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IMPULSSILETKUT MERITÄYTÖISSÄ

Louhinta- ja kalliotekniikkapäivät 17-18.1.2019

Kaupungin massakoordinaattori
Mikko Suominen

EU:n uusimmassa Itämeren rantavaltioita ja meren roskaantumista käsittelevässä
raportissa rakentaminen on todettu yhdeksi merkittävimmäksi tekijäksi

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/top-marine-beach-litter-items-europe



SISÄLLYSLUETTELO

•Helsingin massakoordinaatio ja meritäytöt
•Louhinnan sytytysjärjestelmien muovijäte-raportti
•Yhteenveto ja johtopäätökset



§ Kaupungin rakennushankkeiden välinen massojen
koordinointi

§ Maa-ainesten välivarastointi ja jalostus
§ Hyötykäyttökohteiden suunnittelu ja toteutus

HELSINGIN KAIVUMAIDEN KEHITTÄMISOHJELMA
2014-2017



ALUERAKENNUSHANKKEET, JOISSA MERITÄYTTÖJÄ

• Kalasatama, täyttömäärä
alle 0,5 milj. m3rtr,
pääosin tehty

• Jätkäsaari, noin
4,5 milj. m3rtr, pääosin
tehty ja Hernesaari
toteutus 2020-

• Kruunuvuorenranta, noin
1,0 milj. m3rtr, 2019

• Koivusaari, noin
1,3 milj. m3rtr, toteutus
20-luvun alussa



Saukonpaasi 2009-2011
Täyttömäärä noin 0,6 milj. m3rtr
Täyttö pääosin  Hernesaareen
välivarastoidulla louheella

CASE JÄTKÄSAARI, TEHDYT MERITÄYTÖT

2008

2017

Saukonlaituri ja Melkinlaituri
2011-2013
Täyttömäärä noin 2,2 milj. m3rtr
Täyttö pääosin  Länsimetron
louheella, louhetta myös
kaupungin omilta
louhintatyömailta

Sataman laajennusalue
2011-2015
Täyttömäärä noin 1,6 milj. m3rtr
Täyttö pääosin  Länsimetron
louheella, louhetta myös muilta
työmailta



CASE JÄTKÄSAARI, TEHDYT MERITÄYTÖT,
SUUNNITELMAT



CASE JÄTKÄSAARI, TEHDYT MERITÄYTÖT,
REALISMI

Toteuma max. noin 850 kuormaa/pvä
(yli 10 000 m3rtr/pvä!)
=> yli 80 autoa/tunti => useampi
auto kippaa samaan aikaan

=> Täyttöä oli pakko tehdä leveällä
rintamalla eli kapeat pengertäytöt
eivät onnistuneet



JÄTKÄSAARI
27.3.2012



JÄTKÄSAAREN EDUSTA
KEVÄT 2014



VIIMEAIKAISISSA VESILUPAPÄÄTÖKSISSÄ ROSKISTA
ESITETYT MÄÄRÄYKSIÄ

HKR:n (nyk. RYA) KVR Koirasaaren lupapäätös, 100/2016/2,
24.5.2016



VIIMEAIKAISISSA VESILUPAPÄÄTÖKSISSÄ ROSKISTA
ESITETYT MÄÄRÄYKSIÄ

RYA:n Ahdialtaan lupapäätös 10/2018/2, 19.1.2018



LOUHINNAN SYTYTYSJÄRJESTELMIEN
MUOVIJÄTE



SISÄLTÖ

• Työn tausta ja tavoitteet

• Tilanne Suomessa ja kansainvälisesti

• Mahdolliset menetelmät muovien
poistamiseksi

• Johtopäätökset

LOUHINNAN SYTYTYSJÄRJESTELMIEN MUOVIJÄTE -SELVITYS



• Alan toimijat Suomessa ja Norjassa ovat tiedostaneet ongelman

• Syntyneen muovijätteen poistaminen louheen seasta nykymenetelmin
on erittäin haastavaa tai mahdotonta

• Poistamiseen mahdollisesti soveltuvat menetelmät aiheuttavat selkeitä
lisäkustannuksia, jotka heijastuvat projektin kokonaiskustannuksiin

• Louhintatunnelissa ja työmaalla ei ole tilaa louheen ja muovin
erottelulle

• Ratkaisuehdotukset:

• Elektronisen nallit – käyttökokemukset Suomessa vähäisiä

• Vesistön puomitus/suojaverhous – menetelmänä useimmille tuttu

• Muovin kieltäminen louhinnasta – vaatinee ekstensiivistä tuotekehitystä,
R-aine valmistajasta riippuvainen

NYKYTILANNE
(HAASTATTELUT JA KIRJALLISUUS)



Elektroniset nallit
• Louhinnan kustannukset kasvavat 3-6 %

(ei huomioi mahd. tuotannon tehostumista)
• Järjestelmän osat eivät kellu
• Arvokasta käyttökokemusta par’aikaa

Norjassa.

Magneettierotin
• Kokemukset ja tieto puuttuvat.

Louheen lajitteleva varastointi / seulonta
• Toimivuus epävarmaa.

Täyttö penkereen sisäpuolelle
• Soveltuu käytettäväksi. Tutkimus vähäistä.

Suojaverhon käyttö
• Toimivuus riippuvainen olosuhteista.

YHTEENVETO



• Alan toimijat ovat tiedostaneet ongelman.

• Louhinnasta syntyneen louheen sekaan joutuneen muovin kerääminen on haastavaa eikä
selvästi muista menetelmistä edukseen erottuvaa ratkaisua ole ongelmaan löydetty.
Järkevintä olisikin, jos louheeseen sekoittuvan muovin määrää voitaisiin vähentää.

• Urakoitsijan arvion mukaan jopa 75 % syntyvästä muovijätteestä voitaisiin poistaa jo
ennen louhintaa, jos työteknisiä menetelmiä kehitettäisiin yhteistyössä viranomaisten ja
suunnittelijoiden kanssa (suojaputket, putkipanosten kuoret, panoslankojen katkaisu
oikean mittaisiksi, …). (Helsingin kaupunki, 2018).

• Arvokasta käytännöntietoa elektronisten nallien käyttöönotosta, kustannuksista ja
toimivuudesta muodostuu tällä hetkellä Norjan tunnelityömailla. Huomattavaa, että erään
arvion mukaan jopa 87 % louheen mukana mereen päätyneestä louhinnan
muovijätteestä on peräisin muusta kuin sytytysjärjestelmästä (Norconsult. 2017. Statens
vegvesen: Testforsok – spredning av plast I sjo fra utfylte tunnelmasser skutt med elektroniske tennere.
Aldersundet – Rasiikringsprojekt Rv 17 Laifjell. Dokument nr. YM-119-NO. Versjon D02).

JOHTOPÄÄTÖKSET


