleja ei käytetä.

Kuva 9: Oulun Katu- ja viherpalveluiden ja Teknisen liikelaitoksen (Teklin) maarakentamisen määrät v. 2016,
(lähde: Oulun kaupunki)
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3.3.2

Asuntotuotanto ja kiinteistörakentaminen
Oulussa rakennettiin kaupungin rakennus- ja huoneistorekisteriotteen mukaan vuosina 20122016 noin 1500 - 1900 asuntoa vuodessa eli keskimäärin vuosituotanto oli noin 1700 asuntoa.
Taulukko 2: Asuntotuotanto Oulussa 2012-2016 (lähde: Oulun maankäytön toteuttamisohjelma)

Asuntotuotanto

2012

2013

2014

2015

2016

Omakotiasunnot

515

516

416

442

331

Rivitaloasunnot

264

139

170

228

271

1 115

777

1 257

908

947

41

28

37

3

73

1 935

1 460

1 880

1 581

1 622

Kerrostaloasunnot
Muut
Yhteensä

Kiinteistörakentamisen käyttämiä maa-ainesmääriä ei tilastoida. Kiinteistörakentajille suunnatun
kyselyn perusteella kiinteistöjen rakennustyömailla on tehty viime vuosina (3-5 vuoden aikana)
maankaivua arviolta 250 000 - 300 000 m3 vuodessa. Tästä määrästä hyödyksi samassa kohteessa
tai muussa rakentamisessa käytetään noin 25 000 - 50 000 m3 vuodessa eli 10-20 % per kohde.
Ylijäämää syntyy täten noin 200 000 – 250 000 m3 vuodessa, mikä ajetaan maanläjitysalueille tai
maatäyttöihin, esimerkiksi satama-alueen aluerakentamiseen. Ajomatka läjitys- tai maatäyttöalueelle on ollut yleensä 10-15 kilometriä. Kiinteistörakentajat arvioivat yrityskohtaisiksi läjityskustannuksiksi keskimäärin 50 000 € vuodessa. Hinta sisältää kuljetukset ja läjitysaluemaksut.
Pohjarakentamiseen ja aluetäyttöihin käytetään kohteissa maa-aineksia arviolta 200 000 –
250 000 m3 vuodessa, joista luonnonmateriaaleja on noin 95 %.

3.3.3

Yleisten teiden rakentaminen
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus rakentaa yleistä tieverkkoa ja siltoja. ELY-keskuksella on materiaaliseurannassa käytössä vuotuinen Ympäristöraportointi, jossa hankkeittain raportoidaan perustienpidon kohteiden vuosimenekki. Kehittämishankkeiden ja pitkäkestoisten hankkeiden raportointi tehdää hankkeen päätyttyä, ei vuosittain.
Oulun seudun tierakentamisen määrä on tarkasteluajanjaksolla vuosina 2011-2016 ollut vähäistä.
ELY-keskus käytti tuona aikana seudun tierakentamiseen luonnonmateriaaleja 326 000 m3 (keskimäärin 54 000 m3/v) ja uusiomateriaaleja 6 000 m3 (keskimäärin 1 000 m3/v). ELY-keskus käyttää hankkeissaan uusiomateriaalina lähinnä oktomursketta. Koko Pop ELYn hankealueella uusiomateriaaleja käytettiin tarkasteluaikana 64 000 m3 (keskimäärin 10 000 m3/v) mikä vastaa noin
13 %:n osuutta kokonaismateraalimenekistä.
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ELYn materiaalimenekki Oulun tiehankkeissa
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Kuva 10: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Oulun alueen tiehankkeiden materiaalitiedot 2011-2016,
(lähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus).

3.3.4

Maanläjitysalueet Oulussa
Oulun kaupungin maanläjitysalueille ajetaan vuosittain ylijäämämaita 200 000–400 000 m³, joista
valtaosa on kantakaupungin rakennushankkeista. Kaupungilla on nykyään kuusi läjitysaluetta,
joilla on voimassa oleva ympäristölupa. Läjitysalueille on ajettu viime vuosina maa-aineksia vuosittain 170 000 – 320 000 m³ eli keskimäärin 240 000 m³ vuodessa. Ympäristölupien mukaisesta
yhteiskapasiteetista on vuoden 2017 huhtikuussa jäljellä noin 2 400 000 m³. Läjitysalueista kapasiteetiltaan suurin on Aalikkokangas, jonne mahtuu vielä 900 000 m³.
Oulun kaupungin omien läjitysalueiden täyttömäärät vuosittain m³
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Kuva 11: Oulun kaupungin omien läjitysalueiden täyttömäärät vuosina 2009 - 2015, (lähde: Oulun kaupunki)
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Taulukko 3: Oulun kaupungin omien läjitysalueiden ympäristöluvat ja kapasiteetit vuoden 2017 keväällä,
(lähde: Oulun kaupunki)

Ympäristöluvan
voimassaoloaika

Jäljellä oleva täyttökapasiteetti 4/2017 (m3)

Kaakkuri

2015-2026

500 000

Kalikkakangas

2015-2026

500 000

Riita-aho

2014-2024

50 000

Aalikkokangas

2011-2021

900 000

Kuivalanperä

2016-2026

400 000

Lopakkasuo

Jatkuva

30 000

Läjitysalue

Yhteensä

2 380 000

Oulun kaupungin maanläjitysalueiden ympäristöluvat ovat voimassa alueesta riippuen vuoteen
2021, 2024 tai 2026. Keskimääräisellä vuosiläjitysmäärällä laskettuna nykyisten läjitysalueiden kapasiteetti loppuu yhdeksässä vuodessa eli lupien päättyessä vuonna 2026 kaikki nykyiset alueet
ovat täynnä. Kaupungilla on hakuprosessi menossa ympäristöluvan saamiseksi uudelle Pyyryväissuon alueelle. Pyyryväissuo lisäisi Oulun läjitysaluekapasiteettia 300 000 m³:lla. Muita läjitysalueita ei tällä hetkellä ole valmisteilla. Uusien olosuhteiltaan sopivien ja kohtuuetäisyydellä sijaitsevien läjitysalueiden löytyminen ja luvitus on monivuotinen projekti.
Yksityisillä yrityksillä (mm. maanrakennus-, kuljetus- ja betonialan yrityksillä) on kaupungin ympäristöluparekisterin mukaan vuoden 2017 alussa 15 voimassa olevaa läjitysaluelupaa Oulun alueella. Näille alueille voidaan lupien mukaan läjittää yhteensä 1 700 000 m³. Vuosittaisen läjitysmäärän toteutumatietoa ei ole käytettävissä, mutta tasaisen toteutuman mukaan (kapasiteetti /
voimassaoloaika) arvioituna vuodessa näille läjitysalueille ajetaan 150 000 - 200 000 m³. Ympäristöluvat ovat voimassa määräajan. Vuoden 2020 loppuun mennessä umpeutuu nykyisistä luvista
puolet ja loput eri vuosina vuosien 2021-2026 aikana. Jos oletetaan*, että luvan mukainen kokonaisläjitysmäärä toteutuu lupa-aikana ja vuosiläjitysmäärä on tasainen, olisi vuoden 2016 loppuun
mennessä alueille ajettu jo noin 600 000 m³, jolloin kapasiteettia olisi vuoden 2017 keväällä jäljellä
1 100 000 m³. Oletuksen mukaan vuoden 2020 jälkeen kapasiteettia olisi jäljellä 450 000 m³ ja
vuonna 2026 yksityiset alueet olisivat täynnä ja niiden nykyiset ympäristöluvat umpeutuneet.
Taulukko 4: Oulun kaupungin omien ja yksityisten maanläjitysalueiden jäljellä olevat kapasiteetit vuoden
2017 alussa, (lähde: Oulun kaupunki)

Maanläjitysalueiden jäljellä olevat läjityskapasiteetit vuoden 2017 keväällä
Oulun kaupungin läjitysalueet m³

Yksityisten läjitysalueet m³

2 380 000

1 100 000*

Läjitysalueet täynnä vuonna 2026

Läjitysalueet täynnä vuonna 2026*
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4

RAKENTAMISEN NÄKYMÄT LÄHIVUOSINA

4.1

OULUN KAUPUNGIN KATU- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN NÄKYMÄT
Oulun kaupungin katu- ja ympäristörakentamisen volyymin voidaan arvioida jatkuvan nykyisen
suuruisena. Vuotuista investointipottia kasvattavat merkittävästi lähivuosina toteutettavat seudun isot valtiovetoiset tie- ja meriväylähankkeet, joiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen Oulun
kaupunki osallistuu merkittävällä panoksella. Näiden hankkeiden massatarve on suuri ja joidenkin
hankkeiden kohdalla vahvasti alijäämäinen. Tällaisia megahankkeita, joissa massatasapaino-optimointia tarvitaan isossa mittakaavassa lähivuosina ovat mm.
Valtatien 4 parantaminen Oulun kohdalla (kustannusarvio noin 70 milj. €)
Oulun syväväylän rakentaminen (noin 30 milj. €)
Hailuodon kiinteä yhteys eli pengertie ja sillat saareen (noin 60 milj. €)
Poikkimaantien rakentaminen valtatieltä 22 Oulun satamaan (15 milj. €).

4.2

ASUNTOTUOTANTO JA KIINTEISTÖRAKENTAMISEN NÄKYMÄT
Oulun maankäytön toteuttamisohjelman (luonnos vuosille 2018-2022) mukaan täydennysrakentamisen osuus kasvaa edelleen. Etenkin keskusta ja sen lähialueet ovat suosittuja. Kerrostaloasuntojen tuotannon määrä ja osuus kasvavat edelleena. Kaupungin luovuttamille tonteille rakennettavien asuntojen osuus laskee. Omakotiasuntoja arvioidaan valmistuvan vuosittain noin 300 kpl.
Kaupungin luovuttamien omakotitonttien määrä pysyy edellisen toteuttamisohjelman alkujakson
maltillisella tasolla, 120 asuntoa vuosittain. Rivitaloasuntoja arvioidaan valmistuvan noin 300 vuosittain. Asuntotuotannon kokonaismäärä nousee vähitellen 1800 asunnosta 2100 asuntoon.
Oulun keskustavision 2040 linjausten mukaan yhtenä trendinä keskustassa on korkearakentaminen, joka näkyy jo nykyisin Oulun keskustassa, jossa on useita Oulun rakennuskantaan verraten
korkeita kerrostaloja rakenteilla yhtä aikaa.

Talonrakentajayritykset arvioivat seuraavan viiden vuoden aikana (vv. 2018-2022) kiinteistörakentamisen volyymin kasvavan 10-20 %. Kaivu- ja maa-ainesmenekin arvioitiin kasvavan samassa suhteessa eli ennusteen toteutuessa kiinteistörakentamisen maankaivumäärät olisivat vuonna 2022
tasolla 300 000 – 350 000 m3 ja maa-aineisten käyttömäärä 250 000 – 300 000 m3 vuodessa. Uusiomateriaalien käytön arvioitiin kiinteistörakentamisessa pysyvän viiden vuoden aikana ennallaan tai lisääntyvän hyvin maltillisesti nykyisestä. Ylijäämämaiden hyötykäyttöä arvioitiin voitavan
tehostaa nykyisestä paljonkin, mutta maanläjitysalueiden tarvetta sen ei arvioitu kokonaan poistavan.
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4.3

TIERAKENTAMISEN NÄKYMÄT
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tierakentamisen volyymi ja painopiste on ollut viime vuosina
maantieteellisesti muualla kuin Oulussa. Tästä johtuen ELY-keskuksen ympäristöraportoinnin tilastoyhteenvedossa vuosilta 2011-2016 maa-ainesten ja ylijäämämaiden määrätiedot ovat vuositasolla alhaiset, poikkeuksena vuosi 2015. Lähivuosina tilanne muuttuu, kun Oulun kohdalla käynnistyy mm. valtatien 4 parantamishanke ja Hailuodon pengertie –hanke sekä Poikkimaantien jatkorakentaminen etenevät myös hyvää vauhtia kohti toteutusta. Tällöin alueella on käynnissä merkittävää tierakentamista usean vuoden ajan, jolloin maa-aineisten tarve on suuri. Tulevien tiehankkeiden massatasapaino on vahvasti alijäämäinen ja siten hankkeiden väliselle massataspainotarkastelulle ja maa-ainesten hallinnalle on iso tilaus jo vuoden 2017 syksyllä käynnistyvien valtatien 4 urakoiden massatarpeiden ratkaisemisessa, jossa alijäämää on saadun tiedon mukaan
etenkin meluvallikohteissa 100 000 – 200 000 m3.

4.4

MAA-AINEISTEN SAATAVUUS
Oulun seudun ympäristötoimi arvioi kiviaineshuollon tilannetta Poski-kehittämishankkeen yhteenvedossa todeten, että Oulun seutu on jatkossakin vahvaa kasvualuetta, jolla tarvitaan runsaasti maa- ja kallio-kiviaineksia erilaisiin rakennus- ja kunnostushankkeisiin. Toistaiseksi maa-ainesten oton ja muiden maankäyttöpaineiden kesken ei ole ympäristötoimen mukaan syntynyt
isoja ristiriitoja; lähinnä yksittäisiä valituskierroksia kalliokiviaineksen ottoon liittyen. 1. luokan
kalliokiviainesta Oulun seudulla on vähän. 2. luokan kalliokiviainesta on Vasikkasuolla vielä useiksi
kymmeniksi vuosiksi. Nykyisten alueiden hiekkavarat ovat niukat ja ehtymässä selvästi kalliokiviainesta aiemmin. Oulun seudulla on puute on myös hyvälaatuisesta harjusorasta. Näiden aineiden
saatavuuden varmistaminen jatkossa tarkoittaa uusien ottoalueiden hakemista kauempaa, jolloin
kuljetusmatkat ja ajokustannukset nousevat. Yhtenä ratkaisuna on pohdittu myös merihiekan
nostoa, jonka toteuttaminen ei kuitenkaan ole edennyt. Uusiomateriaalien käyttöä on lisätty,
mutta laajamittainen hyödyntäminen on ympäristötoimen näkemyksen mukaan vielä kehittämisja käynnistymisvaiheessa (lähde: Oulun seudun ympäristötoimi, Maarit Kaakinen).

5

UUSIOMATERIAALIEN KÄYTÖN LISÄÄMINEN
Oulun kaupunki ja ELY-keskus käyttävät tie-, katu- ja aluerakentamisessa teollisuusyhtiöiden tuotteiksi jatkojalostamia Okto-hiekkaa ja masuunikuonaa. Määrät eivät ole vielä rakentamisen kokonaismateriaalimäärin verrattuna suuria, mutta kokeilujen, hyvien kokemusten ja tuotteiden paremman saatavuuden myötä ne ovat kasvattaneet jalansijaa materiaalivaihtoehtona. Teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöä kehitetään koko ajan. Markkinoille on tullut myös muita uusiotuotteita, joiden avulla voidan jatkossa vähentää luonnonmateriaalien käyttöä, kunhan niiden
ominaisuudet, hintataso ja toimitusvarmuus saadaan kilpailukykyiseksi luonnonmateriaaleille.
Oulun kaupunki kehittää Resurssiviisas Infrastruktuuri –hankkeessaan uusiomateriaalien hyötykäyttömahdollisuuksia. Kaupunki on määritellyt ja lisännyt katurakenteiden suunnitteluohjeeseen
mitoitusohjeet ja mallirakenneratkaisut myös uusiomateriaalien käytölle. Mukana ovat nyt betonimurske- ja tuhkarakenteet. Kaupunki rakentaa uusiomateriaaleista pilottikohteena teollisuusalueen kadun Oulussa. Pilotissa rakennetaan erilaisia koeosuuksia, jotka instrumentoidaan lämpötilan, suotovesien, roudan etenemisen yms. seurantaa varten. Kohdetta seurataan useita vuosia ja sen tuloksia hyödynnetään rakenneratkaisujen ja uusiomateriaalien hyötykäytön edelleen
ekhittämisessä.
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Betonimursketta saadaan purkukohteista, joita on useita Oulun alueella. Useissa kohteissa betoni
on luvan mukaan mahdollista murskata paikan päällä. Joissakin tapauksissa betoni kuljetetaan
muualle jatkojalostettavaksi. Betonimurskeen luvituskäytäntö ja menettelyt vaativat edelleen kehittämistä, joita Oulun kaupungissa tullaan viemään eteenpäin. Jotta betonimurske kelpaisi katuja aluerakentamiseen, sen tekniset ominaisuudet tulee olla tiedossa ja materiaalin tulee olla tasalaatuista ja riittävän puhdasta rakentamiseen.
Tuhkaa saadaan Oulussa kolmesta voimalaitoksesta yhteensä 100 000 t/v. Tuhkaa käytetään nykyään pääasiassa metsälannoitukseen ja jonkin verran myös aluerakentamiseen. Uutuustuotteena on kehitetty rakeistettu tuhka. Raetuhka sopii hyvin metsälannoitukseen, koska se normituhkaa hitaammin liukenevana on pitkäkestoisempi ja tasalaatuisempi lannoitusmenetelmä.
Raetuhkan kehittäjä kehittää tuotettaan nyt myös katu- ja aluerakentamiseen sopivaksi. Tuotetta
testataan em. Resurssiviisas Infrastruktuuri -pilotissa.
Uusiomateriaalien käytön lisäämisen hidasteena ovat usein tiedon puute ja asenteet. Lainsäädäntöä tulisi myös kehittää nykyistä joustavammaksi tukemaan uusiomateriaalien kehittämistä ja
käyttöä. Pilottihankkeita ja rahoitusta tarvitaan asian edistämiseksi nykyisten kehittämishankkeiden jatkamiseksi ja niiden lisäksi.

6

Maa-aineisten hallinta Helsingissä

6.1

KAIVUMAIDEN KEHITTÄMISOHJELMAN TULOKSIA
Vertailukohteena tutustuttiin Helsingin kaupungin maa-ainesten hallintaan. Helsinki aloitti maamassojen tehokkaan koordinoinnin vuonna 2011, kun Vantaa oli lakannut ottamasta Helsingin
ylijäämämaita vastaan. Kaupunki laati heti alussa työtä ohjaamaan kaivumaiden kehittämisohjelman. Massakoordinaattorin toimi perustettiin rakennusvirastoon vuonna 2014. Helsinki koordinoi
toistaiseksi vain omien rakennuskohteiden maamassoja.
”Helsinki noudattaa toiminnassaan Kaivumaiden kehittämisohjelmaa, jossa esitettyjen toimenpiteiden tavoitteena on Helsingin kaupungin maanrakennuskustannusten ja maa-ainesten kuljetusmatkojen puolittaminen vuosien 2014–2017 aikana vuoden 2010 tasosta. Kehittämisohjelmassa ehdotetaan kaivumaiden hyödyntämisen tavoitteiksi kaivumaiden määrän
vähentäminen eri suunnitteluvaiheissa lähtien kaavoituksesta ja päätyen rakennussuunnitteluun, kaivumaiden hyödyntämisen lisääminen sekä ylijäämämaiden vastaanottopaikkojen
määrittäminen ja turvaaminen. Suurin kustannus ja ympäristökuormitustekijä maamassojen
osalta ovat niiden kuljetukset.”
Uudistus on muuttanut Helsingin kaupungin omien hankkeiden ylijäämämaiden käytön kokonaan.
Maanläjitysalueita ei ole hankittu ollenkaan, vaan kaikki ylijäämämaa on ohjattu koordinoidusti
hyötykäyttöön kuten meluvalleihin, maatäyttöihin, maastonmuotoiluun sekä alue- ja puistorakentamiseen. Yleisten alueiden rakentamisessa hyödynnettiin vuonna 2015 muutoin vaikeasti
hyödynnettäviä maamassoja 460 000 tonnia. Muutos on merkittävä, sillä hyötykäytön määrä
vuonna 2010 oli käytännössä nollatasolla. Hyötykäytön kehitys on esitetty oheisessa taulukossa.
Taulukko 5. Vaikeasti hyödynnettävien maamassojen hyötykäytön kehitys Helsingissä, lähde: Helsinki

Vaikeasti hyödynnettävien maamassojen hyötykäytön kehitys Helsingissä
Vuosi
2015
2014

Määrä, tonnia/vuosi
460 000
350 000

Kasvu vuodessa, t
110 000
150 000
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2013
2012
2011

200 000
110 000
0

90 000
110 000

Helsingissä on laskettu, että hyötykäytön ansiosta vuonna 2015 kaupunki:
 säästi rahaa noin 10 miljoonaa euroa
 vähensi polttoaineen kulutusta 2,1 miljoonaa litraa
 pienensi CO2-ekv-päästöjä 5 300 tonnia
 vähensi kuljetuksia 5 miljoonaa tonnikilometriä.
Merkittäviä esimerkkikierrätyskohteita Helsingissä vuonna 2015 olivat Kivikon eritasoliittymätyömaa, Vuosaaren kaatopaikan kunnostusurakka, Jätkäsaaren laajamittainen välivarastoidun louheen jalostusurakka, Kalasataman keskuksen avolouhintakivien välivarastointi ja hyödyntäminen
Koirasaaren rakentamisessa sekä Myllypuron entisen kaatopaikan alueelle rakennettu Alakivenpuisto, jonka täytöissä hyödynnettiin Jätkäsaaren stabiloituja sedimenttejä 33 000 m3, kasvukerroksessa muilta työmailta kerättyjä pintamaita 22 000 m3 sekä betonimursketta 6 000 m3.
Maamassojen tehokkaaksi kierrättämiseksi tarvitaan välivarastoja, joissa hyvä maa-aines voi
odottaa hetken ja löytää sitten läheltä käyttökohteen kalliin kauas kuljettamisen sijaan. Hankkeen
tilaajalla on iso rooli massavirtojen ohjaamisessa.
Maamassojen koordinointiin ei Helsingillä ole käytössä nettisovellusta tms. kehitettyä sovellusta
tai menetelmää. Koordinointia hoidetaan excel-taulukolla, jossa on seurannassa määrät, jakeet,
vastaanottopaikka, määränpää jne. Menettely toimii massakoordinaattorin mukaan hyvin ja on
sopivan yksinkertainen ja nopea tällaiseen seurantaan.

6.2

UUSIOMATERIAALIEN KÄYTTÖKOKEMUKSIA HELSINGISSÄ
Helsinki käyttää katu- ja ympäristörakentamisen uusiomateriaalina pääasiassa betonimursketta.
Betonimurskeen käytöstä on kaupungilla periaatteelliset ohjeet olemassa myös niiden sijoittamisesta kadun päällysrakenteisiin. Kokemuksen kautta on opittu, että uusiomaat tulisi sijoittaa syvälle alusrakenteisin ja maavalleihin eli paikkoihin, jossa niitä ei kaiveta uudestaan auki. Ohjeistus
betonimurskeen hyödyntämisestä pääkaupunkiseudulla valmistui vuonna 2014. Infrakohteissa
hyödynnettiin betonimursketta vuonna 2015 noin 120 000 tonnia. Betonimurskeen käyttöä ollaan
lisäämässä tuotteiden laadun parantumisen myötä.
Helsingin kaupunki käyttää kohteissaan myös jossain määrin vaahtolasimursketta. Vaahtolasimurske on lasista valmistettua kevytkiviainesta. jonka käytöstä eri rakentamiskohteissa on oma
ohjeensa.
Tuhkien käyttämistä maarakentamisessa on mietitty, mutta niiden ominaisuuksia ei tunneta tarpeeksi hyvin, joten niiden käytöstä on toistaiseksi pidättäydytty. Tuhkista tulisi kaupungin edustajan näkemyksen mukaan tehdä 5-10 vuotta kestävä pilotointijakso ennen niiden laajempaa
käyttöönottoa. Muutoin riskit ovat liian isot.
Hiekoitusmurskeen uusiokäytöstä on Helsingissä alkanut pari vuotta kestävä kokeilu Ämmässuon
jätteenkäsittelykeskuksella, jossa aletaan testata hiekoitusmurskeen kierrätysmenetelmää.
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Murske käsitellään ns. leijupetimenetelmällä, jossa epäpuhtaudet puhalletaan pois ja jäljelle jää
käyttökelpoinen murske.
Puistorakentamisen työselitys on päivitettävänä ja valmistuu vuonna 2017. Työselitys ohjaa mm.
ottamaan rakentamiskohteiden pintamaat paremmin hyötykäyttöön. Työselitys ohjeistaa myös
viherrakentamisen alkuvuosien toimenpiteet ja ylläpitoon siirtymisen aiempaa kattavammin.
Kaupungin tavoitteena on myös vähentää kaivumaiden määrä menetelmiä kehittämällä. Kehitystyötä tehdään mm. geotekniikan saralla, jossa kehitetään nykyistä monipuolisempia ja tehokkaampia stabilointimenetelmiä, joilla heikosta maa-aineksesta tehdään paikallaan käsitellen parempilaatuista ja rakentamisen alusrakenteeksi kelpaavaa.

7

Massapörssin toiminnan reunaehdot ja toteutusmahdollisuudet
Massapörssi-tyyppinen toimintatapa maa-aineisten hallinnassa on mahdollista, kun toimintaympäristö on riittävän suuri, osapuolia useita ja rakentamisen vuotuinen volyymi riittävää, jolloin
toiminnalle on taloudelliset edellytykset. Oulussa nämä reunaehdot täyttyvät hyvin. Kasvava ja
kehittyvä kaupunki tarvitsee koko ajan lisää infraa ja asuntoja. Infra- ja kiinteistöomaisuutta joudutaan vuosittain myös merkittävässä määrin korjaamaan ja uudistamaan, mikä osaltaan tukee
näkemystä siitä, että rakentamisen volyymi ja rakennusmateriaalien tarve on jatkossakin suuri ja
sen maa-ainestiedon hallintaan ja massaoptimointiin on tilausta. Toimijoita on useita ja hankkeita
paljon eli suhdanne- ja kausivaihtelut eivät niin herkästi vaikuta rakentamistoiminnan aktiivisuuten.
Selvitystyö rajattiin tässä alkuvaiheessa vain Oulun kaupungin aluetta koskevaksi. Hyvin pian selvitystyön aikana kävi ilmi, että toiminta-aluetta kannattaisi melko pian alkuun päästyään laajentaa
koskemaan myös Oulun ympäristökuntia, joissa painitaan ihan samanlaisten massatasapaino-ongelmien kanssa ja useimmiten korkeintaan hankekohtaisia optimointikäytäntöjä noudatten.
Oulun kaupungilla on hyvät lähtökohdat maa-aineisten hallinnan tehostamiseksi. Resurssiviisas
Infrastruktuuri –hanke antaa hyvän startin ja suunnan kiertotalousasian edistämiseksi. Maa-ainesasioiden toimintaympäristö on tuttu ja toiminta organisoitavissa helposti nykyisten organisaatiorakenteiden sisällä ja nykyistä henkilöstöä käyttäen. Vuotuinen lisäpanostus toiminnan organisointiin on pieni hankkeen kokonaishyödyt huomioiden. Massapörssi toimii parhaiten, kun eri osapuolten tehtävät ja tavoitteet ovat selvät. Oulun kaupungin rakennuttajilla ja rakentajilla on tärkeä tehtävä ja rooli maa-aineisten hyötykäytön edistäjänä ja toiminnan jalkauttamisessa kaupungin organisaatiossa.
Massapörssin toiminnassa keskeinen tavoite on hallita ja ennakoida maa-aineisten tarve niin, että
materiaali siirtyy mahdollisuuksien mukaan suoraan kohteesta toiseen ilman välivarastointia. Välivarastointi vaatii sopivaa tilaa ja on aina ylimääräinen kustannus. Välivarastointialueiden tarve
on riippuvainen alueellisen Massapörssi-toiminnan laajuudesta ja materiaalien luonteesta. Laadukasta rakennusmateriaalia kannattaa varastoida hetki, jos lähiseudulla on alkamassa lähivuosina rakennuskohde, jossa on tarvetta kyseiselle materiaalille tai muuten merkittävää massavajetta.
Yksi vahvimpia ja helpoimmin toteutettavia keinoja toimintatavan muuttamisessa ja maa-aineisten ohjaamisessa on kehittää edelleen kaupungin läjitysaluepolitiikkaa ja -hinnoittelua. Laadukas
materiaali tulee aina olla kannattavampaa ohjata kohteisiin, joissa sille on kysyntää. Myös hieman
heikkolaatuisemman materiaalin ohjaamista hyötykäyttöön ohjataan tehokkaimmin hinnoittelun
avulla. Hinnoittelun muuttaminen vaatii päättäjiltä kokonaiskuvan hahmottamista ja näkemystä
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toiminnasta kertyvistä kokonaishyödyistä. Hinnoittelulla ohjaaminen vaatii ajantasaista tilannekuvaa hankkeiden massatilanteesta ja –tarpeesta, mikä mahdollistuu tässä selvityksessä esitetyn
toimintatavan myötä. Huomionarvoista on, että Oulun kaupunki tekee jo nykyisin hinnoittelulla
ohjaamista ajattaen alennetulla taksalla materiaalia läjitysalueiden sijaan kaupungin hyötykäyttökohteisiin. Hinnoittelulla ohjaamisessa tulee huomioida, että hyvälaatuisia materiaaleja tarvitsee
ohjata ajoittain myös maanläjitysalueille, jossa niitä tarvitaan tukirakenteisiin ja kulkuväylien rakentamiseen.
Maa-aineskuution läjityshinta ei ole ainoa mittari, vaan tilanneta tulee tarkastella yhteiskunnallisten kokonaishyötyjen kautta. Helsingin kaupunki on laskenut kokonaishyötyjä ja perusteita toiminnalleen faktalukujen kautta. Merkittävien rahallisten hyötyjen lisäksi hyötyjinä ovat kaikki, kun
toiminnalla voidaan osoittaa myös merkittäviä postiivisia vaikutuksia ympäristöön ja viihtyisyyteen mm. päästövähenemien, rakennettujen meluvallien ja uusien läjitysalueiden tarpeen vähentymisen myötä.
Aivan keskeinen tekijä Massapörssi-toiminnan onnistumisen kannalta on toimijoiden välinen yhteistyö kiertotalouden edistämisessä sekä nykyisten käytäntöjen muuttamisessa. Toimintaa ohjataan laadukkaan yhteistyön ohella tehokkaimmin omalla esimerkillä ja asenteella sekä laadukkaalla ja jatkuvalla viestinnällä. Viestinnässä on tärkeä kertoa muutoksesta ja sen tavoitteista avoimesti ja yhteistyöhengessä. Viestinnän painopistettä voidaan matkan varrella muuttaa ohjaavasta
informatiiviseen suuntaan. Tähän on hyvät mahdollisuudet, kun toiminta on saatu käyntiin ja voidaan osoittaa todellisia positiivisia lukuja ja aikaansaannoksia. Tämä saa aikaan positiivisen lisäsykäyksen ja hankkeen epäilijöiden soraäänet painuvat viimeistään tässä vaiheessa taka-alalle.
Helsingissä kävi juuri näin ja ensimmäisen vuoden positiiviset tulokset saivat aikaan pysyvän muutostrendin, jossa maa-aineisten vuotuinen hyötykäyttö lisääntyy joka vuosi ja sitä halutaan myös
edistää monin uusin tavoin.
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Oulun Massapörssin toiminnallinen kuvaus
Oulun Massapörssin toteuttamiseksi pohdittiin vaihtoehtoja lähinnä operoinnin järjestämisen näkökulmasta. Periaatetasolla toiminta voidaan ajatella toteutettavaksi Oulun kaupungin operoimana, rakennusalan toimijoiden yhteisesti operoimana tai yksityisen toimijan operoimana.
Vaihtoehtojen totettamiskelpoisuutta vertailtiin karkeasti toiminnallisesti ja taloudellisesti. Mikäli
Oulun kaupunki operoisi ja johtaisi Massapörssiä, kaupunki joutuisi resurssoimaan nykyistä selvästi isommalla panostuksella ja kustannuksilla toimintaan ja ottamaan roolia, joka ei sille kunnallisena toimijana voida osoittaa kuuluvan. Rakennusalan toimijoiden yhteisoperoinnin arvioitiin
puolestaan johtavan organisoinniltaan kankeaan ja epätaloudelliseen toimintamalliin, jossa hankkeen kustannukset ovat suuret suhteessa hyötyihin. Ratkaisuna ja jatkokehitettävänä ideana esitetään valittavaksi toimintamalli, jossa yksityinen operoija vastaa toiminnasta yritystoiminnan
lainalaisuuksien ja kannattavuusperiaatteiden mukaisesti muiden osapuolten osallistuessa toimintaan aktiivisesti toimittamalla operoijan tietoon hankkeidensa maa-ainestarpeet sekä ylijäämien sijoitustarpeet ja vastaanottomahdollisuudet. Toimintamallissa eri osapuolten roolitus ja
vastuut ovat selkeät. Operoija vastaa toiminnasta, muut hyödyntävät operoijan tarjoamaa palvelua edistäen omien hankkeidensa massatasapainoa ja kierrätystä sekä yhteistä tavoitetta maaainesten systemaattiseen hallintaan kaikkien rakennushankkeiden ja eri toimijoiden kesken.
Valitussa toimintamallissa operoi yksityinen yrittäjä, joka kokoaa alueen eri toimijoiden rakennushankkeiden massatiedot yhteen, organisoi niille hyötykäyttökohteita ja ohjaa massaliikennettä.
Operaattori kierrättää ylijäämämaa-aineksia ja purkumateriaaleja rakennusalaammattilaisten ja
yksityisten maanrakentajien tarpeisiin. Merkittävä tehtävä on ns. materiaalien ”match making”,
jossa toisen rakentamishankkeen ylijäämälle etsitään sijoituspaikka toisesta hankkeesta, jossa on
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maamassojen alijäämää. Tämä vaatii jatkuvaa reaaliaikaista tiedon hallintaa tulevista ja käynnissä
olevista hankkeista ja niiden massataloudesta. Operaattori kerää tiedot systemaattisesti eri rakentajaosapuolilta ja hallitsee hankkeiden aikataulut, maa-ainesten määrät ja laadut. Operaattori
määrittää vastaanottopaikkojen tarpeet, optimoi niiden täyttymistä ja huolehtii alueiden ylläpidosta. Operaattorin tehtävä on ohjata materiaalivirtoja vakaasti, mutta myös tarvittaessa reagoida äkillisiin muutostilanteisiin ja kääntää tarvittaessa materiaalivirta toiseen kohteeseen. Operaattori asioi säännöllisesti rakennusliikkeiden ja urakoitsijoiden kanssa ja ohjaa yksityisten rakentajien maa-ainesten välitystoimintaa. Massapörssiin jätettyjen ilmoitusten kautta palvelussa on
mahdollista löytää tarvitsemansa materiaali tai ylijäämämaille sopiva vastaanottopaikka. Toimintaa on mahdollista ohjata tehokkaasti ja sujuvasti hyödyntämällä digitalisaation ja mobiilitekniikan suomia mahdollisuuksia. Operaattori rahoittaa toimintansa maa-aineisten vastaanottamisen
lipukemyynnin ja jäsenmaksujen avulla.

Kuva 12: Rakennushankkeiden maamassojen hallinta Oulussa, toimintakaavio

Oulun kaupunki vastaa toimintamallissa omien rakennuskohteiden massatietojen keräämisestä ja
koordinoinnista ja niiden toimittamisesta operaattorin käyttöön. Toiminnan tehostamiseksi olisi
suotavaa, että kaupunki tuo myös omat läjitysalueensa ja muut maa-aineisten vastaanottokohteensa (meluvallikohteet, virkistysaluerakentamiskohteet jne.) operoinnin piiriin, jolloin maa-aineisten hallinta ja operointi on kokonaisvaltaista ja mahdollistaa erilaisten rakentamistilanteiden
ja maa-ainestarpeiden yhteensovittamisen ja hyötykäytön maksimoinnin.
Muut julkiset rakentajaorganisaatiot, kuten kuvassa ELY-keskus, vastaavat Oulun kaupungin tapaan toimintamallissa omien rakennuskohteiden massatietojen keräämisestä ja koordinoinnista
ja niiden toimittamisesta operaattorin käyttöön sekä mahdollisten omien läjitysalue- tai vastaanottokohteiden tuomisesta operoinnin piiriin.
Julkiset toimijat ovat Massapörssissä maa-aineisten luovuttajana tai vastaanottajana omista lähtökohdista ja tarpeista lähtien ilman sitoumuksia. Ne eivät rahoita Maapörssiä tai muutenkaan
operoijan toimintaa vuosisopimuksilla tai vastaavilla kausimaksuilla ja sitoumuksilla. Eri osapuolet
maksavat Massapörssin käytöstä organisaatio-/henkilöjäsenmaksuina ja osapuolten rakennushankkeet vastaanottomaksuina valitsemassaan toimintalaajuudessa. Julkisten toimijoiden rakentajaorganisaatioiden avainhenkilöillä on tärkeä tehtävä ja merkittävä rooli toiminnan jalkauttamisessa omien organisaatioidensa sisällä ja maamassojen yhteisen koordinoinnin edistämisessä. Toimintaan osallistumisen ei arvioida edellyttävän lisäresurssointia nykyisiin organisaatioihin.
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Konsultti avustaa tarvittaessa kaupunkia ja operaattoria alueiden hankinnassa, kohteiden lupaprosesseissa ja uudiskohteiden kaavallisissa valmisteluissa. Konsultilla voi olla roolia myös vuorovaikutustapahtumien järjestäjänä tai viestinnästä vastaavana.

9

Hankkeen hyödyt
Hankkeen hyödyt ovat sekä rahallisia että yhteishyödyllisiä toimintaan, ympäristöön ja viihtyisyyteen vaikuttavia. Hyötyjä ovat:
Maa-ainesten ylijäämälle löydetään hyötykäyttökohteita.
Läjitysalueiden kapasiteetti riittää pitempään.
Tarve uusien läjitysalueiden hankintaan vähenee.
Hankkeiden toteuttamisessa saavutetaan säästöjä ja kustannustehokkuutta.
Luonnonvaroja säästetään.
Uusiomateriaalien laatu kehittyy ja niiden käyttöosuus lisääntyy.
Päästöt ja polttoaineen kulutus vähentyvät, kun kuljetusmatkat lyhenevät.
Rakennusalan toimijoiden ja eri hankkeiden välinen yhteistyö tiivistyy.
Infra-alan tilastointikäytännöt kehittyvät ja yhtenäistyvät.
Toimintakulttuuri ja –tavat kehittyvät.

10

Jatkotoimenpiteet
Maa-aineisten hallinnan systematisoinnille on iso tilaus. Massapörssi- esiselvityksen aikana kontaktoitujen tahojen palaute hankkeesta ja sen tavoitteista on hyvin positiivinen. Maa-aineisten
epätaloudellinen nykykäytäntö ja sen ongelmat on hyvin tiedostettu, mutta ratkaisua toiminnan
organisoimiseksi ja toimintatapojen muuttamiseksi ei olla löydetty. Osansa tässä on myös sillä
tosiasialla, että asiaa ei ratkaista yhden toimijan pohdinnalla ja toimintatavan muutoksella vaan
yhteistyössä kaikkien toimijoiden kesken.
Onnistuakseen Massapörssi tarvitsee operoijan, joka ottaa maa-aineisten tiedon kokoamisen ja
operatiivisen organisoinnin hoidettavakseen. Jotta operoijalla on tarpeeksi maa-aineksia koordinoitavana ja hyötykäyttökohteita osoitettavana maa-aineisten sijoittamiselle, tarvitaan aktiivista
otetta kaikilta rakennusalan toimijoilta. Oulun kaupunki, ELY-keskus, Oulun satama ja seudun talonrakentajat ja kuljetusliikkeet ovat kaikki hankkeen hyötyjiä ja avainasemassa omalla aktiivisuudellaan mahdollistamaan Massapörssi-toiminnan onnistumisen.
Oulun kaupunki haluaa edistää kiertotaloutta monin tavoin ja tekee sitä jo monella taholla. Massapörssi-toiminnan edellyttämä oman toiminnan suuntaaminen ja aktivointi nivoutuu helpohkosti
osaksi kaupungin nykyistä toimintakultuuria ja organisaatiorakennetta. Isoja panostuksia ei tarvita. Näin on myös muiden toimjoiden kohdalla. Massapörssi tarjoaa alustan ja oimintaympäristön, johon pääsee vähällä vaivalla mukaan ja jossa kannattaa kaikkien olla mukana.
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Jatkotoimenpiteinä hankkeen edistämiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi esitetään seuraavaa
askellusta:
1. Massapörssi-esiselvityksen tulosten hyödyntäminen ja toiminnan jatkojalostaminen; operaattoritoiminnan organisoinnin selvittäminen ja sen edellytysten mahdollistaminen tavoitteena toiminnan käynnistyminen Oulussa lähiaikoina.
2. Massapörssi-hankkeen kehittäminen yhteistyössä rakennusalan toimijoiden kanssa ja eri
osapuolten aktivointi mukaan toimintaan.
3. Ylijäämämaiden läjitysalueiden taksapolitiikan kehittäminen niin, että se tukee maamassojen hyötykäytön lisäämistä ja kelvollisten maa-ainesten ohjautumista hyötykäyttökohteisiin. Maa-aineisten hyötykäytön tulee olla aina kannattavampaa kuin läjitys.
4. Resurssiviisas Infrastruktuuri –hankkeen ja muiden kiertotaloutta edistävien oheishankkeiden tulosten hyödyntäminen maa-aineisten hallinnan kehittämistyössä.
Työn aikana kirjattiin myös muita havaintoja kehitettävistä asioista, joilla maa-aineisten käytön
ohjausta ja hallintaa voidaan tukea ja edelleen kehittää. Liikkeelle voitaisiin lähteä pilottihankkeiden kautta. Kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia on mm. seuraavilla osa-alueilla:
Kaavoituksessa voitaisiin yleiskaavoituksesta lähtien kirjata aluekohtainen infrarakentamisen kiertotaloustavoite, jolla edistettäisiin ylijäämämaiden yhteistä hyötykäyttöä ja niihin
tarvittavien oheisalueiden osoittamista jo kaavavaiheessa.
Uusissa aluerakennushankkeissa voitaisiin tehdä koko aluetta (kadut, puistot, tontit) koskeva yhteinen massatasapainotarkastelu ja varata hyötykäyttöalueet sen mukaan ja ohjeistaa kaikki käyttäjät toimittamaan maa-ainekset niihin.
Maa-aineisten ottamisen, rakennushankkeiden massojen käytön ja ylijäämämaiden sijoittamisen raportointikäytäntöjä ja tilastointia tulee kehittää ja yhtenäistää valtakunnallisesti ohjattuna kehittämishankkeena.
Kiertotalousasian ja massapörssitoiminnan edistäminen ja ns. sosiaalisen hyväksyttävyyden saavuttaminen edellyttää asian positiivista markkinointia ja mielikuvien luomista.
Hankkeen edut ja kannattavuus tulee tuoda selkeästi esille ja niitä tulee korostaa hankkeiden edistyessä ja positiivisten tulosten realisoituessa.
Havaintona on, että uusiomateriaalina tarjottava betonimurske on usein luvattoman huonolaatuista ja jopa rakentamiseen kelpaamatonta. Nykyinen purkulupahakemuskäytäntö
on ylimalkaista ja valvonta vähäistä. Lupapäätöksiä tehdään hyvin kevyillä purkusuunnitelmilla, usein ilman tapauskohtaista suunnitelmaa. Sama havainto koskee sekä Helsinkiä
että Oulua. Todettiin, että purkulupamenettely vaatii uudistamista.
Betonimurskeen, tuhkien yms. uusiomateriaalien käytölle tulisi miettiä ja määrittää käyttökohteet ja myös rajoitukset/kiellot. Ohjeistusta tarvitaan myös tapauksiin, joissa uusiomateriaalirakenne joudutaan kaivamaan auki. Todettiin, että infran omistajien olisi syytä
luoda uusiomateriaalien rakennerekisteri, jotta tiedetään kohteet ja niiden sisältö ja voidaan kontrolloida, ettei niitä mennä kaivamaan tiedostamatta tilannetta. Rakennerekisterissä olisi tiedot kohteen tarkasta sijainnista ja paksuudesta (x-y-z) ja koostumuksesta sekä
käsittelyohjeet kohteen aukaisua ja jatkokäsittelyä varten.

