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ESITYKSEN SISÄLTÖ

Osa 1. Päästölaskennan teoriaa ja 
menetelmät

✓ Infra- ja maarakentamisen ilmastovaikutukset

✓ Käsitteet

✓ Standardit, laskentaohjelmat ja 
päästötietokannat

✓ Elinkaarivaiheet

✓ Päästölaskentamenetelmä

✓ Uusiomateriaalit päästölaskennassa

✓ Kustannuslaskenta ilmastotarkasteluissa

Osa 2. Päästölaskenta käytännössä: case-
esimerkkejä 

✓ Päästölaskenta eri suunnittelutasoilla ja 
hanketyypeissä

✓ Hankkeen hiilitasapaino

✓ Esirakentaminen

✓ Case-esimerkit
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Maapallon resurssit käytettiin tämän vuoden osalta loppuun 29.7. 
Jos kaikki kuluttaisivat kuten me suomalaiset, 

resurssit loppuisivat jo huhtikuussa. 

Hiilineutraali 
Suomi 
2035

Kiertotalouden
kärkimaa

2025



INFRARAKENTAMISEN ROOLI ILMASTONMUUTOKSESSA

• Rakennetulla ympäristöllä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. 

• Jopa 80 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa vuonna 2050.

• Useat infrahankkeiden keskeiset rakennusmateriaalit ovat kasvihuonekaasu-
päästöintensiivisiä valmistuksen (teräs, betoni, asfaltti) tai kuljetusmäärien johdosta 
(kivi- ja maamassat).

• Materiaalin merkitys infrahankkeiden kokonaispäästöistä kasvaa

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat kestävää rakentamista



Maa-aineksia käytetään 
vuosittain noin 100 miljoonaa 
tonnia muun muassa teiden 
sekä muun infrastruktuurin ja 
rakentamisen tarpeisiin.

Viisaat raaka-ainevalinnat ja 
resurssitehokkaat ratkaisut 
vähentävät maankäyttöön, 
veteen, energiaan ja muihin 
luonnonvaroihin 
kohdistuvaa kulutustarvetta. 

RAAKA-AINEIDEN KOKONAISKULUTUS SUOMESSA V. 2000-2013

Raaka-aineiden kokonaiskulutus materiaaleittain jaoteltuna. Sisältää kotimaisten raaka-aineiden 
käyttöönoton lisäksi myös raaka-aineiden tuonnin ja viennin. Lähde: Valtioneuvoston kanslia, Vihreän kasvun 
sekä materiaali- ja resurssitehokkuuden avainindikaattorit (ViReAvain 2016).

Kasvit, riista ja luonnonkala

Raakapuu

Fossiiliset polttoaineet

Ei-metalliset mineraalit

Metallimalmit

Maa-ainekset

→ MAA-AINESTEN KÄYTTÖ YLI 50 %



KONKREETTISIA TOIMIA JA NOPEITA PÄÄSTÖVÄHENNYKSIÄ

• Kaupungit, kunnat ja 
rakennusalan toimijat ovat 
asettaneet kunnianhimoisia 
päästövähennystavoitteita

• Potentiaali infrarakentamisessa 
vielä pääosin hyödyntämättä

• Kestävien ratkaisujen pohjaksi 
tarvitaan tietoa 
infrarakentamisen päästöistä 

Suunnittelussa 
tehdään 
merkittävimmät 
CO2-päästöihin 
vaikuttavat päätökset 



KÄSITTEET

• Elinkaariarviointi = rakennushankkeen koko elinkaaren, sen valmistuksesta käytön kautta käytöstä 
poistoon, aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Elinkaariarviointi kattaa hiilijalanjäljen, mutta myös muita 
ympäristövaikutuksia, kuten uusiutumattoman materiaalin kulutuksen.

• Hiilijalanjälki = Palvelun tai tuotteen, kuten rakennuksen, aiheuttama ilmastokuorma eli kuinka paljon 
sen elinkaaren aikana aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä hiilidioksidiekvivalentteina (kg CO2 eq)

• Hiilineutraalisuus =

• Sitra: “Tuote, yritys, kunta tai valtio, joka tuottaa vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin se pystyy 
sitomaan. Hiilineutraalin tuotteen hiilijalanjälki koko elinkaaren ajalta on nolla.”

• Hiilikädenjälki = Hiilikädenjälki on konsepti, joka kuvaa tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyötyjä 
(päästövähennyspotentiaalia). Rakennushankkeessa se kuvaa hankkeen elinkaaren aikana saavutettavia 
ilmastohyötyjä ja joita ei syntyisi ilman hanketta. 

• Nettopositiivisuus = Kun hiilikädenjälki on suurempi kuin hiilijalanjälki, on toiminta nettopositiivista eli 
ilmakehästä sidotaan enemmän hiilidioksidia kuin sinne päästetään.



HIILINEUTRAALIUDESTA CO2-NETTOPOSITIIVISEKSI

Hiilijalanjälki, 
lähtötilanne

Omat päästöjen 
vähennys-

toimenpiteet

Uusi 
hiilijalanjälki

Suora 
hiilikädenjälki

Epäsuora 
hiilikädenjälki

HIILIJALANJÄLKI HIILIJKÄDENJÄLKI

CO2e>0

NETTOPOSITIIVISUUS

CO2e<0

Omat päästöjen 
vähennys-

toimenpiteet

Hiilikädenjälki suurempi kuin jalanjälki

Päästöjen 
kompensointi

Lisäkompensoinnit, 
innovaatiot puhtaampaan 
teknologiaan, uusiutuvan 
energian tuotto yli oman 

tarpeen jne.
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PÄÄSTÖLASKENTA PÄHKINÄNKUORESSA

• Päästölaskentatulokset ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina CO2 ekv., joka on 
kasvihuonekaasujen yhteismitta kuvaten kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävää vaikutusta

• Päästölaskennassa tarkasteltavan rakenteen tai hankkeen kokonaispäästöt lasketaan huomioiden 
elinkaaren eri vaiheet

• Laskenta pohjataan InfraRYL litterastoon tai muuhun yleisesti käytettyyn järjestelmään

• Oleellisia tietoja laskennassa ovat mm.

• Rajaukset

• Lähtötiedot

• Kuljetusmatkat

• Materiaalien päästökertoimet

• Tehdyt oletukset



Päästölaskennan avulla voidaan 
tuottaa konkreettisia arvoja 

hiilijalan- ja hiilikädenjäljelle, 
joiden avulla on mahdollista 

arvioida hankkeen kestävyyttä 



KESTÄVÄN KEHITYKSEN JA PÄÄSTÖLASKENNAN STANDARDIT 
INFRARAKENTAMISESSA

• Eurooppalaisen standardisointijärjestön CEN:n Kestävän rakentamisen CEN/TC 350 
standardiperhe*

• EN 15978 Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance of 
buildings - Calculation method

• EN 15804 Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for 
the product category of construction products

• Standardit pohjautuvat elinkaariarvioinnin ISO 14040 –standardisarjaan

• Ympäristöministeriön Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-029-3

→ Sovellettavissa myös infrarakentamiseen

Vertailukelpoiset ja luotettavat päästölaskentatulokset

* https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Ilmasto-ymparisto-ja-energia/Rakentaminen-ja-vaaralliset-aineet/CENCT-350-Kestava-rakentaminen/

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-029-3
https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Ilmasto-ymparisto-ja-energia/Rakentaminen-ja-vaaralliset-aineet/CENCT-350-Kestava-rakentaminen/


LASKENTAOHJELMAT JA PÄÄSTÖTIETOKANNAT

Päästöarvotietokantoja mm.

• VTT-lipasto

• Väylävirasto

• EPD-dokumentit

• Rakennustietosäätiö

• Environdec

• Tulossa: 

Kansallinen päästötietokanta 
rakennusten elinkaaren 
hiilijalanjäljen arviointiin

- Janne Pesu, SYKE

Päästölaskentaohjelmia mm.

• Bionova OneClick LCA

• Gabi

• Yksityiskohtainen, soveltuu tuotekohtaiseen 
laskentaan

• Yritysten omat laskurit

• Rambollin Infra CO2 -tool

Ilmastovaikutusten arviointiin liittyvät 
myös mm. seuraavat luokittelujärjestelmät 

- CEEQUAL edistää kestävän kehityksen 
mukaisia tavoitteita maisemasuunnittelussa ja 
maanrakennuksessa

- BREEAM Euroopan johtava rakentamisen 
ympäristöluokitusjärjestelmä



YMPÄRISTÖSELOSTEET ELI EPD-DOKUMENTIT

• EPD = Environment Product Declaration

• Rakennustietosäätiö:

”EPD (Environmental Product Declaration) on 
elinkaarianalyysiin perustuva, vapaaehtoinen ja 
standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset, 
varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot valmistetun 
tuotteen tai tuoteryhmän ympäristövaikutuksista.”

• EPD on verifioitu kolmannen osapuolen toimesta

• Standardin mukaiset EPD:ssä esitettävät indikaattorit 
kuvaavat tuotteen elinkaaren aikana aiheutuvia 
ympäristövaikutuksia

• mm. CO2-ekv., otsonia tuhoavat aineet, happamoittavat 
päästöt, rehevöittävät päästöt, uusiutumattomien 
luonnonvarojen ehtyminen

https://kivi.info/wp/wp-
content/uploads/2020/05/RTS_EPD_55_20_Noppa-ja-
nupukivi_KIVI-Ry.pdf

https://kivi.info/wp/wp-content/uploads/2020/05/RTS_EPD_55_20_Noppa-ja-nupukivi_KIVI-Ry.pdf


ESIMERKKI EPD-DOKUMENTISTA

KIVI Ry:n https://kivi.info/

EPD-dokumentti noppa- ja 
nupukiville

https://kivi.info/wp/wp-
content/uploads/2020/05/RTS_E
PD_55_20_Noppa-ja-
nupukivi_KIVI-Ry.pdf

https://kivi.info/
https://kivi.info/wp/wp-content/uploads/2020/05/RTS_EPD_55_20_Noppa-ja-nupukivi_KIVI-Ry.pdf


RAKENNUKSEN / INFRARAKENTEEN ELINKAAREN VAIHEET

CEN/TS 350 standardiperheen mukaiset moduulit. Lähde: Rakennusten elinkaarimittarit 2013.

✓ A1 – A3: 
Tuotevaihe

✓ A4 – A5: 
rakennusvaihe

✓ B1-B7: 
käyttövaihe

✓ C1-C4: 
purku/uusiokäyttö



Kuva: Rakennuksen vähähiilisyyden 
arviointimenetelmä, Ympäristöministeriön 
julkaisuja 2019:22

Infrarakentamisen 
elinkaaressa yleensä 
keskitytään 
rakentamisvaiheeseen



INFRARAKENTAMISEN MERKITTÄVÄT ELINKAAREN VAIHEET

• Infrarakentamisen päästölaskenta ei tyypillisesti sisällä standardin vaiheita B (Use stage) ja C 
(End of life stage). 

• On kuitenkin huomattava, että vaiheessa A tehdyt ratkaisut vaikuttavat myös vaiheisiin B ja 
C, sillä materiaaleilla on erilaiset tekniset ominaisuudet jotka edelleen taas vaikuttavat mm. 
rakenteen kestävyyteen ja käyttöikään.

• Elinkaarikestävyyteen voidaan vaikuttaa mm. huolellisella työn suunnittelulla ja 
laadunvalvonnalla. Oikeilla menetelmillä ja materiaaleilla toteutettu työ voi vähentää 
rakenteiden ylläpidon ja korjaamisen kustannuksia. 

• Infrarakenteen koko elinkaaren päästöt on mahdollista huomioida arvioimalla mm. seuraavia 
seikkoja

• Huolto ja ylläpito: kuinka usein rakenteet tulee uusia ja korjata? 

• Elinkaaren loppu: voidaanko materiaaleille osoittaa hyötykäyttökohde? Kuinka purku suoritetaan?



UUSIOMATERIAALIT PÄÄSTÖLASKENNASSA

• Uusiomateriaalilla tarkoitetaan sekundäärisiä materiaaleja, jotka 
soveltuvat sellaisenaan tai jalostettuina käytettäväksi 
maarakentamisessa. Uusiomateriaalit voivat olla sivutuotteita (esim. 
kuonat), jätteitä (esim. betonimurske), kierrätystuotteita (esim. 
vaahtolasimurske) tai ylijäämämaita. 

• Useimpien uusiomateriaalien päästöihin ei lasketa vaiheita A1 ja A2, sillä 
uusiomateriaalin päästölaskenta katsotaan alkavaksi vaiheesta A3, joka 
on materiaalista riippuen alkuperäisen materiaalin jalostusta ja päättyen 
vaiheeseen A4 eli rakentamisvaiheeseen liittyvään materiaalin 
kuljetukseen.

• Näin menetellään sellaisten uusiomateriaalien kohdalla, esim. lentotuhka 
ja betonimurske, joiden vaiheiden A1-A2 katsotaan sisältyvän kyseisen 
materiaalin edellisen elinkaaren vaiheeseen C (Elinkaaren loppu).

• Joidenkin uusiomateriaalien kohdalla kuitenkin valmistus uudelleen 
käytettäväksi materiaaliksi on päästöintensiivistä, esim. 
vaahtolasimurske

• Lisätietoa www.uusiomaarakentaminen.fi
Lentotuhka (kivih.) 

Betonimurske 

http://www.uusiomaarakentaminen.fi/


MAA- JA INFRARAKENTAMISEN ILMASTOVIISAAT 
VAIHTOEHDOT

• Uusiomateriaalien hyödyntäminen 

• BeM, tuhka- ja kuonapohjaiset materiaalit

• Luonnonkiviaineksen korvaajina sekä stabiloinnin sideaineena

• Maa- ja kiviainesten hallinta sekä logistiikan optimointi

• Kaivutöiden minimointi, hyötykäyttö hankkeen sisällä, 
kuljetuksen tehostaminen Pohjatuhka (kivih.) 

Lentotuhka (kivih.) Betonimurske Rengasleike 
(rengasrouhe) 

Masuunihiekka 



MAA- JA INFRARAKENTAMISEN ILMASTOVIISAAT 
VAIHTOEHDOT

• Päästöintensiivisten rakenteiden/materiaalien välttäminen ja vaihtoehtoisten 
ratkaisujen hyödyntäminen

• Betonisilla ja teräksisillä rakenteilla on suuri hiilijalanjälki → mahdollisuuksien mukaan 
vaihtoehtoina mm. puiset ja kiviset rakenteet sekä ns. vihreät materiaalit

• vihreä betoni, kierrätettyihin materiaaleihin perustuvat tuotteet, matalämpöasfaltti sekä 
kierrätysasfaltti

Ilmastovaikutusten arvioinnin sisällyttäminen 
mahdollisimman aikaisiin suunnitteluvaiheisiin on tärkeää 
parhaiden ja realistisimpien päästövähennysten 
saavuttamiseksi



KESTÄVÄT MATERIAALIVALINNAT JA PÄÄSTÖLASKENTA

• Kestävien materiaalivalintojen takana

✓ Vähäpäästöisyys

✓ Kierrätettävyys / luonnonvarojen säästäminen

✓ Huolettavuus

✓ Kestävyys / pitkäikäisyys

• Kierrätettävät ja uusiomateriaalipohjaiset materiaalit säästävät luonnonvaroja, 
ympäristöä ja niiden päästöt ovat pienempiä tai yhtä suuret kuin vastaavien 
luonnonmateriaalien

• Uusiomateriaalien päästöissä huomioitava mahdollinen tuotteen jalostukseen vaadittava 
energia

• Esim. Betonimurske vs kalliomurske



HANKKEEN PÄÄSTÖT JA KUSTANNUKSET

• Usein resurssiviisaat ratkaisut ovat
ystävällisiä myös projektin budjetille

• Saavutettava kustannussäästö riippuu
sovellettavasta rakenneosasta tai 
toimenpiteestä

• Joiltain osin resurssiviisaat ratkaisut ovat
kalliimpia kuin ns. perinteinen
rakentaminen: joissain tapauksissa
työvaiheet, asentaminen ja esimerkiksi
rakenteen epätyypillisyys nostavat
rakenneosan hintaa



MALLI UUSIOMATERIAALIEN HYÖDYNTÄMISEN VAIKUTUKSESTA
HANKKEEN KUSTANNUS- JA PÄÄSTÖTASEESEEN

30 000 €

47 000 kg CO2 ekv.



OSA 2: PÄÄSTÖLASKENTA KÄYTÄNNÖSSÄ - CASE-ESIMERKKEJÄ



PÄÄSTÖLASKENTA ERI SUUNNITTELU- JA HANKETASOILLA

Päästölaskentoja on tehty 
seuraaville suunnittelutasoille sekä 
hanketyypeille:

• YS/KS/RS

• Esirakentaminen

• Puisto

• Katu

• Tie

• Rata

• Satama ja vesirakentaminen



HANKKEEN HIILITASAPAINO

• Infra- tai maarakennushankkeen ilmastovaikutuksia tai ilmastokestävyyttä voidaan 
arvioida summaamalla negatiiviset (hiilijalanjälkeä kasvattavat) ja positiiviset 
(hiilikädenjälkeä kasvattavat) vaikutukset yhteen

• Rakentamisen aikaisten päästöjen lisäksi hankkeessa ilmastoon vaikuttavat myös 
mm.

• Maankäytön ja sitä kautta hiilinielun muutokset

• Liikenteen kulkutapajakauman muutokset

• Mahdolliset kompensaatiot



GEOSUUNNITTELU TALOKOHTEISSA
- päätöksenteon tukena tekninen toimivuus sekä kustannus- ja päästölaskenta

Routasuojaus

Kaivu/
louhinta

Pohjanvahvistus

Paalutus

Pohjaveden 
hallinta

Kuivatus

Kaivannot

Täyttö

• Kaivumaiden hyötykäyttö (kuljetukset)
• Materiaalioptimointi ja –valinnat, 

• kierrätyskasvualustat, UUMA-materiaalit, …

• Paalutyypit- ja 
materiaalit

• Materiaalivalinnat

• Pohjanvahvistusmenetelmän optimointi
• Esim. syvästabiloinnin sideaineen valinta ja 

tuotekehitys
• Vaihtoehtotarkastelut

• Rakennuspaikan valinta

• Kaivamattomien 
menetelmien käyttö• Hulevesien viivytys, 

imeytys, käsittely, … Pehmeiköille rakennettaessa pohjan-

vahvistukset voivat olla 70…95 % piha-

alueen kokonaispäästöistä.

Kaivumaiden ja uusiomateriaalien hyötykäytöllä on havaittu 

saavuttavan n. 25 % kustannus- ja päästösäästöt infrahankkeissa.

Maankäytönsuunnittelussa on suurimmat 

vaikutusmahdollisuudet tuleviin suunnitteluratkaisuihin.

Päällysrakenteet

Piharakenteet

• Kaivumaiden hyötykäyttö
• Meluvallit, viherrakenteet

• Kierrätyskasvualustat

• Uusiomateriaalit
• Läpäisevät päällysteet

• Tiivistysrakenteet, 
maaperän suojelu, 
ympäristöluvat, 
MARA-asetus, …



ESIRAKENTAMISEN MENETELMÄT

• Infrarakentamisen ilmastovaikutuksiin voidaan tehokkaasti vaikuttaa esirakentamisessa
käytettävillä tekniikoilla

• Menetelmiä ovat mm: esikuormitus, pystyojitus, massanvaihto sekä syvästabilointi

→ Alueella tai sen läheisyydessä syntyvien massojen hyödyntäminen tehostaa

esirakentamisesta saatavia hyötyjä

• Päästö- ja kustannustehokkaimmat menetelmät, kuten esikuormitus, edellyttävät aikaa
(vuosia), suunnitelmallisuutta ja työn vaiheistamista

• Usein alueelta leikattavien ja louhittavien massojen hyötykäyttö vaatii
välivarastointitilan rakentamisalueelta tai sen läheisyydestä

• Oikein toteutettuna esirakentaminen on kustannustehokasta, mutta ei ole sitä
välttämättä (esimerkiksi kiireisesti toteutettuna)



PEHMEÄN MAAN SYVÄSTABILOINTI
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Materiaali Kuljetus Työsuorite

KARHUNKAATAJA, RAKENTUVA ASUINALUE HELSINGISSÄ

Hankkeessa tarkasteltiin esirakentamisen ja 
rakentamisen vaiheistuksen ja massatasapainon 
päästövaikutuksia eri skenaarioiden avulla.

Ero louheen hyötykäytön ja massastabiloinnin 
kokonaispäästöissä on 3,0-kertainen

→ Vastaa 14 milj. km autolla eli samaa, jos 1000 

ihmistä luopuu autosta vuodeksi

3 x



SANTALAHDEN RANTAPUISTON RAKENTAMINEN (TAMPERE)

Toteutunut, resurssiviisas vaihtoehto vs. tavanomainen rakentamisvaihtoehto

→ Pienetkin muutokset kuljetusmatkoissa ja rakennusmateriaaleissa voivat vaikuttaa merkittävästi 
hankkeen kustannustehokkuuteen

Resurssiviisaalla rakentamisella 
säästettiin 54% rakentamisen 
päästöistä ja 31% kustannuksista



TAMPEREEN LAHDESJÄRVEN KAAVA-ALUE – PIMA-MAIDEN 
KULJETUS

A: Kaivumaat hyödynnetään kohteessa (0,5 km sisäiset kuljetukset huomioitu)

B: Kaivumaat kuljetetaan Lempäälän kunnan puolen vastaanottopisteeseen (6 km) 

C: Kaivumaat viedään maankaatopaikalle Tampereen Myllypuroon (21 km)

+250 %

Kuljetusten (sis. ja ulkoiset) kokonaispäästöt (kg CO2ekv) 
vaihtoehdoissa A, B ja C

Kokonaiskustannukset (€) tarkastelluille vaihtoehdoille



TAMPEREEN HÄRMÄLÄNRANNAN ESIRAKENTAMINEN

• Härmälänrannan vanha teollisuusalue ollaan 
muuttamassa asuinalueeksi

• Teollinen toiminta on päättynyt vuonna 2013, 
minkä seurauksena maaperä on pilaantunut

• Koska alueen pilaantuneisuus on ollut tiedossa, 
suunniteltiin ja toteutettiin alueen kunnostus 
vaiheittain huomioiden rakentamisen 
sijoittuminen ja aikataulu

• Massakoordinoinnin avulla, saavutettiin  
hyödyntäen, 365 000 kg CO2 ekv. 
päästövähennys (20 %) verrattuna 
perinteiseen ratkaisuun

• Vastaa 608 kaksion vuotuista 
sähkönkulutusta

• Kustannukset puolittuivat



ESPOO-SALO OIKORADAN RAKENTAMISEN AIKAISET 
ILMASTOVAIKUTUKSET

• Laskenta perustui suunnittelijalta 
saatuihin rakennusosamääriin 
laskettavien kokonaisuuksia osalta

• Hankkeen päästöt eriteltiin 
ratalinjalle, tunneleille, silloille sekä 
rataan liittyville tielinjastoille, kuten 
huolto- ja pelastusteille. 

• Rakentamisesta aiheutuvat arvioidut 
kokonaispäästöt ovat 649 000 t 
CO2 ekv., mikä vastaa n. 58000 
suomalaisen vuotuista kulutusta Rakentamisen aikaisten päästöjen 

jakaantuminen ratalinjaston osille



• Valtaosa kokonaispäästöistä muodostuu rakennusmateriaalien tuotantovaiheessa, mikä 
nähdään rakennusteknisten rakenneosien (40000) korkeassa päästömäärässä



Ratalinjan pituudelle (95km) suhteutettuna kokonaispäästöjä muodostuu n. 6800kg co2 ekv./ratametri

Lukema on lähes kolminkertanen suhteutettuna Ruotsin itärannikolle rakennettuun BotniaBanaan (n. 2 
300kg CO2 ekv./ratametri)

ESA-radalla on enemmän kaksoisraiteita, tunneleita ja siltoja, mikä vaikuttaa olennaisesti syntyvien 
rakennuspäästöjen määrään

BotniaBanan sijaitsee Ruotsin itärannikolla

Espoo-Salo oikoradan (95 km) sijainti Uudellamaalla/Varsinais-Suomessa BotniaBanan (190 km) sijaitsee Ruotsin itärannikolla



KIVIAINESHUOLLON PÄÄSTÖVÄHENNYSPOTENTIAALI 
ALUEKEHITYSHANKKEISSA, KIPA-TUTKIMUSHANKE 
KUNINKAANTAMMESSA

Kuvat: uuttahelsinkia.fi.

Voidaanko kaavoituksesta lähtevällä 
kiviaineshuollon aktiivisella 
johtamisella saavuttaa kiviainesten 
kuljetusten minimoimisen kautta 
merkittäviä rakennusvaiheen 
aikaisia päästövähennyksiä?

Altaan 
kunnostus 
puistoksi: 

CO2-päästöt 
- 90 %

Maavalli 
alueen 

kaivumaista: 
CO2-päästöt 

- 88 %

Tunneli-
louheen 

paikallinen 
hyötykäyttö: 
CO2-päästöt 

- 64 %

Kiviaineshuollon päästövähennysvaikutus (2360 tonnia) 
vastaa suuruusluokaltaan samaa kuin alueen 300 asukasta 
luopuisi autoistaan 10 vuodeksi (Aalto yliopisto 2016)



Ida Aalbergin puisto, Haaga (Ramboll)

Ida Aalbergin puisto, Haaga (Ramboll)

RESURSSIVIISAITA RATKAISUJA 
PUISTO- JA KATURAKENTAMISESSA

Kap Hornin katu, Jätkäsaari (Ramboll)

Ida Aalbergin
puiston

rakentamisen
CO2-päästöt: 

- 60 %

Kap Hornin kadun
rakentamisen
CO2-päästöt: 

- 70 %



VANTAAN ANKKAPUISTON 
UUSIOMASSAHANKE

• Ankkapuiston kunnostusurakan yhteydessä
syntyneille imuruoppausmassoille etsittiin
hyötykäyttökohdetta.

• Ruoppausmassat hyödynnettiin yhdessä
lähialueella syntyneiden kaivumaiden kanssa
Ankkapuiston jatkorakentamisessa.

• Uusioaineksista tehtiin kasvualustoja
käyttönurmialueen täyttöihin. 

• Uusiomassahankkeella saavutettiin 23 000 kg 
CO2-ekv. päästösäästö ja 56 000 € 
kustannussäästöjä



33 %

38 %

5 %

5 %

19 %

Pilaristabilointi

Teräspaalut

Kasvualustat

Täyttömäki

Rakennekerrokset

• Hankkeen arvioidut kokonaispäästöt ovat 
1 800 t CO2 ekv.

• Merkittävimmät päästölähteet ovat 
pilaristabilointi sekä betoniset ja 
teräksiset rakenteet

→ Suurimmat päästösäästöt on 

mahdollista saavuttaa teräspaalutusta 
ja pilaristabilointia optimoimalla.

• Ilmastoviisaiden ratkaisujen kautta on 
mahdollista saavuttaa jopa 12 %
päästövähennys ja 94 000 € 
kustannussäästö

• Tämä vähennys kokonaisuudessaan 
vastaa 59 000 edestakaista autolla 
tehtävää työmatkaa

TURUN SKANSSIN KESKUSPUISTO
POTENTIAALISET PÄÄSTÖSÄÄSTÖT



KIVIKON ERITASOLIITTYMÄN KATUHANKE

Toteutuneet CO2-päästöt olivat noin 50 %
pienemmät kuin katusuunnitelmien mukaiset 
päästöt. 

Resurssitehokkailla ratkaisuilla säästettiin 25 % 
kustannuksista.

Keskeisinä tekijöinä:

▪ massojen hyötykäyttö kohteessa ja sen 
läheisyydessä

▪ kivimurskeen korvaaminen betonimurskeella 

▪ louheen murskaus työmaalla

▪ stabiloinnin sideaineen optimointi



Neljän case-kohteen päästölaskenta ja 
vaihtoehtoiset ratkaisut:

• Skanssinkatu

• Vallikatu

• Perhekatu

• Meriläjitykseen kelpaamattomat 
ruoppausmassat, Lauttaranta

CO2-PÄÄSTÖLASKENNAN KEHITTÄMINEN SKANSSIN ALUEELLA 
JA TURUN KAUPUNGIN INFRARAKENTAMISESSA



TURUN SKANSSINKATU
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Perustapaus

Päästövähennykset

170 000kg CO2ekv.

- 76 %

- 77 %

- 50 %

- 10 %



23 000 kg CO2 =

SKANSSINKATU
- PÄÄSTÖVÄHENNYKSET

50 edestakaista matkaa 
välillä Hanko – Utsjoki

(kesto 2 kk yhtäjaksoista ajoa)

40:n kaksion vuotouinen 
energiankulutus

100 henkilön työpaikkalounas 
vuodessa

Kahden Suomalaisen 
keskimääräinen vuotuinen 
hiilijalanjälki



TAMPEREEN KAUHAKORVENKATU

▪ Resurssiviisailla ratkaisuilla oltaisiin voitu 
saavuttaa n. 24 % päästövähennys 
Kauhakorvenkadun rakentamisessa.

▪ Potentiaalin suuruus:
67 500 kg CO2-ekv. ja n. 110 000 €

450 099

382 634
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Absoluuttiset kokonaispäästöt [kg CO2-ekv.]

Toteutunut

Vaihtoehtotarkastelu päästövähennystoimenpiteiden oletuksilla

54 Thaimaan matkaa

RILin tietoisku 24.10.2019 Riina Känkänen



ESPOON PERKKAAN KOIRAPUISTO RAKENNETTIIN
YLIJÄÄMÄSAVELLA V. 2012-2013

Kohteen ominaisuudet

• Savikon syvyys 11 – 14 m, savi 
ominaisuuksiltaan hyvin pehmeää

→ Kantavuus ja alueen stabiliteetti heikko

• Tulvimisen vuoksi puiston tasausta tuli 
korottaa

Tarvittiin kustannustehokas ratkaisu



47

Pohjamaan massastabilointi

Korotus ylijäämäsavella viereisen katutyömaan massanvaihdosta
n.6000 m3 (kuljetusmatka muutaman sata metriä) 

pohja
maa

Ylijäämä
savi

Massastabiloinnin sideaine = sementin ja Helsingin energian kivihiilen
polton lentotuhkan ja rikinpoiston lopputuotteen seos

ESPOON PERKKAAN KOIRA-AITAUS
PENGERTÄYTTÖ STABILOITAVALLA SAVELLA
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OPTIMAALINEN HYÖTYKÄYTTÖ

Koirapuisto

3000 m3 savimaita kuljetettiin 0,2 – 0,4 km hyötykäyttöön koirapuiston
rakentamiseen 25 km päässä sijaitsevan maanläjitysalueen sijaan

→ 75 000 tkm vähemmän liikennettä julkisilla teillä

→ 3000 m3 vähemmän maata yleisellä läjitysalueella

→ 3000 m3 neitseellistä maata käytetty koirapuistossa

→ 100 % saven hyötykäyttö!



HELSINKI, MYLLYPURON ALAKIVEN PUISTO

• Puiston rakentamisessa 4.5 miljoonan 
euron säästöt

• Entisestä kaatopaikka-alueesta luotiin 
puisto hyödyntämällä yli 60 000 
m3 rakentamisessa muodostuneita 
kaivumaita.

• Maa-aineisten hyötykäytöllä 
saavutettiin 4.5 M €:n, 400 000 
polttoainelitran ja 1 000 CO2-tonnin 
säästöt verrattuna siihen, että kaivumaat 
olisi ajettu vastaanotto-paikoille ja pintamaat 
olisi ostettu.

• Luonnonmukaisten 
kasvualustojen hyödyntäminen alensi myös 
ylläpito-kustannuksia ja lisäsi alueen 
luonnon monimuotoisuutta.



PÄÄSTÖLASKENNASSA ASIANTUNTEMUS KOROSTUU

Toteutuskelpoisiin ehdotuksiin vaaditaan asiantuntemusta ja tilaajan 
ohjausta.

Päästövähennyksien löytämiseksi tunnistettava realistisia
resurssiviisaita vaihtoehtoja:

✓ Suunnitteluvaiheen huomioiminen

✓ Tunnistettava suunnitteluratkaisujen lupatarpeet

✓ Tutkimuksien ohjelmointi tavoitteiden mukaisesti

✓ Tunnettava rakennusmenetelmien ja -materiaalien tekninen 
soveltuvuus ja toteutus



HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

• Green Building Council Finland, kiertotalouden edistäjä ja tukija https://figbc.fi/

• Energia- ja materiaaliloikka https://www.energialoikka.fi/

• VTT Lipasto, lähtötietoja päästölaskentaan http://lipasto.vtt.fi/

• Tietoa uusiomaarakentamisesta http://www.uusiomaarakentaminen.fi/

• Vähähiilisen rakentamisen neuvontapalvelu https://elinkaarilaskenta.fi/

• Rakennustietosäätiö ympäristöselosteet https://cer.rts.fi/epd-ymparistoseloste/

• YM:n rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161761/YM_2019_22_Rakennukse
n_vahahiilisyyden_arviointimenetelma.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://figbc.fi/
https://www.energialoikka.fi/
http://lipasto.vtt.fi/
http://www.uusiomaarakentaminen.fi/
https://elinkaarilaskenta.fi/
https://cer.rts.fi/epd-ymparistoseloste/
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161761/YM_2019_22_Rakennuksen_vahahiilisyyden_arviointimenetelma.pdf?sequence=1&isAllowed=y

