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Yhteensä 11
hankepartneria

Hanketta
koordinoi Turku
Science Park Oy

Hankeaika
1.8.2018-
31.12.2020

6Aika CircVol – Suurivolyymisten
sivuvirtojen ja maamassojen
hyödyntäminen kaupungeissa





4. Teollisen sivuvirran hyödyntäminen osana vesiensuojelurakennetta
• Välimaalle suunniteltiin ja rakennettiin hulevesien pilottirakenne, jossa hyödynnettiin teollisia

sivuvirtoja

5. Nonfood -viljelykokeilut
• Välimaan vanhalle kaatopaikka-alueelle perustettiin non-food -kasvatuskoealue kesällä 2019

siten, että kasvatuspohjan rakenteissa käytettiin ylijäämämaata sekä kierrätyslannoitteita

6. Hyperspektrikuvaaminen maamassojen ja haitta-aineiden tunnistamisessa
• selvitettiin hyperspektrikuvaamisen käyttöä maamassojen ja haitta-aineiden tunnistamisessa

ja tilavuusmittauksissa sekä kehitettiin siihen liittyvän tekniikan käytettävyyttä

8. Metaanin hyödyntäminen liikennepolttoaineena (Oamk, Turun amk)
• selvitys kaasukäyttöisen kaluston teknistaloudellisista hankinta- ja

muunnosmahdollisuuksista, jonka pohjalta laadittiin sähköinen käsikirja kaasukäyttöisen
kaluston hankintaa suunnitteleville. Käsikirja toimii apuna kaupunkien konserniyhtiöiden
kaasukaluston yleistymisen edistämisessä

• Oamkin Auto- ja moottorilaboratoriossa olevan voimalaitoskontin yhteyteen rakennettiin
demonstraatioympäristö, jossa liikenteen monipolttoaineratkaisuja voidaan testata erityisesti
moottoritekniikan, -ohjauksen ja - säätöjen osalta

Kokeilut ja pilotoinnit Oulussa



Pilotin
suunnittelussa
apuna GTK
(happamat
sulfaattimaat)

Teollisen sivuvirran hyödyntäminen
osana vesiensuojelurakennetta



- Suunnittelusta vastasi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
- Suodatinrakenteessa hyödynnettiin paikallisesti saatavaa

sivuvirtaa, puuhaketta, sekä Noireco Oy:n koivubiohiiltä
- Rakenne mitoitettiin noin 4,5 l/s virtaamalle
- Kaivettujen happamien sulfaattimaiden käsittely urakan

aikana

Välimaan hulevesien pilottirakenne





Lue lisää aiheesta:
https://www.ouka.fi/oulu/
valimaa/tietopankki

Kuva: Titta Järveläinen



- Non-food –kasvien kasvatuskokeilu Välimaan alueella
Oulussa vuosina 2019-2020. Alue nimettiin oululaisittain
Pöllyyttämöksi

- Alueella hyödynnettiin
opasakkaa,
infrarakentamisesta peräisin
olevaa ylijäämämaata ja
maanparannusaineina
Rakeistus Oy:n raetuhkaa ja
Gasumin Humusvoima-
mädätysjäännöstä

- Maa-ainekselle tehtiin
rakeisuus- ja ravinneanalyysit

- Kasvatuskoe toteutettiin
kolmella non-food-kasvustolla:
energiapaju, maisemanurmi ja
kukkaniittyseos

Non-food -viljelykokeilut



Kuvat Laura Sihvonen

Kuva Venla Honkala



Kuvia alueelta
loppukesästä 2020

Kuva: Sally Sirviö

Kuva: Sally Sirviö

Kuva: Paula Syri



1. Maa-ainesten lajittelussa, varastoinnissa ja rakentamisessa
tulee toimia niin, ettei tapahdu tiivistymistä.

2. Maa-ainesten lähtöalueen rikkakasvilajisto tulee selvittää.
Hyötykäytettävässä maa-aineksessa ei saa olla haitallisia
vieraslajeja.

3. Niittyjä ja maisemanurmia voidaan perustaa suoraan
perusmaahan, mutta runsaasti eloperäistä ainesta sisältävä
kylvökerros nopeuttaa kasvuunlähtöä.

4. Perinteisiin niittyalueisiin käytetään alueelle tyypillisiä lajeja
ja suomalaista alkuperää olevia kasveja. Valkoapila on
sopivilla kasvupaikoillaan nopeasti levittäytyvä ja sitä ei
kannata käyttää niittyseoksissa.

5. Pajun viljely onnistuu vain, kun kasvualusta on riittävän
kostea ja ravinteita riittävästi.

Johtopäätökset Välimaan pilotista

Kuva: Satu Pietola

Lue lisää aiheesta:
https://www.ouka.fi/oulu/valimaa
/tietopankki





- Happamien sulfaattimaiden tutkimukset ja käsittely
- Vieraskasvien aiheuttama riski ylijäämämaiden

hyötykäytölle
- Tarve kaupungin sisäiselle materiaalivirtaselvitykselle ja

massakoordinoinnille
- Ylijäämämaiden hyötykäyttö

- Huomioitava jo suunnittelu- ja tutkimusvaiheessa
- Käsittely- ja välivarastopaikkojen tarve
- Uudet toimintamallit
- Yhteistyö kaupungin hallintokuntien ja liikelaitosten

välillä, mutta myös kaupungin ja yritysten välillä

Ajatuksia maamassoista hankkeen
jälkeen



Kiertotalouden
ajankohtaiset
pilottikohteet Oulussa:
- Tahkokangas
- Hartaanselänranta

Lue lisää aiheesta:
https://www.ouka.fi/hartaanselan
ranta
https://www.ouka.fi/oulu/kaupun
kisuunnittelu/tahkokangas

Visio 2030: Oulu on oppivin
kiertotalouskaupunki

Painopistealueet:
• Energiaviisas Oulu
• Oulun rakennettu ympäristö on kestävä

ja resurssitehokas
• Materiaalikierroilla kohti jätteetöntä

Oulua
• Oulu on kestävän ruokajärjestelmän

edelläkävijä
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KiitosKiitos

Satu.Pietola@ouka.fi


