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45. Jalkautetaan kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien
hyödyntämisen periaatteet maarakentamisessa ja
toimenpideohjelma (2018-2021) osaksi normaalia
toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti etenevää toimintaa.
Periaatteet koskevat Kaupunkiympäristön toimialan keskeisiä
prosesseja: kaupungin maanhankintaa ja alueiden hallintaa,
yleispiirteistä maankäytön suunnittelua, kaavoitusta,
esirakentamista, infra- ja talonrakentamishankkeiden
suunnittelua ja rakentamista. Osallistutaan seudullisen
paikkatietopohjaisen maamassatyökalun kehittämisen
käyttöönottoon (SeutuMaisa).

42. Minimoidaan kaupungin rakennushankkeiden ja
infrarakentamisen elinkaaripäästöt.

44. Selvitetään esteet ja mahdollisuudet kierrätysmateriaalien
osuuden lisäämisestä talonrakentamisessa, infrarakentamisessa
ja ylläpidossa. Luodaan toimenpiteet ja ohjeistus.

46. Pilotoidaan kaupungin omassa rakentamisessa päästöttömiä
työmaita ja otetaan kokemusten kautta käyttöön malli ja kriteerit
koskemaan kaikkia työmaita. Sisällytetään malli ja kriteerit infra-
ja talonrakentamishankkeiden ympäristöasiakirjaan ja työmaan
ympäristösuunnitelmaan. Ohjataan kaupungin alueella rakentavia
käyttämään mallia ja kriteerejä.



31 toimenpidettä



Ilmastovahti seuraa Helsingin ilmasto-
ohjelman edistymistä

https://ilmastovahti.hel.fi/



Infran elinkaari

19.4.2021 figbc.fi

Toteutuksen, kunnossapidon sekä käytöstä
poistamisen / uusiokäytön mahdollisuuksiin
vaikutetaan jo suunnittelussa.

Maankäytön
suunnittelu

Hankkeiden
suunnittelu Toteutus Kunnossapito

Käytöstä
poistaminen /

uusiokäyttö

Infrarakentamisen päästöistä yli 90 % ja
valtaosa myös kustannuksista ratkaistaan
suunnittelun eri vaiheissa.



c

KESTÄVÄT TOIMENPITEET KAUPUNKIRAKENTAMISESSA

1. Kaupungin rakennushankkeiden välinen massojen

koordinointi

2. Massojen välivarastointi ja jalostus

3. Hyötykäyttökohteiden suunnittelu ja toteutus

4. Purkumateriaalien kierrätys

5. Ilmastovaikutusten arviointi

6. Uusien toimenpiteiden tunnistaminen
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Näin 1973 …

… ja 38 v. myöhemmin 2011

HELSINGIN MASSAT



Kruunuvuorenranta

Kalasatama

Hernesaari

Jätkäsaari

HELSINGIN MASSAT

v. 2012

Saukonpaasi

Kantakaupunki laajentunut 2010-luvulla 20 ha meritäyttöjen ansiosta.
Louhetta Länsi-Metrosta yhteensä noin 3 Mm3 (30 eduskuntataloa).
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KESTÄVÄÄ INFRARAKENTAMISTA HELSINGISSÄ

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kaupunginjohtaja päätti johtajistossa
5.8.2009, ja sitten myöhemmin
uudelleen 30.4.2014 perustaa maa-
aineksia koordinoivan työryhmän, jossa
on eri hallintokuntien edustajia.

Massojen tehokas
koordinointi aloitettiin
Helsingissä.

Vuonna 2014 rakennusvirastoon perustettiin
kaupungin massakoordinaattorin toimi.

Kaivumaiden hyödyntämisen
kehittämisohjelma (2014- 2017)

Uusi ohjelma

Saavutetut säästöt 2014-2020:

55 miljoonaa 8,2 milj. litraa 20 200 tonnia

2018

734 843 t

Kaivumaiden
hyötykäyttö

on vakiintunut

2019

1 869 603 t

2020

1 476 541 t



Massakoordinointi käytännössä



Kiertotalouden jalkauttaminen hankkeisiin

• TYÖSELOSTUKSEN MALLIASIAKIRJA

• INFRAHANKKEIDEN  MASSATAULUKKO S10

• SÄHKÖINEN MASSATYÖKALU



Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntäminen
Ympäristöraportti 2019



Uusiomaarakentamisen ohjaus

• Kaivumaiden, kiviaineksen ja
purkumateriaalien hyödyntämisen
periaatteet maarakentamisessa

• Kaivumaiden, kiviaineksen ja
purkumateriaalien hyödyntämisen
toimenpideohjelma

• Esirakentamisen muistilista
• Massojen hyötykäytön tarkistuslista

kaupungin
suunnittelijoille/suunnitteluttajille ja
rakennushankkeiden vetäjille

• Massojen hyötykäytön tarkistuslista
rakennuttajalle Helsingin kaupungin
rakennushankkeissa



Rakennusmateriaalien kierrätys

Kaupunki on kehittänyt kiveysmateriaalien sekä
kasvualustaan soveltuvien pintamaiden kierrätystä
ü Hankkeilla purettavat kivimateriaalit lajitellaan ja

kuljetetaan kaupungin välivarastolle, josta ne
voidaan hyötykäyttää edelleen
ü Rakentamisessa syntyvien pintamaiden

soveltuvuus tutkitaan suunnittelun tai urakan
yhteydessä ja kasvualustoiksi soveltuvat
pintamaat ohjataan kierrätyskasvualustojen
raaka-aineeksi Kivikon tai Talin käsittelykentälle



Staran kierrätyskasvualustatuotteet / Kivikon
ja Talin käsittelykentät

• Tuotekortteja mm.
• Kivikon nurmikkomulta, Kivikon niitty I ja II
• Talin nurmikkomulta ja Talin lehtipuu- ja

pensasmulta

• Käytölle on asetettu laatuvaatimuksia
• Käyttö ja valmistus ohjeistettu



Päästötön työmaa –Green deal
TAVOITTEENA VIHREÄT TYÖMAAT

Syyskuussa 2020 Ympäristöministeriö, Senaatti-
kiinteistöt sekä Espoon, Helsingin, Turun ja Vantaan
kaupungit allekirjoittivat vapaaehtoisen green deal -
sopimuksen työmaiden päästöjen vähentämiseksi.

Konsepti:
1. Työmaat ovat vuoden 2025 loppuun mennessä
fossiilittomia, eli niillä ei käytetä fossiilisia polttoaineita.
2. Vuoteen 2030 mennessä työmailla käytettävistä
työkoneista ja kuljetuskalustosta vähintään 50 % toimii
sähköllä, biokaasulla tai vedyllä. Fossiilisten
polttoaineiden käyttö lopetetaan.

• Materiaalivalintojen ja kuljetuksen optimoinnin
lisäksi rakentamisen aikana syntyviin päästöihin
voidaan vaikuttaa työmaalla

• Green deal –sopimus toimii ohjenuorana

https://sitoumus2050.fi/paastotontyomaa#/



AJANKOHTAISIA SELVITYKSIÄ JA HANKKEITA

• Helsingin kierto- ja jakamistalouden
toimenpiteen 7 tiimoilta etsitään uusia
kiertotalouden toimenpiteitä
infrarakentamiseen

• Vähähiilinen asemakaavoitus

• Massojen hallinnan parantaminen ja
digitalisointi

• Vähähiiliset sideaineet syvästabilointiin
(Kuninkaantammi, Konala, Malmin
entinen lentokenttä, …)

• Betonimurskeet kaikkiin mahdollisiin
hankkeisiin

• Puupaalut infrarakentamisessa hiiltä
sitovana ratkaisuna



Case-esimerkkejä
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Hanke Suunnittelu,
päästölaskenta

Laskija,
suunnittelija

Päästölaskennan
lähtötiedot Toteutus Tyyppi Menettely ja toimenpiteet Tulos

Konalan meluvalli 2013-19 Ramboll - 2020-24 Esiraken-
taminen

CO2-päästö hankintakriteerinä – tuotantomassa-
stabiloinnin sideaineseoksen sementille CO2 max.arvo

Sideainetoimittaja x ehdotti kompensaatiota vaatimuksen ylittävälle
sementille. Ehdotusta ei hyväksytty. Stabilointi toteutettiin 01-02/2020

Kuninkaantammi,
koestabilointi

1. Tunnelilouhe,
2. maisemointi-
mäki ja 3. uudel-
leen kaavoitus

KS+RS 2018-20

YS+RS 2010-15,
päästölaskenta
2015-16

Ramboll,
Helsingin
kaupunki
Aalto yo.

-

Toteutuneet
ratkaisut ja niiden
massatiedot

2020

2014-16

Esiraken-
taminen

Esiraken-
taminen

Uusiosideaineiden kehitys ja koepilarointi, markkina-
vuoropuhelu, ennakkokokeet ja seuranta

1. Jokeri II–tunnelin louheet hyödynnettiin alueella esira-
kentamisessa.  2. Ylijäämäsavet hyödynnettiin paikallises-
ti maisemointimäessä.  3. Sakka-altaiden jätemateriaalien
takia kaavoitettiin uudelleen (asuintalot => puisto)

Kaikki testatut sideaineet (6 kpl) alustavasti toimivia. Seurantatutkimukset DI-
työhön 12/2020. Tuloksia hyödynnetään mm. hankintakriteerien kehityksessä.

Ratkaisuilla saavutettiin rakentamisvaiheen päästövähennysvaikutus (2360
t), joka toteutui varmasti ja välittömästi. Tulokset on raportoitu KIPA-
hankkeen projektiraportissa 2016 ja artikkelissa 2018 (katso tarkemmin
kohteen PP-dioista).

Vartiokylänlahti Päästölaskenta
2020 Ramboll Esirakentamisen

YS 202? Esiraken-
taminen Esirakentamisen suunnitteluvaiheen päästölaskenta Laskennallisista max. päästöistä BAU-skenaariossa mahdollista vähentää 43

% resurssiviisailla toimenpiteillä. Tuloksia hyödynnetään päätöksenteossa.

Karhunkaatajan
alue

YS ja RS 2017-
2020 Ramboll Esirakentamisen

YS 202? Esiraken-
taminen Päästölaskenta eri esirakentamisvaihtoehdoille

Esikuormitus alueen louheella päästöiltään pienin, kevennysrakenteet ja
massastabilointi päästöintensiivisimmät. Kokonaispäästöt vaihtelevat välillä
19–114 kg CO2 ekv. / m2

Jätkäsaari
MS 2011-13,
kohteiden suunn.
2014-16

Ramboll,
Helsingin k. - MS 2011-14

Kohteet 2012-16
Esiraken-
taminen

Ruoppaussedimenttejä massastabiloitiin
hyötykäytettäväksi kaupungin maarakentamiskohteissa

Sedimenttejä hyötykäytettiin useissa kohteissa, mm. Sepänmäen meluvallissa,
Vuosaaren maisemoinnissa ja Alakiven puistossa. Selvästi paras lopputulos
saavutettiin sideaineseoksilla, joissa oli runsaasti energian tuotannon tuhkaa.

Malmin entinen
lentokenttä

Päästölaskenta
2019-20 Ramboll Esirakentamisen

YS 2020-40 -luvuilla Esiraken-
taminen

Päästölaskenta 2017 esirakentamissuunnitelmalle
(Destia)

”Perinteisellä” pilaristabilointiratkaisulla esirakentamisen päästöistä jopa 95 %
sideaineen valmistuksesta ja kuljetuksesta

Östersundomin
maa-ainesYVA 2012-2015 SITO,

Helsingin k. - 2020-luku ? Eisraken-
taminen

Östersundomin maa-aineshankkeella luodaan edellytykset
yleiskaava-alueen massatasapainolle ja rakentamisen
ekotehokkuudelle  => Tavoite (sarakkeessa ”Tulos”)

Kaivumaiden välivarastointi, jalostaminen ja uudelleenkäyttö mahd. lähellä
syntypaikkaa.  2. Neitseellisten luonnonvarojen käytön vähentäminen.  3.
Maa-ainesten kuljetuksista aiheutuvien kustannusten ja päästöjen minimointi.

Hämeentie Päästölaskenta
2020 Ramboll Rakentamisen YS 2021? Katu Rakentamisen päästölaskenta suunnittelun rinnalla ja

suunnittelun tueksi

Hankkeen tuloksia hyödynnettiin suoraan suunnittelun tukena. Laskennallinen
kustannussäästö x % ja päästösäästö x kg CO2 ekv. Verrattuna BAU-
vaihtoehtoon.

Kehä I ja
Kivikontien etl.

Päästölaskenta
2017 Ramboll RS ja toteuma 2013-16 Katu Päästölaskentamenetelmien vertailu

Kohteessa hyödynnettiin n. 100 000 t BeM Laskentamenetelmillä tuloksissa suuria eroja => kehitystarvetta

Kap Hornin katu Päästölaskenta
2014

Ramboll Rak.vaiheen mate-
riaalikuljetukset ja
työsuoritteet

201x-1x Katu Katurakentamisen päästöjä arvioitiin
materiaalikuljetusten sekä työkoneiden osalta

Kohteeseen tuotujen materiaalikuljetusten päästöt olivat 71 % ja maa- ja
kiviainesten kulutus 71 % pienemmät kuin BAU-skenaariossa. Kaivumaiden
hyötykäytöllä vältettiin 82 % kaivumaiden kuljetusten päästöistä.

Sepänmäen
meluvalli TS ja RS 2012-

16
SITO ja
Ramboll - 2016-19 Katu Uusiomateriaalien hyödyntäminen vallin

täyttömateriaalina ja kierrätyskasvualustana

Yhteensä n. 108 000 m3rtr uusiomateriaaleja, joita olivat mm. massastabiloitu
ruoppausmassa, pilaristabiloitu savi, betonimurske, hiekoitus-Hk, ”Hki-
moreeni”, pintamaa, multa ja komposti

Iso Roobertin-
katu

Päästölaskenta
2017 WSP RS-vaihe 2017-18 Katu Peruskorjauksen elinkaaren hiilijalanjälkitarkastelu Päästölaskennan tulosten pohjalta tunnistettiin päästöintensiivisiä

materiaalivalintoja sekä toimintatapoja, joilla päästöihin voidaan vaikuttaa.

Alakiven puisto Päästölaskenta
2017

Ramboll Rakentamisen
materiaalitoteuma 2015-2016 Puisto

Entisen kaatopaikan alueesta luotiin puisto hyödyntämällä
pintakerroksen yläpuolisissa maisemointitäytöissä yms. yli
60 000 m3 uuma-materiaaleja.

4,5 M €:n, 400 000 polttoainelitran ja 1 000 CO2-tonnin säästöt verrattuna
BAU vaihtoehtoon hyödynnettiin hyödyntämällä kierrätyskasvualustoja,
kohteen kaivumaita, massastabiloitua ruoppausmassaa ja betonimursketta.

Ida Aalbergin
puisto Päästölaskenta Ramboll Rakentamisen

materiaalitoteuma Toteutus 2014 Puisto
Puiston rakentamisessa hyödynnettiin ylijäämämaita,
massastabiloituja ruoppausmassoja ja kaivumaita, jotka
oli kaivettu pilaristabilointikentästä.

Puiston rakentamisen päästölaskennalla tunnistettiin saavutettuja hyötyjä, n.
60 % päästövähennys verrattuna BAU-skenaarioon.

Impilahden silta,
Raide-Jokeri 2020 RJ Allianssi 2020 Rata Kadusta puretun betonin hyötykäyttö Impilahden sillan

tulopenkereessä päällysrakenteessa
Hankkeen sisällä syntyvät purkubetoni voitiin hyödyntää hankkeen sisällä
osittain. Osa BeM hyödynnettiin muualla hankkeessa, laajuustieto tarkentuu.

Helsingin
massasäästöt 2012 – 2019 Ramboll,

Helsingin k.

Toteutuneet
massa- ja
kuljetustiedot

2012-19 Strategia

Kaupungin sisäisille ylijäämämaille laadittiin
hyödyntämisstrategia tavoitteena kohdistaa syntyvät
massat sekä massatarpeet eri rakennushankkeiden
välillä.

Massakoordinaatiolla on saavutettu merkittäviä säästöjä kuljetusten
polttoaineessa ja siten CO2-päästöissä sekä neitseellisen materiaalin käytössä.



70 000 k-m2

KOIRASAARI

10 ha, 1Mm3 louhetta, ruoppaus-täytöt 05-08/2019, 13 M€

Hyötykäytön säästöt 20 miljoonaa, 3 milj. litraa polttoainetta, 8 000 tonnia CO2



Hämeentien päästölaskenta ja
ilmastoviisaat tarkastelut

• Tavanomaisia ja ilmastoviisaita
rakentamiskäytäntöjä vertaileva ilmastoviisas
suunnittelu toteutettiin Arabian alueen
Hämeentien peruskorjauksen suunnittelussa.

• Katuosuus kattaa noin kahden kilometrin
mittaisen katuosuuden Toukolan ja
Vanhankaupungin välillä ja edustaa Helsingille
tyypillistä tiiviisti rakennettua katuympäristöä.

• Ilmastoviisailla ratkaisuilla päästöissä ja
kustannuksissa voidaan säästää noin kolmannes



tilaaja: Helsingin kaupunki, pääurakoitsija: STARA, stabilointiurakoitsija: YIT, suunnittelija: Ramboll

Koepilaristabiloinnissa 05/2020 testattiin erilaisia uusio-
materiaalipohjaisia sideaineseoksia (Nordkalk, Ecolan, UPM).
Kaikki testatut sideaineet (6 kpl) on havaittu toimiviksi.

Seurantatutkimukset ja niiden analysoinnin tulokset on
raportoitu DI-työssä 1/2021 (Tytti Nguyen). Tuloksia
hyödynnetään mm. hankintakriteerien kehityksessä.

Kuninkaantammi

KUNINKAANTAMMI, HELSINKI, KOESTABILOINTI, 05/2020



Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntäminen
ESIRAKENTAMISEN PÄÄSTÖVÄHENNYKSET

Tarkasteltujen resurssiviisaiden vaihtoehtojen yhteenlaskettu
päästövähennyspotentiaali on 14 530 t CO2 ekv.
Tällöin laskennallisista maksimipäästöistä voitaisiin vähentää
43 %

Päästövähennysten kannalta rakentamisen vaiheistuksen
aikataulutus ja yhteensovitus on oleellinen

VARTIOKYLÄNLAHDEN ESIRAKENTAMISEN
PÄÄSTÖLASKENTA

MALMIN ENTISEN LENTOKENTÄN
ESIRAKENTAMISEN PÄÄSTÖLASKENTA

Malmin lentokentän alueen esirakentaminen on tavoitteena
toteuttaa suurelta osin vaihtoehtoisin ratkaisuin, joilla CO2-
päästöt voivat jäädä jopa alle kolmanneksen tässä raportissa
esitetystä.
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Materiaali Kuljetus Työsuorite

KARHUNKAATAJA,
RAKENTUVA ASUINALUE HELSINGISSÄ
Hankkeessa tarkasteltiin esirakentamisen ja rakentamisen
vaiheistuksen ja massatasapainon päästövaikutuksia eri
skenaarioiden avulla.

Ohuen savikon painumien hallinnan esikuormittamalla (paikallista
louhetta hyödyntäen) aiheuttama kokonaispäästö on vain 1/3 ja
massastabiloinnin kokonaispäästöstä

à Vastaa 14 milj. km autolla eli samaa, jos 1000 ihmistä luopuu autosta
vuodeksi
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