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Kestävä infrarakentaminen Tampereella
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Strategia ohjaa muutokseen
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Yksi ote ”Kestävä Tampere 2030-linjauksista”
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Päästölaskenta avuksi muutoksen 
kohdistamisessa

• Tampere 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.

• Suurimmat potentiaalit tunnistettiin: kiviaineksen korvaaminen 
soveltuvin osin uusiomateriaaleilla ja kaivumaiden tehokas 
kierrättäminen kohteessa / kohteiden välillä.
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Päästövähennyspotentiaali katukohteissa
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Tampereella on … 720 km ajorataa, 674 km jalankulku- ja pyöräteitä ja 378 km jalkakäytäviä. 
Määrä lisääntyy karkeasti noin 1 % vuodessa.

Potentiaalin suuruus =
Noin 650 

pirkanmaalaisen 
siirtyminen 

työmatkaliikenteessä 
henkilöauton käytöstä 

julkiseen liikenteen 
käyttöön vuosittain

1 000 pirkanmaalaisen 
edestakaiset työmatkat 
bussilla kuukaudessa

Kaikkien 
Tampereen 

ekaluokkalaisten 
vuoden 

kouluruokailut



Kestävyyden kasvattaminen 
infrarakentamisessa
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Massojen kierrättäminen rakentamisessa:

• Tarvitaan vahvaa ohjeistusta 
(massakoordinaattori).

• Kaupungin omien kohteiden 
yhteensovittaminen.

• Välivarastopaikkojen ja käsittelyalueiden 
tarve (luvittamisen selvitykset aloitettu).

• Kaikkia massoja ei voida hyödyntää 
kustannustehokkaasti rakentamisessa. 
Vaaditaan edelleen loppusijoituspaikkoja 
(maankaatopaikkoja ja meluvalleja).

Uusiomateriaalien hyödyntäminen 
neitseellisten materiaalien korvaajina:

• Laadittu UUMA-vuosisuunnitelma.

• Uusiomateriaalien tehokkaampi 
hyödyntäminen edellyttää vielä 
lisäkoulutusta ja ohjeistusta.

• Hyödyntämisen tulee olla 
suunnitelmallista ja valvottua. 
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Kestävyyden kasvattaminen 
infrarakentamisessa



Kestävyyden lisäämisen keskeiset teemat (1/2)

1) Maamassojen hallinta ja kierrättäminen (kuljetusten vähentäminen)

• massakoordinaattori, kohteiden massatasapaino 
• hankkeiden suunnittelu hyvissä ajoin ja yhteistyössä (materiaalivalinnat, logistiikan optimointi, 

tarvittavat luvat ja käyttökohteet)
• kaavoituksessa tilavaraukset massoille ja esirakentamissuunnittelu
• lisätään rakentajien, kaavoittajien ja muiden toimijoiden yhteistyötä. Muodostetaan aluetiimit, jotka 

käyvät säännöllisesti läpi alueen hankkeita 
• laaditaan kaupungin pitkän tähtäimen suunnitelma massojen kierrättämiseen yhteistyössä 

sidosryhmien kanssa 
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Massat

12.11.201810



2) Uusiomateriaalien käyttö (maa- ja kiviainesten korvaaminen betonimurskeella, tuhkalla jne.)
• Arvioidaan uusiomateriaalien hyödyntämistä sekä päästövähennysten että kustannusten näkökulmasta. 

Laaditaan eri uusiomateriaaleille ja rakennuskohteille päästölaskentaesimerkkejä ja elinkaaritarkasteluja, 
joita voidaan hyödyntää suunnittelussa. CO2-laskenta osaksi suunnittelutyökaluja

• Kootaan yhteen tietoa ja ohjeistusta uusiomateriaalien hyödyntämisestä rakentamiskohteissa 
(tietopankki, malliratkaisuja, arviointikriteerejä ja poissulkemisperusteita, yhteiset periaatteet 
rakentamiskohteisiin) 

Ø Millainen merkitys uusiomateriaaleilla on CO2-päästöjen kannalta koko kaupungin tasolla? (UUMA-
suunnitelma) Miten tätä seurataan ja millaisia tavoitteita asetetaan?
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Kestävyyden lisäämisen keskeiset teemat (2/2)



UUMA-vuosisuunnitelma
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Santalahden rantapuisto
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Tärkeää muistaa myös toteumatietojen 
kerääminen ja tallentaminen

• Tampere kerää omaan tietokantaan kaikki kaupungin alueella tehdyt 
MARA tai ympäristöluvan mukaiset hyödyntämiskohteet. 

• Tavoitteena kehittää maaomaisuuden hallintaan liittyen tietokantaa 
myös maaperässä olevien materiaalien suhteen.

• Yksityisten maanomistajien alueilta tieto saadaan ELY:n kautta MARA-
kohteista.

• Kaupungin omistamilla maa-alueilla velvoitetaan urakoitsijaa 
toimittamaan toteumatiedot (materiaalit, määrät, nurkkapisteet x,y,z) 
tilaajalle urakan vastaanotossa.
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Kokeiluhankkeilla haetaan vielä oppia:
Hiedanrannan kevyenliikenteenväylä

Suunnitellut rakenteet perustuvat useissa aikaisimmissa tutkimusprojekteissa testattuihin rakenneratkaisuihin, joita 
sovelletaan Tampereen kaupungin käyttöön Hiedanrannan projektissa. Rakenteet on mitoitettu vastaamaan Tampereen 
kaupungin perinteisesti käyttämää yhden metrin paksuista murskerakennetta. Vaikka tutkimushanke onkin kevyenliikenteen 
väylä, niin rakenteiden ominaisuuksia ja soveltuvuutta tutkitaan sillä ajatuksella että niitä voitaisiin käyttää myös 
kadun/väylän/kentän päällysrakenteessa. Tutkimuksella tuotetaan rakenteiden mitoitusparametreja suunnittelijoiden 
käyttöön sekä tietoa erilaisten rakennetyyppien (sidottu/sitomaton) hyödyntämisperiaatteista erilaisissa 
päällysrakenneratkaisuissa.

Materiaalien ympäristökelpoisuus on selvitetty rakentamista varten laadittua koetoimintailmoitusta varten. Tutkimuksen 
aikana työmaalle saapuneista materiaaleista otetaan lisäksi näytteet jatkotutkimuksia varten. Jatkotutkimuksissa selvitetään 
esimerkiksi stabiloinnin vaikutus materiaalien sisältämien haitta-aineiden liukoisuuteen (pintaliukenemistesti(diffuusiotesti)).
Seurannan ajan ympäristökelpoisuustutkimuksissa kerätään vesinäytteet rakenteiden alle asennetuista lysimetrikaivoista, 
joiden perusteella pyritään selvittämään rakenteiden läpi suotautuneen sade- ja sulamisveden laatua. Eli liukeneeko 
uusiomateriaaleista haitta-aineita veteen. 

Tampereen Infran kanssa suunnitellaan ja tutkitaan projektin aikana näiden uusiomateriaaliratkaisuiden parhaita 
rakentamiskäytäntöjä, joilla saavutetaan eri rakenteilta vaadittu rakentamisen laatu. Kustannusseuranta on oleellisessa 
osassa tuloksien arvioimisessa.
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HIEDANRANTA KLV,UUSIOMAARAKENTAMISEN
TUTKIMUSHANKE 2017-2020

www.uusiomaarakentaminen.fi

• Paikallisesti muodostuvien uusiomateriaalien hyödyntäminen tien/kadun päällysrakenteessa

• Käsitelty yhdyskuntajätteenpolton pohjakuona sekä pohjatuhka (Tarastenjärvi) ja Lentotuhkat (Nokia)

• Tekninen seuranta ja ympäristökelpoisuus

• Termoelementit – Materiaalien lämmönjohtavuus (4)

• Kantavuusmittaukset – Materiaalien E-moduuli (5)

• Pintavaaitus – Routanousut/painumat (6)

• Vauriokartoitus – Päällysteen kunto (6) 

• Rakennenäytteenotto – Materiaalien pitkäaikaiskestävyys (3)

• Rakentamisen laatu ja kustannukset – Rakennettavuus sekä taloudellisuus

• Rakentamisvaiheen seurantakoekappaleiden ravistelu- ja liukenemistestit (1) 

• Lysimetrit – Rakenteiden läpi suotautuneen veden laatu (2)

• Tutkimusprojektin aikana tuotetteva aineisto

A) Uusiomateriaalirakenteiden suunnittelu ja mitoitusparametrit

B) Arvio eri materiaalien ja rakennetyyppien rakentamiskustannuksista, 
rakentamisen logistiikan ja työtapojen parhaimmat käytännöt ja rakentamisen
laadunvarmistustavat

C) Materiaalien ympäristövaikutukset todellisissa olosuhteissa

A

B

C



Yhteenvetona

• Kaavoitusvaiheessa kiinnitettävä huomiota massataloussuunnitteluun.
- Aloitettu 

• Suunnitteluvaiheessa korvaavien materiaalien tunnistaminen.
- Ohjaus ja jalkauttaminen: Geotekniikkainsinööri avainasemassa

• Kaupungin kohteiden (yleiset alueet: puistot ja kadut) yhteensovittaminen.
- Oskari karttapalvelu, aluetiimit, massakoordinaattori

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

- Strategian jalkauttaminen aloitettu omassa rakentamisessa (vasta alkua ja pieni osa 
kokonaisuudesta)
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Katariina Rauhala,
Kiinteistökehityskoordinaattori

tel + 358 401598808

email etunimi.sukunimi@tampere.fi


