Vuosaaren tarina
Nordsjö genom tiderna
Landskapet kring Nordsjötoppen har förändrats
rätt radikalt under de senaste hundra åren. Det har
genomgått en omvandling från odlingslandskap till
soptipp och vidare till ett naturparadis.

Helsingin maalaiskuntaan kuulunut Vuosaari liitettiin Helsinkiin
vuonna 1966. Samana vuonna kulkemista helpotti vasta valmistunut
Vuosaaren silta. Keski-Vuosaaressa 1 Asuntosäästäjät ry rakennutti kiivaasti mallilähiötä 1960-luvulla.

Kalkkisaarenselän luoteisrannalla toimi Valmetin telakka 1 vuosina
1974–1987. Telakan sulkemisen jälkeen
alueelle rakennettiin Vuosaareen voimala 2 (1990). Voimalan viereen sijoitettiin teollisuustuhkaa ja Vuosaaren
sataman ruoppauksessa nostettuja
pilaantuneita maita.
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Höyrylaivaliikenne oli alkanut
jo 1880-luvulla ja synnyttänyt Vuosaareen huvilakulttuuria. Vuosaaren
maita viljelivät muun muassa Vuosaaren kartano ja Rastilan kartano. Teollinen toiminta alkoi kevytbetonia ja tiiliä valmistavan Sasekan ostettua Vuosaaren kartanon
maat vuonna 1937.

Vuosaaren kaatopaikan
viereen syntyi v. 1990 maantäyttöalue, joka kohosi korkeaksi mäeksi kymmenessä
vuodessa.

Vuosaaren satama rakennettiin vuosina 2003–2008. Rakentamisesta yli jääneitä pintamaita on tuotu maantäyttöalueelle myös Vuosaaren satamasta.
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Ennen rakentamista / Före bygget

1

2
Nordsjö hamn byggdes åren 2003–
2008. Jord som blev över vid hamnbygget forslades också till jordtippen.

1
Ångbåtstrafiken på 1880-talet
resulterade i villabebyggelse i
Nordsjö. Bland annat Nordsjö gård
och Rastböle gård hade odlingar
i Nordsjö. Industriverksamheten
inleddes i Nordsjö när Saseka,
som tillverkade lättbetong och
tegelstenar, köpte mark av Nordsjö gård år 1937.

1930
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Nordsjö ingick tidigare i Helsinge kommun men anslöts till Helsingfors stad år 1966. Samma år stod
bron till Nordsjö klar, vilket underlättade trafiken till området. Asuntosäästäjät rf lät på 1960-talet bygga
en modellförort i Mellersta Nordsjö
1 .
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1960

Vuosaaren kaatopaikka perustettiin
1960-luvulla. Helsingin kaupunki kuljetti yhdyskuntajätettä Vuosaaren kaatopaikalle vuosina 1966–1988.

Kaatopaikka
tuli tähän /
Soptippen

Soptippen i Nordsjö grundades på
1960-talet. Helsingfors stad körde kommunalt avfall till Nordsjö soptipp åren
1966–1988.

Valmets varv 1 fanns på Kalkholmsfjärdens nordvästra strand åren
1974–1987. Efter att varvet hade lagts
ner, byggdes Nordsjö kraftverk 2 i
området (1990). Intill kraftverket placerades industriell avfallsaska och förorenade muddringsmassor från Nordsjö hamn.
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Vuosaarenlahti
täytettiin 1980-luvulla ylijäämämailla ja
teollisuustuhkalla.
Nordsjöviken fylldes med överskottsjord och industriell
avfallsaska på 1980talet.

Nykyisen Vuosaaren golfkentän paikalla oli ruovikoitunut merenlahti nimeltään Vuosaarenlahti 1 . Siihen valuivat
Vuosaaren kaatopaikan suotovedet.
C
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Intill Nordsjö soptipp
grundades år 1990 också en
jordtipp, som på tio år blev
en hög kulle.
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Vuosaarenhuipun maisema on kokenut jännittävän muutoksen sadan vuoden
aikana. Se on muuttunut viljelymaisemasta
kaatopaikan kautta luontoparatiisiksi.

Satama rakentunut / Hamnen

1990

2000

Aurinkolahden rannoilla 1 ja
Pauligin tehtaan 2 eteläpuolella
oli vanhoja huviloita vielä 1990luvulla.
D
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Nordsjön kartano /
Nordsjö gård

På Solviks stränder 1 och
söder om Pauligs fabrik 2 fanns
det ännu gamla villor på 1990talet.

2010

2020

Vuosaaren saavutettavuutta helpotti metroraiteen valmistuminen vuonna 1998.
Kauppakeskus Columbus (1996) valmistui
entisen Sasekan tehtaan paikalle.
Nordsjö blev lättare att nå då metron
blev klar år 1998. Köpcentret Columbus
(1996) byggdes på
den plats där Sasekas
fabrik låg i tiden.

På den nuvarande golfbanas plats
i Nordsjö låg tidigare den vassbevuxna Nordsjöviken 1 . Sippervattnen från
soptippen rann ut i denna vik.
i
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1
Aurinkolahden kaupunkimaista kerrostaloaluetta on rakennettu vuodesta 2000 alkaen.
Byggandet av det
urbana höghusområdet
i Solvik har pågått sedan
år 2000.

Jätevuoren muodostuminen
Avfallsbergets uppkomst
Kaupungin kasvaessa ja kaupunkilaisten elintason noustessa yhdyskuntajätteiden määrä lisääntyi. Jätteitä oli pakko ryhtyä viemään keskitetysti jonnekin. Ne päätyivät yleensä heikosti hyödynnettäville alueille,
kuten soille tai vesijättömaille. Vuosaaren kaatopaikka perustettiin viljelystä pois jääneelle Tavastängarna nimiselle pellolle.

Avfallet nedbryts eller ruttnar mycket
långsamt i syrefria förhållanden och
ser rätt lika ut under flera årtionden.
Förr rann sippervattnen från avfallsberget ut i de närliggande dikena och vidare till Porslax och
Borgarstrandsviken. Soptippens diken
anslöts till ett avloppssystem i början
av 1980-talet. Efter det har sippervattnen inte belastat naturen. Nordsjö
soptipp stängdes år 1988, varefter
den täcktes med ett tunt lager jord.

Vuosaaren kaatopaikalla
vastaanotettiin yhdyskuntajätettä 22 vuoden ajan
(1966–1988). Kaatopaikalle on
sijoitettu 3,4 miljoonaa tonnia
lajittelematonta jätettä.
Jäte hajoaa tai mätänee hyvin hitaasti
hapettomissa oloissa, eikä juurikaan
muuta ulkomuotoaan vuosikymmeniin.
Aikoinaan jätevuoren suotovedet valuivat läheisiin ojiin, josta ne jatkoivat Porslahteen ja Porvarinlahteen.
Kaatopaikan ojat viemäröitiin 1980luvun alussa eivätkä suotovedet ole
sittemmin kuormittaneet luontoa. Vuosaaren kaatopaikka suljettiin vuonna
1988, jonka jälkeen se peitettiin ohuella maakerroksella.
Eloperäinen mätänevä jäte tuottaa
ilmastoa voimakkaasti lämmittäviä
kaatopaikkakaasuja, mm. pahalle haisevaa metaania. Kaatopaikan maakerrokseen rakennettiin kaasunkeräysjärjestelmä. Kaasunkeräys oli Helsingiltä merkittävä ilmastoteko ja se
vähensi myös ihmisille sekä ympäristölle aiheutuvaa vaaraa. Vuosaaren
kaatopaikan kunnostukseen sisällytettiin uuden, aiempaa tehokkaamman

Entisajan kaatopaikalla vallitsi viidakon laki, jossa nopeat syövät hitaat. / På soptippen gällde
djungelns lag – de snabba slukade de långsamma. / The old landfill was governed by the law of
the jungle, where the fast eat the slow. (© Tapio Maikkola 1979, Museoviraston kuvakokoelmat /
Museiverkets bildsamlingar / Picture Collections of the National Board of Antiquities)

kaasunkeräysjärjestelmän rakentaminen. Kaatopaikan kunnostus ympäristölle vaarattomaksi on toteutettu vuosina 2012–2020.
Jätteiden lisäksi Vuosaarenhuipulle
on myöhemmin varastoitu pilaantuneita maita, joita on tuotu helsinkiläisiltä rakennustyömailta. Maiden loppusijoituspaikka Satamakaaren vieressä on tehty ympäristölle turvalliseksi.
Vuosaarenhuipun varikkoalueella säilytetään kierrätykseen soveltuvia maita
ja kiviä välivarastossa. Entisellä kaatopaikalla kulkee raskasta liikennettä
tuomassa ja hakemassa maa-aineksia ja kiviä hyötykäyttöön.

När staden växte och stadsbornas levnadsstandard steg, ökade
mängden kommunalt avfall. Man blev
tvungen att börja köra soporna till
få utvalda platser. Oftast grundades
soptippar på ställen som inte kunde
användas för annat, t.ex. på myrar och
våtmarker. Nordsjö soptipp grundades
på Tavastängarna, en obrukad åker.

Nordsjö soptipp mottog
kommunalt avfall i 22 år
(1966–1988). På soptippen
hamnade sammanlagt
3,4 miljoner ton osorterat
avfall.

Organiskt, ruttnande avfall ger upphov till soptippsgaser, som kraftigt
värmer upp klimatet. Ett exempel
är det illaluktande metanet. I soptippens ytskikt installerades ett
gasuppsamlingssystem. Gasuppsamlingen var en betydande klimatåtgärd av Helsingfors stad och minskade
riskerna för både människorna
och miljön. Iståndsättningen av
Nordsjö soptipp omfattade också
installering av ett ännu effektivare
gasuppsamlingssystem. Soptippen
iståndsattes och gjordes säker för
miljön åren 2012–2020.
På Nordsjötoppen dumpades inte
endast sopor utan senare också
förorenade jordmassor från byggplatser i Helsingfors. Slutförvaringsplatsen för jordmassor nära Hamnbågen gjordes också säker för miljön.
På Nordsjötoppens depåområde
mellanlagras jordmassor och stenar
som kan återanvändas. På den tidigare
soptippen rör sig tunga fordon, som
transporterar återanvändbar jord och
stenar till och från depån.
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Maa-ainesta levitetään bentoniittimaton päälle kaatopaikan kunnostuksessa. / Vid iståndsättningen
bredde man ut jord på bentonitmattor. / Soil is spread onto a bentonite mat during landfill
rehabilitation. (© Tomi Muukkonen 2019)

Texts in English

Ylijäämämaita on käytetty uutena pintamaana kaatopaikan kunnostuksessa. / Överskottsjord
användes som ny ytjord på soptippen. / Surplus soil has been used as new topsoil for landfill
rehabilitation. (© Tomi Muukkonen 2019)

Huipun kohoaminen
Nordsjötoppen reser sig
Vuosaaren kaatopaikan itäpuolelle perustettiin maantäyttöalue. Ennen
täyttöä paikalla kasvoi metsää, mutta
nyt huippu kohoaa yli 60 metrin korkeuteen meren pinnasta! Alueelle tuotiin rakentamisen yhteydessä yli jääneitä maita, lahoamatonta rakennusjätettä ja teollisuustuhkaa eri puolilta
Helsinkiä. Näitä aineksia tuotiin alueelle noin 5 miljoonaa kuutiometriä vuosina 1990–2005. Tämän jälkeen pienempiä määriä valikoituja pintamaita
ja niiden sisältämää siemenpankkia
on käytetty erityisten elinympäristöjen luomiseksi.

Nykyisin maantäyttöalue on
kooltaan 29 hehtaaria, joka
vastaa 39 jalkapallokenttää.
Vuosaaren sataman rakentamisesta päätettiin Helsingin kaupunginvaltuustossa vuonna 2002. Sataman
rakentamisen vuoksi maantäyttöaluetta päätettiin kohottaa. Satamaa
rakennettiin lähes kuusi vuotta ja se
aloitti toimintansa loppuvuonna 2008.
Rakentamisessa syntyi valtava määrä ylijäämämaita, jotka läjitettiin viereiselle Vuosaarenhuipulle jättimäis-

ten maansiirtokoneiden avulla. Valtavien maamassojen lyhyet kuljetukset synnyttivät huomattavan yhteiskunnallisen hyödyn, kun hiilijalanjälki
pieneni ja samalla säästettiin miljoonia. Sataman lisäksi maita tuotiin paikalle myöhemmässä vaiheessa muun
muassa Helsingin Pasilaan rakennetun Hartwall Areenan alta. Maantäyttöalue kohosi nykyiseen korkeuteensa vuosina 2003–2012.
Puhtaita maita on 2010-luvulta alkaen
pyritty kierrättämään eikä niitä mielletä jätteeksi samalla tavalla kuin ennen.
Helsingissä maita on käytetty muun
muassa Vuosaaren kaatopaikan kunnostuksessa, jossa pintakerrokseen
on laitettu puhtaita maa-aineksia. Niitä
voidaan käyttää hyödyksi viherrakentamisessa, kuten on tehty esimerkiksi
Vuosaaren liikuntapuistossa ja Myllypuron Alakivenpuistossa. Maa-aines
pyritään nykyisin hyödyntämään mahdollisimman lähellä työmaata välttäen pitkiä kuljetuksia lähiseudun maantäyttöalueille. Helsingissä ei ole enää
osoitettu paikkaa uudelle maantäyttöalueelle, koska sen vaatima tila halutaan käyttää kaupungin laajentamiseen.

Ylijäämämaita käytettiin Vuosaarenhuipun laen maisemointiin. / Man använde överskottsjord vid
omvandlingen av Nordsjötoppens krön till ett grönområde. / Surplus soil was used for landscaping
the top of Vuosaarenhuippu. (© Stara 2011)

På östra sidan av soptippen
grundades en jordtipp. Före tippen
stod där en skog, men nu ligger toppen
på över 60 meters höjd över havet!
Överskottsjord från byggplatser, ickenedbrytbart byggavfall och industriell
aska från olika håll av Helsingfors
placerades på jordtippen. Ca 5 miljoner
kubikmeter dylikt material hamnade på
jordtippen åren 1990–2005. Efter det
har mindre mängder utvalda ytjordar
med fröbanker utnyttjats vid skapandet
av olika livsmiljöer.

Jordtippen har numera
en areal på 29 hektar,
vilket motsvarar 39 fotbollsplaner.

Solan ympäristöä maisemoitiin vuonna 2011. /
Passet byggdes år 2011. / The same in English.
(© Stara 2011)

Vuosaaren sataman rakentamisen takia Iso Lehdessaari louhittiin vuonna 2004. Vuosaarenhuippu kohoaa Vuosaaren voimalan höyrysavun oikealla
puolella. / Stora Lövholmen sprängdes bort år 2004 för att skapa utrymme för bygget av Nordsjö hamn. Nordsjötoppen restes till höger om Nordsjö
kraftverks rökånga. / Due to the construction of Vuosaari Harbour, Iso Lehdessaari island was excavated in 2004. Vuosaarenhuippu rises to the right of
the cloud of steam and smoke from the Vuosaari power plant. (© Skyfoto 2004)

År 2002 beslöt Helsingfors stadsfullmäktige att bygga Nordsjö hamn.
På grund av hamnbygget beslöts också att jordtippen görs högre. Hamnbygget pågick i nästan sex år och
hamnen stod färdig i slutet av år
2008. Det uppstod enorma mängder
överskottsjord vid bygget, och
massorna kördes till Nordsjötoppen
med jättestora schaktmaskiner.
Samhället hade stor nytta av att
massornas transportsträcka var så
kort – koldioxidavtrycket blev mindre
och man sparade flera miljoner euro.
Senare kördes bland annat jordmassor som låg under den nuvarande
Hartwall Arenan i Böle till jordtippen.
Under åren 2003–2012 nådde jordtippen sin nuvarande höjd.
Från och med 2010-talet har målet
varit att rena jordar återanvänds
och inte längre betraktas som avfall.
I Helsingfors har rena jordmassor
använts bland annat vid iståndsättningen av Nordsjö soptipp, nämligen på dess yta. De kan också utnyttjas vid grönbyggen, vilket var
fallet exempelvis i Nordsjö idrottspark samt Understensparken i Kvarnbäcken. Man försöker numera allmänt återanvända jordmassorna på
ställen som ligger nära byggplatserna för att undvika långa transporter
till jordtippar. I Helsingfors har man
inte anvisat ett nytt område för en
jordtipp, eftersom den växande bebyggelsen kräver allt mer utrymme.
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Ihmisen rakentamaa kaupunkiluontoa
Stadsnatur skapad av människan
Maata ei ole kasattu Vuosaarenhuipulle miten sattuu, vaan työtä on
ohjannut vahva mielikuva ainutlaatuisesta viheralueesta. Tavoitteena on ollut luoda vaihteleva luontokohde, jossa viihtyvät sekä ihmiset että eläimet.
Sillä haluttiin korvata mm. Vuosaaren
sataman alle jääneitä luonnonalueita.
Tämän loistavan idean sai Helsingin
kaupungin luonnontarhuri Jukka Toivonen 1990-luvulla, kun Vuosaarenhuipun maisemointi aloitettiin. Tämän
vision mukaisen avoalueen esikuvina
toimivat Saaristomerelle sijoittuvan
Jurmon harjusaaren laakeat katajanummet sekä Lapin avarat tunturimaisemat.

1
Vuosaari-lehti nro 36/201

Alueen rakentajat ja hoitajat ovat ohjailleet maiseman luonnetta toivotun
laiseksi. Paikalle on tuotu mahdollisimman erilaisia kivilajeja, kaikki ihailtaviksi! Alueelle on varta vasten tuotu
myös erilaisia luonnon monimuotoisuutta lisääviä elementtejä kuten mänty-

Vuosaarenhuipun hoitoryhmä pystyttää rakennustyömaalta siirrettyä keloa. / Nordsjötoppens
vårdteam reser en torraka, som flyttats från en byggplats. / The Vuosaarenhuippu management
team is erecting a dead pine transferred from the construction site. (© Stara 2007)

keloja petolintujen tähystyspuiksi, kiviröykkiöitä pesä- ja piilopaikoiksi, kantoja hyönteishotelleiksi ja lahottajaeliöiden ravinnoksi. Keinotekoinen, kurua jäljittelevä sola ja lehdoksi kehittynyt kuoppa ovat pieniä, elämyksellisiä kohteita.
Vuosaarenhuipulle tuoduissa maissa on
ollut mukana maaperäeliöstöä, kasvien
siemeniä ja juurenpätkiä. Tästä syystä vihertyminen on alkanut pian pintamaiden levittämisen jälkeen. Maa-aineksen mukana Vuosaarenhuipulle
ovat tulleet salamatkustajina myös monet haitalliset vieraslajit, kuten mm.
komealupiini ja kanadanpiisku. Niitä
Vuosaarenhuipun vihertyöntekijät ovat
torjuneet väsymättä jo vuosia.

Jord placerades inte slumpmässigt på Nordsjötoppen utan
arbetet grundade sig på en vision
om ett unikt grönområde. Målet
var ett mångsidigt naturområde,
där både djuren och människorna
trivs. Idén var att kompensera för de
naturområden som gick förlorade
när hamnen byggdes. Helsingfors
stads naturmästare Jukka Toivonen
fick denna snilleblixt på 1990-talet, då
utformningen av Nordsjötoppen var
i startgroparna. Förebilder för hans
vision var de enbevuxna hedarna på
åsön Jurmo i Skärgårdshavet samt
fjällandskapen i Lappland.

Erään kävijän sanoin:
Tämä paikka on yksi
suuri huijaus!

HS 19.8.2010

Paikan luonnetta muokattiin valitsemalla tarkasti mitä maita käytettiin. Jukka
Toivosen apuna toimi maaperäasiantuntija Pirjo Laulumaa, jonka hyppysissä autokuormien maalajit saivat nimen
ja ohjautuivat sopivaan paikkaan. Erilaisilla maa-aineksilla luotiin edellytykset monipuolisille elinympäristöille. Karkeat ja hiekkaiset maat olivat erityisen
haluttuja, koska tällaiselle vettä läpäisevälle maalle syntyy lajirikasta ja matalaa niittyä. Suurimmaksi osaksi paikalle tuodut maat olivat kuitenkin vettä hyvin pidättävää savea ja silttiä, joille muodostui rehevää kasvillisuutta.

Kaikki katajat ja kanervat on istutettu taimina. /
Alla enar är planterade, likaså ljungen. /
All the junipers and heathers have been
planted as seedlings. (© Stara 2007)

Beroende på hurdan karaktär man
ville ge de olika platserna, valde man
noggrant vilket slag av jord man använde. Jukka Toivonen hade som hjälp
jordmånsexperten Pirjo Laulumaa.
Hon bestämde de inkommande lassens jordart och vart lassen skulle
köras. Med olika slags jordar lyckades man skapa grunden för olika
slags livsmiljöer. Sandig jord var speciellt välkommen, för på ställen med
Vuosaarenhuippua on esitelty monessa mediassa
vuosien varrella. / Nordsjötoppen har uppmärksammats i många medier under årens lopp. /
Vuosaarenhuippu has been featured in many media
over the years.

Vuosaarenhuipun maisemointi on kerännyt
useita tunnustuspalkintoja. / Nordsjötoppens
ansiktslyftning har fått flera utmärkelser. /
Vuosaarenhuippu’s landscaping has collected
several recognition awards.

väldränerad jord uppstår artrika och
låga torrängar. Största delen av det
mottagna jordmaterialet var dock svårgenomsläpplig lera och silt, som gav
upphov till frodig växtlighet.
Nordsjötoppens bygg- och vårdteam
har styrt områdets utveckling i en önskad riktning. Olika stenarter placerades här och var, till besökarnas nöje.
Området försågs också med element
som främjar den biologiska mångfalden; torrakor för rovfåglar att spana
i, stenrösen för bohålor och gömslen
samt stubbar som insekthotell och
föda för nedbrytare. Det konstgjorda
ravinartade passet och den sänka som
omvandlades till en lund är fina miljöer.
Med den jord som placerades på Nordsjötoppen följde markorganismer, växtfrön och rotstumpar. Nordsjötoppen
började bokstavligen grönska efter
att jordskikten hade bretts ut. Också
en hel del skadliga
invasiva arter åkte
snålskjuts med jorden, exempelvis kanadensiskt gullris Jättiputki putkahtaa
och blomsterlupin. esiin maan siemenNordsjötoppens pankista. / Jättelokan
skjuter upp från frövårdteam har ihär- banken i jorden. /
digt bekämpat de A giant hogweed pops
out of the soil’s seed
här arterna redan bank. (© Luontotieto
Keiron 2018)
i flera år.

En besökares ord:
Det här stället är
rena bluffen!
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