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PÄÄSTÖVÄHENNYKSIÄ RESURSSITEHOKKAALLA
MAARAKENTAMISELLA



Hallituksen pyrkimyksenä on nostaa
Suomi kiertotalouden mallimaaksi
vuoteen 2025 mennessä.

à Tarvitaan toimintamalleja talouden
ja hyvinvoinnin kasvattamiseen ilman
fossiilisia polttoaineita ja
luonnonvarojen ylikulutusta.



§ Taloutemme on keskittynyt suuriin
raaka-aine- ja jaloste-eriin:
kaivannaisiin, puuhun ja
rakennusaineisiin.

§ Suomessa käytetään paljon maa-
aineksia rakentamisessa asukasta
kohden laskettuna. EU:ssa
materiaalien tuottavuus on
keskimäärin 2-3 -kertainen
Suomeen nähden.

RAKENTAMINEN KULUTTAA LUONNONVAROJA …

Raaka-aineiden kokonaiskulutus, RMC, materiaaleittain jaoteltuna.
Lähde: Valtioneuvoston kanslia, Vihreän kasvun sekä materiaali- ja
resurssitehokkuuden avainindikaattorit (ViReAvain 2016).



Pääkaupunkiseudulla rakentamisessa muodostuu vuositasolla enemmän jätettä kuin
palveluissa ja kotitalouksissa yhteensä.

… JA TUOTTAA JÄTETTÄ

www.hsy.fi: Pääkaupunkiseudulla syntyneet jätteet 2007-2014 (tonnia)



§ Pääkaupunkiseudulla liikutellaan vuosittain noin 15 miljoonaa tonnia maa-aineksia.

§ Pitkät kuljetusmatkat lisäävät liikenteen päästöjä ja melua sekä heikentävät
liikenneturvallisuutta ja kaupunkilaisten elinoloja ja hyvinvointia.

… SEKÄ PÄÄSTÖJÄ JA MUITA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA



Helsinkiin kohdistuu
suuri kasvupaine.
Tämä näkyy kaikessa
rakentamisessa ja
lisääntyvässä
rakennetun
ympäristön
ylläpidossa.



HELSINGIN KAIVUMAIDEN KEHITTÄMISOHJELMA
”MASSASTRATEGIA” (2014-2017)

§ Julkisella sektorilla on merkittävä rooli rakentamisen
resurssitehokkuuden edistämisessä.

§ Helsingin kaupungin kaivumaiden kehittämisohjelman
(2014) tavoitteena on kaupungin
maanrakennuskustannusten ja maa-ainesten
kuljetusmatkojen puolittaminen vuosien
2014–2017 aikana vuoden 2010 tasosta.



§ Maan muokkausta vältetään. Maa-ala, joka päätetään käyttää rakentamiseen,
käytetään tehokkaasti ja muut alueet jätetään mahdollisuuksien mukaan
luonnontilaisiksi.

§ Kaivumaat hyödynnetään rakennuskohteessa tai sen lähistöllä. Kaikki rakennuspaikalta
poiskuljetettava ylijäämämaa on resurssi, joka hyödynnetään muissa kohteissa
suunnitelmallisesti. Kaiken lähtökohta: Rakentamisessa muodostuvat kaivumaat eivät
ole jätettä, kun niille on osoittaa hyötykäyttökohde.

§ Neitseellisiä maa- ja kiviaineksia säästetään ja ne korvataan mahdollisuuksien mukaan
kierrätys- ja uusiomateriaaleilla.

RESURSSITEHOKAS MAARAKENTAMINEN



§ Helsingin kaupungin infrahankkeiden työmailla muodostui:
§ Vuonna 2010: 500 000 tonnia maa-ainesjätettä maankaatopaikoille
§ Vuonna 2012: 180 000 t (Hgin hyötykäyttökohteisiin 110 000 t)
§ Vuonna 2013: 10 000 t (hyötykäyttökohteisiin 200 000 t)
§ Vuonna 2014: 0 t (hyötykäyttökohteisiin 350 000 t)
§ Vuonna 2015: 0 t (hyötykäyttökohteisiin 460 000 t)

§ Säästöt vuonna 2015: noin 10 milj. €, 2.1 milj. litraa polttoainetta ja
5 300 tonnia CO2-päästöjä.

§ Avainasemassa: hankkeiden välinen koordinaatio, maa-aineisten hankekohtainen
jalostus, välivarastointi ja käsittely sekä hyötykäyttökohteiden suunnittelu ja toteutus

MASSOJEN HALLINTA TUOTTAA TULOKSIA



HANKKEIDEN MASSATASE JA HANKKEIDEN VÄLINEN
KOORDINAATIO



MAA-AINESTEN JALOSTUS, VÄLIVARASTOINTI JA KÄSITTELY
- ESIMERKKINÄ JÄTKÄSAARI (20 HA)



Ida Aalbergin puisto, Haaga (Ramboll)

Ida Aalbergin puisto (Ramboll)

PUISTORAKENTAMISEN RESURSSITEHOKKUUS,
ESIMERKKINÄ IDA AALBERGINPUISTO



KATURAKENTAMISEN RESURSSITEHOKKUUS,
ESIMERKKINÄ JÄTKÄSAARI

Kap Hornin katu, Jätkäsaari (Ramboll)



KIVIAINESHUOLLON PÄÄSTÖVÄHENNYSPOTENTIAALI
(KIPA) –HANKE 2015-2016

§ Kaavoitusvaihe on ensimmäinen
ratkaiseva vaihe, koska sillä
voidaan vaikuttaa mm. hankkeiden
massatasapainoon, massojen
välivarastointiin ja hyötykäyttö-
kohteiden suunnitteluun.

§ Kiviaineshuollon kasvihuonekaasu- ja
pienhiukkaspäästöjen vähennys-
mahdollisuuksien tarkastelu
Kuninkaantammen alueella.

§ 6 suunnitteluratkaisua, joiden
pyrkimyksenä on vähentää
kiviaineskuljetuksista ja muista
toiminnoista aiheutuvia päästöjä.
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