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Tampereen kaupungin tulevaa strategiaa noudattaen infrakohteiden suunnittelussa, 

rakennuttamisessa ja rakentamisessa panostetaan kiertotalouden edistämiseen. 

Soveltuvissa kaupungin infrarakentamiskohteissa vähennetään uusiutumattomien 

kiviainesten käyttömääriä korvaamalla näitä uusioaineksilla. Tavoitteena on ympäristölle ja 

ihmisille turvallisia ratkaisuja käyttämällä vähentää hiilijalanjälkeä ja saavuttaa säästöä 

rakentamisen kustannuksissa. Ratkaisuilla on lisäksi mahdollista tuottaa infrarakenteille 

aiempaa pidempi ja roudattomampi elinkaari.

Uusioaineksilla tässä yhteydessä tarkoitetaan maa-ainesjätteitä (MASA) ja muita, 

esimerkiksi teollisuuden sivutuotteena syntyviä hyödyntämiskelpoisia jätteitä (MARA). 

Uusiomateriaalien ominaisuudet ja käyttäytyminen rakenteessa sekä vaikutukset 

ympäristölle on tunnettava.

Tarkoituksena on ainakin alkuvuosina hyödyntää vain MARA- ja MASA -asetusten mukaisia 

aineksia, jolloin materiaalien käyttämiselle voidaan hankkia lupa ilmoitusmenettelyllä. 

Mahdollisuudet

• Luonnonvarojen säästö

• Ilmastopäästöjen vähentäminen

• Kaatopaikalle päätyvien materiaalivirtojen vähentäminen

• Taloudellisuus

• Uusiomateriaalien hyvät tekniset ominaisuudet, kestävä ja 
pitkäikäinen rakenne

• Mahdollisuus rakentaa ohuempia rakennekerroksia

• Hyvä kantavuus raskaallekin liikennekuormitukselle

Haasteet

• Luonnonkiviaineksen käyttö tuttua ja muutos vaatii resursseja

• Kankea prosessi suunnittelu  ilmoitus/ lupa  rakentaminen

• Asenne, ei koeta tärkeäksi tai omaksi

• Ei uskalleta tai osata?
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UUMA-vuosisuunnitelma



Olemassa olevien rakennusten 
hyödyntäminen 

Maaperän ja rakennusjätteen 
hyödyntäminen alueella

UUMA käyttö infran rakentamisessa

Tavoitteena on lopettaa ylijäämämaiden 
kasaaminen ja pilaantuneiden maiden 
pitkät kuljetukset

 Hiedanranta on avainroolissa

TAVOITTEENA KÄÄNTEENTEKEVÄ 

MUUTOS RAKENTAMISESSA
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Hiedanranta

25 000
asukasta

10 000
työpaikkaa

Älykäs ja kestävä tulevaisuuden kaupunginosa

Hiedanrannassa nyt:

Kokeilualusta uusille teknologioille ja menetelmille 

Paljon tapahtumia ja kulttuuritoimintaa

Hiedanrannassa tulevaisuudessa:



Metsä Boardilta 

ostetut alueet

Lielahden 

kartano

Ympäristöhaasteita

• Näsijärvi on juomavettä ja Hyhkyn pohjaveden 

muodostumisalue alkaa rannasta

• ns. Nolla-kuitu järvessä (puuta ja puukuitua)

• Pilaantuneita maa-alueita ja rakennuksia

• Suljettu lietekaatopaikka HIEDANRANTA



Seuraavat askeleet

• Kaavoitusvaiheessa kiinnitettävä huomiota massataloussuunnitteluun.

• Suunnitteluvaiheessa korvaavien materiaalien tunnistaminen.

• Kaupungin kohteiden (yleiset alueet puistot ja kadut) 
yhteensovittaminen.

• Kaupungin otettava vahvempi rooli rakentamisessa syntyvän maa- ja 
kiviaineksen ohjauksessa.
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Massataloussuunnittelu

• Tutkitaan kaava-alueen rakentamisessa syntyvät ylijäämämaa ja -
kiviainesmäärät sekä tarvittavat täyttömateriaalit karkealla tasolla.

• Tarvittava tieto on jo saatavilla karkealla tarkkuudella, se pitää kerätä ja 
hyödyntää.

• Hankealueen sisällä pyrittävä huomioimaan tilatarpeet huonolaatuisten 
maa-aineksien loppusijoitukselle ja hyödyntämiseen soveltuvien 
materiaalien välivarastoinnille.
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Suunnitteluvaihe

• Selkeät ohjeet suunnittelijoille korvaavien materiaalien 
mahdollisuuksista ja tarvittavista testauksista.

• Ohjeistus myös korvaavien materiaalien ominaisuuksista uudelleen 
kaivettaessa.

• Suunnitelmissa voidaan esittää vaihtoehtoisia materiaaleja, jolloin 
toteutusvaiheessa voidaan tarkastella materiaalien saatavuus ja tehdä 
kustannusvertailua. 

• Jätemateriaalien käyttö rakentamisessa on oltava suunnitelmallista 
hyödyntämistä, jolloin sen esittäminen suunnitelmassa on tärkeää. 
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Kaupungin omien kohteiden 
yhteensovittaminen
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Kaupungin rooli

• Infrarakentamiseen liittyvän prosessin uudistaminen vaatii resursseja.

• Kaupungilla on oltava esittää hyödynnettäville materiaaleille 
välivarastointipaikkoja, joissa voidaan tarvittaessa jatkojalostaa massoja.

• Kaupungilla on lisäksi oltava loppusijoituspaikkoja heikkolaatuisille 
massoille.
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Päästölaskenta avuksi muutoksen 
kohdistamisessa

• Kaupunki on teettänyt viiden rakentamiskohteen päästölaskennan, joissa 
tarkasteltiin tehtyjen ratkaisujen hiilidioksidipäästöt.

• Toteutettuja esimerkkejä verrattiin skenaarioihin, joissa olisi tehty 
ilmastoviisaita ratkaisuja.

• Tavoitteena oli löytää rakentamiseen liittyvät toimenpiteet, joissa on 
helposti ja kustannustehokkaasti tehtävissä muutoksia, jotka vähentävät 
hiilidioksidipäästöjä.

13



Päästölaskennan rajaus esimerkeissä
• Päästölaskenta on rajattu katu- ja puistorakentamisen laskennan osalta InfraRYL:n nimikkeistön mukaisesti seuraaviin osiin: 10000 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet sekä 

21000 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset.

• Käytännössä rajaus tarkoittaa, että laskenta sisältää asfalttikerroksen sekä kaikki sen alapuoliset rakenneosat ja pohjanvahvistustoimenpiteet.

• Päästölaskenta on rajattu CEN/TC 350-standardin mukaisen elinkaaren vaiheeseen A (rakentaminen). Standardin vaihe A pitää sisällään osavaiheet tuotteelle (A1-A3 

Product stage) ja rakentamiselle (A4-A5 Construction Process Stage). Laskenta ei sisällä standardin vaiheita B (Use stage) ja C (End of life stage).

• Uusiomateriaalien päästöihin ei lasketa vaiheita A1 (Raw material supply) ja A2 (Transport) vaiheita, sillä uusiomateriaalin päästölaskenta katsotaan alkavaksi 

vaiheesta A3 (Manufacturing), joka on materiaalista riippuen alkuperäisen materiaalin murskausta, esikäsittelyä, muuta jalostusta, jne. Tämän 

käsittelyvaiheen jälkeen alkaa vasta vaihe A4 eli rakentamisvaiheeseen liittyvä materiaalin kuljetus.

• Vaiheessa A tehdyt materiaalivalinnat vaikuttavat myös vaiheisiin B ja C, sillä materiaaleilla on erilaiset tekniset ominaisuudet jotka edelleen taas vaikuttavat 

mm. rakenteen kestävyyteen ja käyttöikään. Esimerkiksi vähäpäästöisemmän asfaltin elinkaarikestävyydestä ei ole tutkimustietoa.

• Elinkaarikestävyyteen voi vaikuttaa mm. huolellisella työn suunnittelulla ja laadunvalvonnalla (erityisesti uusiomateriaalien kohdalla), sillä oikeilla 

menetelmillä ja materiaaleilla toteutettu työ vähentää rakentamisen ja korjaamisen kustannuksia.
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Päästölaskenta esimerkki 1

Kauhakorvenkadulla tarkasteltiin toteutunutta hanketta

• Osa massoista tuotiin n. 20 km etäisyydeltä Kangasalta ja kohteessa 
louhittuja kiviaineksia hyödynnettiin kohteen sisällä.

• Pohjanvahvistustapana paalulaatta ja lisäksi pysyvä teräsponttiseinä.

Toteutuneen hankkeen päästöjen tarkastelun lisäksi tehtiin vaihtoehtoinen 
tarkastelu, jossa huomioitiin oletetut päästöjen vähennystoimenpiteet.
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Esimerkki 1
kokonaispäästöt toteutuneessa
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Esimerkki 1
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Esimerkki 1
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Esimerkki 1
Materiaalien valmistus, työsuoritus ja kuljetukset
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Esimerkki 1
Tarkastelu kohdistettu eri materiaaleille
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Esimerkki 1
Päästölaskennan tulokset
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Esimerkki 1
Tarkastelu vaihtoehtoisilla ratkaisuilla
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Esimerkki 1
Tarkastelu vaihtoehtoisilla ratkaisuilla
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Esimerkki 1
Päästövähennystoimenpiteiden vaikutus
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Esimerkki 1
Päästövähennys havainnollistettuna
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Esimerkki 2
Kivien tarkastelu
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Esimerkki 3
Tesoman koulu
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Esimerkki 3
Toteutuneet massojen kuljetukset vrt. jos olisi 
hyödynnetty kohteessa
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Esimerkki 3
Toteutunut vrt. tehokkaampi hyödyntäminen
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Esimerkki 3
Vertailu euroissa
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Yhteenvetona

• Strategiset tavoitteet ohjaa tarkastelemaan kaikkea toimintaa ja 
löytämään uusia tapoja rakentaa kestävämmin.

• Materiaalien tehokas hyödyntäminen vähentää ilmastopäästöjä ja 
kustannuksia.

• Uusien tapojen omaksuminen vaatii koulutusta ja sitoutumista sekä 
selkeää ohjeistusta ja linjaamista.
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