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ROHKEAT TAVOITTEET NÄYTTÄVÄT SUUNTAA KOKO ALALLE

Espoon kaupunki



Infrarakentamisen päästöintensiivisyyttä määrittelevät 
erityisesti käytetyt rakennusmateriaalit, jotka vastaavat 
keskimäärin 80% hankkeen päästöistä



VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET INFRAN ELINKAARESSA

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

Maankäytön 
suunnittelu

Hankkeiden 
suunnittelu

Toteutus Kunnossapito
Käytöstä 

poistaminen 
/ uusiokäyttö



TOTEUTUSKELPOISIIN EHDOTUKSIIN VAADITAAN 
ASIANTUNTEMUSTA JA OHJAUSTA

Päästövähennyksien löytämiseksi tunnistettava realistisia resurssiviisaita 
vaihtoehtoja:

✓ Suunnitteluvaiheen huomioiminen

✓ Tunnistettava suunnitteluratkaisujen lupatarpeet

✓ Tutkimuksien ohjelmointi tavoitteiden mukaisesti

✓ Tunnettava rakennusmenetelmien ja -materiaalien tekninen soveltuvuus ja 
toteutus

ZEROinfra on suunnitteluprosessin työkalu



Rambollin ZEROinfra –palvelu soveltuu minkä 

tahansa infra- tai maankäytön projektin 

ilmastovaikutusten arviointiin, mm. 

• Maa- ja pohjarakentaminen

• Vesihuollon järjestelmät

• Maisemointi

• Katu- ja tierakentaminen

ZEROinfra on Rambollin palvelu 
päästöpohjaiseen suunnitteluun

• Vaihtoehdot vähähiilisiin 
ratkaisuihin hankkeen eri 
vaiheissa 

• Konkretiaa ja selkeyttä 
päästölaskennan lukuihin ja 
vaihtoehdot ymmärrettävinä 
kokonaisuuksina

• Kokonaisvaltainen arvo kestävään 
liiketoimintaan ja 
päätöksentekoon

ZEROINFRA – PÄÄSTÖSUUNNITTELU KESTÄVÄN
INFRARAKENTAMISEN TUKENA



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

Täyttö

Piharakenteet

Päällysrakenteet

Kaivumaiden 
hyötykäyttö 
(kuljetukset) 

Materiaali-
valinnat

Hulevesien 
viivytys, 
imeytys, 
käsittely, …

Rakennus-
paikan valinta

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

Kaivamattomien 
menetelmien 
käyttö

Uusiomateriaalit

Läpäisevät 
päällysteet

Kaivumaiden hyötykäyttö
Meluvallit, viherrakenteet

Kierrätyskasvualustat

Pohjanvahvistus-
menetelmän 
optimointi
Esim. syvästabiloinnin 
sideaineen valinta 
ja tuotekehitys,
vaihtoehtotarkastelut

Paalutyypit-
ja materiaalit

Kaivu/louhinta PohjanvahvistusKuivatus KaivannotPaalutusRoutasuojaus Pohjaveden hallinta

Materiaalioptimointi ja 
–valinnat, kierrätys-
kasvualustat, UUMA-
materiaalit, …

Taito- ja 
tukirakenteet

Päästötön 
työmaa
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HÄMEENTIEN PÄÄSTÖLASKENTA JA 
ILMASTOVIISAAT RATKAISUT, HELSINKI

HAASTE
Hiilineutraali Helsinki 2035 –
toimenpideohjelman
käytännön toteuttamiseen
liittyvä pilottihanke. 

MITÄ TEIMME?
Laskimme kadun
parantamisen ja johtokadun
uusimisen CO2 ekv. Päästöt ja
kustannukset sekä tuotimme
tietoa vaihtoehtoisista, 
resurssiviisaista ratkaisuista ja
päästöihin vaikuttavista
tekijöistä.  

VAIKUTUKSET
Tehty selvitys tuotti tietoa 
resurssiviisaista 
toimintatavoista kaupungin 
infrarakentamiseen. 
Resurssiviisailla 
toimenpiteillä mahdollista 
saavuttaa n. 308 000 kg 
CO2 ekv. eli n. 27 % 
päästösäästö ja noin 32 %
kustannussäästö.

[Add text]
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KIERRÄTETYN MAAMATERIAALIN 
PROJEKTI ANKKAPUISTO, VANTAA

HAASTE
Tavoitteena oli löytää
Ankkapuiston 
kunnostusprojektin
ensimmäisessä vaiheessa
ruopatuille sedimenteille
käyttökohde. 

MITÄ TEIMME?
Sovitimme kierrätysmateriaalit
puistosuunnitelmaan. 
Ruopattuja sedimenttejä ja
muualta tuotuja kierrätettyjä
materiaaleja käytettiin puiston
viheralueiden pohjana
kaupallisten materiaalien
sijaan.  

VAIKUTUKSET
Kierrätysmaamateriaalien 
käyttö vähensi sekä 
hankkeen ilmastopäästöjä 
että kustannuksia. Valitut 
ratkaisut vähensivät myös 
niitä negatiivisia ilmasto-
ja terveysvaikutuksia, joita 
maankaivuu ja 
kuljetustöistä aiheutuu. 

[Add text]



ESPLANADIN ALUEEN VESIHUOLLON 
SANEERAUKSEN HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA 

HAASTE
Pohjois- ja Eteläesplanadille 
sekä niitä ympäröiville kaduille 
on tarkoitus toteuttaa 
merkittävä vesihuollon 
saneeraushanke. Saneeraukselle 
on laadittu yleissuunnitelma, 
jossa tutkitaan verkoston 
saneerauksen vaihtoehtoisia 
ratkaisuja. 

MITÄ TEIMME
Laskimme neljän 
suunnitelmavaihtoehdon 
hiilijalanjäljen Esplanadin ja 
Etelärannan alueen 
vesihuoltoverkostojen 
saneerauksen yleissuunnitelman 
tarkistuksen yhteydessä.

VAIKUTUS
Hiilijalanjälkilaskennan avulla 
tunnistettiin 
suunnitelmavaihtoehtojen CO2-
päästöt ja niihin vaikuttavat 
tekijät. Lisäksi ehdotettiin 
toimenpiteitä, joilla vesihuollon 
saneerauksen hiilijalanjälkeä 
voitaisiin pienentää.



KIITOS!

OTA YHTEYTTÄ

LISÄTIETOJA:

Saila Pahkakangas

saila.pahkakangas@ramboll.fi

0405689702

Taavi Dettenborn

taavi.dettenborn@ramboll.fi

0503275949

https://fi.ramboll.com/zeroinfra
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