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Infrahankkeiden massatalous
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Maa- ja kalliomassojen hankinnan ja käsittelyn
kustannukset voivat nousta isoissa infrahank-
keissa 60–65 %:iin hankkeen kokonaiskustan-
nuksista. Tämän vuoksi massatalouden hallinta
muodostaa tilaajalle merkittävän keinon hank-
keen kokonaiskustannusten ohjaukselle ja ura-
koitsijalle keinon parantaa omaa kilpailuase-
maansa tarjouskilpailussa. Kun lisäksi maa- ja
kalliomassojen hankinta vaikuttaa merkittävästi
maisemaan ja ympäristöolosuhteisiin, on mas-
satalouden hallinta eräs keskeisistä infraraken-
tamisen osaamisen alueista.

Massatalouden suunnittelu
Infrarakentamisessa hankkeen massataloudesta
päätetään sekä suunnittelu- että tuotantovai-
heessa. Näillä päätöksillä vaikutetaan hankkeen
kokonaiskustannuksiin. Vaikutusmahdollisuu-
det ovat viime vuosina parantuneet mm. tiehank-
keissa kehittämällä hankkeen suunnitelmien ta-
loudellisuuden ohjausta ja yhdistämällä raken-
nussuunnittelu osaksi tuotannonsuunnittelua
KVU-rakennuttamisen avulla.

Massatalouden suunnittelu on uusi ajatteluta-
pa, vaikkakin siitä on alettu puhumaan jo
1980-luvulla. Perinteisesti infrarakentamisessa
on suunnitteluvaiheessa pyritty leikkaus- ja pen-
germassojen tasapainoon ja mikäli massatasa-
painoa ei ole saavutettu, on ryhdytty etsimään
varamaapaikkoja ja kiviainesten ostomahdolli-
suuksia. Parhaat suunnittelijat ovat tällöin myös
miettineet vaihtoehtoisia rakenneratkaisuja
mm. pehmeikkörakentamiseen liittyen. Toteu-
tusvaiheessa massojen käytön suunnittelu on
ensisijassa ollut massojen siirtojen optimointia
erilaisten atk- ja käsinlaskentamenetelmien
avulla. Parhaimmillaan optimointi on perustu-
nut siirtokustannuksiin.

Massatalouden suunnittelu on enemmän.
Massataloudessa on kyse hankkeessa käsiteltä-
vien maa- ja kalliomassojen kokonaismäärästä
ja käyttökelpoisuudesta sekä vaihtoehtoisten ra-
kenne- ja tuotantoratkaisujen kokonaiskustan-
nusten hallinnasta. Hallinnan lähtökohtana on
hyvän suunnittelun puitteissa tehtävä kustan-

nusten minimointi massaoptimoinnin ja riski-
tarkastelun avulla.

Massatalouden hallinnan keinot
Suunnitteluvaiheen massatalouden keskeisenä
lähtökohtana on hankeosittain tehty hankkeen
kustannusarvio, joka mahdollistaa hankeosien
tarpeellisuuden, laatutason ja kelvollisten suun-
nitteluratkaisujen kriittisen tarkastelun eli han-
keohjelman tarkastamisen.

Suunnitteluvaiheessa massatalouteen voi-
daan vaikuttaa tielinjauksen ja tasauksen suun-
nittelun sekä penkereiden ja muiden tierakentei-
den perustamistapavalinnoilla. Tasausviivan
korkeusaseman muutosten vaikutukset ovat ol-
leet case-tutkimuksissa –2…+7 % kokonaiskus-
tannuksista ja rakenneratkaisujen vaikutukset
ovat olleet –1…+4 %.

Massatalouden hallinta edellyttää hankekoh-
taisten massatalousalueiden määrittelemistä.
Määrityksen lähtökohtana on massojen kulje-
tusesteet (esim. joki) tai työn alle kerralla otetta-
va tuotantolohko (esim. olevan tiestön ylitys-
kohdat) tai alueet, joissa leikkaus- ja käyttökel-
poiset massat ovat tasapainossa.

Tuotantovaiheen massatalouden hallinta pe-
rustuu materiaalien käyttökelpoisuuden, kulje-
tusreittien ja kuljetuskaluston sekä ajoituksen
kokonaisoptimointiin. Optimoinnin peruslähtö-
kohtina ovat seuraavat yleisperiaatteet:
• Kaikki käyttökelpoiset massat on pyrittävä

hyödyntämään tierakenteissa. Tämä tarkoit-
taa käytännössä käyttökelpoisuuden maksi-
mointia eli että materiaali sijoitetaan aina vaa-
tivimpaan mahdolliseen rakenteeseen käyttä-
en tarvittaessa sopivaa jalostusmenetelmää.

• Tierakenteisiin ja toisarvoisiin täyttöihin kel-
paamattomia massoja on leikattava mahdolli-
simman vähän kokonaismassatalous huomi-
oon ottaen. Tähän päästään esimerkiksi mini-
moimalla massanvaihdot selvittämällä vaih-
toehtoisten pohjanvahvistustoimenpiteiden
taloudellisuus massanvaihtojen korvaajina ja
käyttämällä niitä mahdollisuuksien mukaan.

• Massojen välivarastointia on vältettävä, kos-
ka välivarastoinnista aiheutuu ylimääräisiä568R
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kuljetus- ja muita resurssikustannuksia. Olo-
suhdeherkkiä massoja välivarastoitaessa on
otettava huomioon, että sateiden, pintavesien
tai heikkolaatuisen pohjamaan takia välivaras-
toitujen massojen kelpoisuus tierakenteisiin
saattaa vaarantua. Välivarastointi aiheuttaa
aina myös massahävikkiä, jonka suuruus riip-
puu käytetyn kaluston lisäksi välivaraston kor-
keudesta sekä pinta-alasta. Hävikin suuruus-
luokka on 2–15 %.

• Olosuhteiden vaikutukset massojen kelpoi-
suuksiin ja työmaa-alueella liikkumiseen on
otettava huomioon laatimalla useita vaihtoeh-
toisia aikatauluja ja massansiirtosuunnitel-
mia vastaamaan erilaisia olosuhteita.

• Kuljetusetäisyydet on minimoitava. Tämä on
välttämätön toimenpide, etteivät massansiirto-
kustannukset pääsisi dominoimaan hankkeen
kokonaiskustannuksia. Ongelman ratkaisemi-
seen on olemassa erilaisia algoritmeja.

• Meno-paluukuljetuksia on käytettävä mahdol-
lisuuksien mukaan. Näin kuljetusvälineiden
hyötykäyttö saadaan maksimoitua ja hank-
keen massansiirtokustannukset pienenevät
oleellisesti.

Yleisperiaatteiden rinnalla massatalouden hal-
linta edellyttää työnaikaista suunnittelurat-
kaisujen uudelleenarviointia puutteellisten tai
virheellisten maa- ja kallioperätietojen, olosuh-
teiden ja tuotannon muutosten seurauksena.
Vaihtoehtoina voi tulla kyseeseen perustamista-
pojen muutokset, luiskakaltevuuksien muutok-
set, kevennysrakenteet, materiaalien laadunpa-
rannustoimenpiteet, korvaavien materiaalien
kuten teollisuuden sivutuotteiden käyttö tai ki-
viainesten osto.

Massatalouden suunnittelun
it-ratkaisu
Massatalouden suunnitteluun on Suomessa kehi-
tetty it-ratkaisu, DynaRoad-ohjelmisto, jonka tar-
koituksena on vapauttaa suunnittelija optimoinnin
sijasta analysoimaan hanketietoja ja -riskejä sekä
etsimään eri suunnitteluvaihtoehtoja.

DynaRoad-ohjelmisto perustuu massatalou-
den hallinnan puitteissa kolmitasoiseen suunnit-
teluun:
• kustannusten optimointiin resurssisuunnitte-

lun, ajoituksen ja massansiirron avulla
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569Kuva 1. Massansiirtodiagrammi.
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• kustannusten optimointiin vaihtoehtoisten
suunnitteluratkaisujen avulla

• hankeosatasoiseen vaihtoehtotarkasteluun kus-
tannusohjauksen päätöksiä varten.
Suunnittelun lisäksi ohjelmiston avulla voi-

daan ohjata ja valvoa hanketta sekä tutkia muu-
tosten vaikutuksia hankkeen lopputulokseen.

Ohjelmiston tulosteet ovat havainnollisia,
mm. aikataulu tieaikakaaviona ja massansiirto-
diagrammi (kuva 1.). Lisäksi ohjelmisto mah-
dollistaa lähtötietojen automaattisen tekemisen
paalukohtaisista määräluetteloista (kuva 2) ja
käyttäjän antamaan erilaisia hankekohtaisia
käyttörajoitteita, kuten materiaalien käyttökel-
poisuusluokat, resurssien käytön, massojen kä-
sittelyn ajankohdan, riippuvuuden muista töistä
ja materiaalien yksityiskohtaiset käyttökohteet.

Tutkimustyöllä luotu pohjaa
it-ratkaisuille
Infrarakentamisessa edellytetään entistä parem-
paa kustannustehokkuutta, mikä edellyttää suun-
nitelmien kustannusohjausta ja massatalouden
hallintaa. Massatalouden hallinnan tutkimustyö
on luonut pohjan it-ratkaisuille ja sitä kautta pa-
rantanut edellytyksiä rakentaa infrarakenteita
entistä taloudellisemmin.
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Kuva 2. Lähtötietojen automaattinen tekeminen paalukohtaisista määräluetteloista.
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