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… ja 38 v. myöhemmin 2011

HELSINGIN MASSAT
Näin 1973 …

Vuosaaren huipun avajaiset
2.9.2021

Hernesaari 6.9.2021



c

MASSAKOORDINAATIO
1. Kaupungin rakennushankkeiden välinen massojen koordinointi
2. Massojen kierrätystoiminta – mm. infrahankkeiden suunnittelun, rakennuttamisen ja ylläpidon

ohjeistus, kierrätysalueet, massataulukot, kierrätyskasvualustat ja kierrätyskatukivet
3. Hyötykäyttökohteiden suunnittelu ja toteutus
4. Esirakentamisen - Infrarakentamisen päästölaskenta
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TOIMENPIDEOHJELMAT
JA STRATEGIAT

Kierto- ja jakamistalouden
periaatteiden
jalkauttamista käytäntöön
edeltää tavoitteiden ja
keinojen määrittely



TAHTOTILAA
LÖYTYY…



Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien
hyödyntämisen periaatteet maarakentamisessa
- KYLK 26.9.2019
• koskevat Kaupunkiympäristön toimialan

keskeisiä prosesseja (asuntotuotanto,
yleiset alueet).

• ohjaavat, selkeyttävät ja
yhdenmukaistavat kaupungin toimintaa.

• tuetaan kaupungin strategisten
tavoitteiden saavuttamista.

• noudatetaan yhteistyössä
rakennusurakoitsijoiden, HSY:n,
pääkaupunkiseudun kuntien,
Väyläviraston, ELY-keskuksen ja muiden
toimijoiden kanssa.

• 38 toimenpidettä.



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
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INFRAN ELINKAARI

29.9.2021 figbc.fi

Maankäytön
suunnittelu

Hankkeiden
suunnittelu Toteutus Kunnossapito

Käytöstä
poistaminen /
uusiokäyttö

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



kohteen



KESTÄVÄ KEHITYS OHJAA SUUNNITTELUA

• Kestävä kehitys on mukana kehityshankkeista rakentamiseen.
• Kestävä kehitys on eri vaiheissa eri osa-alueilla, mutta on tärkeä

viedä asioita käytäntöön, mutta myöskin aktiivisesti luoda uutta.

Ohjeet muodostavat kaupungin periaatteet:
-Betonimurske kaupunkien julkisessa maarakentamisessa
-Ohje pintamaiden kierrätyskasvualusta- ja PIMA-
tutkimusten toteuttamiseksi…
-…

Työkalut tukevat käytäntöä:
Massatyökalu (S10-taulukko)…

Kehityshankkeet tuottavat tietoa ja
mahdollistavat uusia innovaatioita
-UUMA4, CANEMURE, …

Malliasiakirjat ohjaavat suunnittelua ja
rakentamista (käytäntö):
-Suunnittelun hankinta (projektikortti / hankeohjelma /
suunnitteluohjelma / työselostus)
-Rakentamisen hankinta (urakkaohjelma,
urakkarajaliite, kriteerit)



Suunnittelun
HANKINTA

Suunnittelu Rakentamisen
HANKINTA

Rakentaminen

”Rakenne”
- Paalulaatta
- Silta
- Tukimuuri
- Pilaristabilointi

”Tuoteosat”
- Paalut
- Hulevesiputket
- Pihakivet

Suunnitteluohjeet ja -vaatimukset

Hankintaohjeet

Hankintakriteeristö pääosin sama
huomioiden
rakenne/tuoteosakohtaiset detaljit.

”RAKENTEET ON SUUNNITELTAVA JA TUOTTEET
ON HANKITTAVA”…sekä massat koordinoitava ;-)

PERUSAJATUS VÄHÄHIILISYYTEEN VAIKUTTAMISESTA

”Suunnittelulla voidaan vaikuttaa tuoteosan
määrään, mutta hankinnalla laatuun”
Esim. Paalulaatan paalujen k/k-väli;



AJANKOHTAISIA SELVITYKSIÄ JA HANKKEITA
• Vähähiilinen asemakaavoitus
• Massojen hallinnan parantaminen ja digitalisointi
• Vähähiiliset sideaineet syvästabilointiin (Kuninkaantammi, Konala, Malmin

entinen lentokenttä, …)
• Betonimurskeiden käytön lisääminen
• Puupaalut infrarakentamisessa hiiltä sitovana ratkaisuna
• Hiilidioksidin vähentäminen vähähiilinen betoni infrarakentamisessa –selvitys
• FORE-analyysi
• Viherrakentamisen kiertotalous
• Helsingin kierto- ja jakamistalouden toimenpiteen 7 tiimoilta etsitään uusia

kiertotalouden toimenpiteitä infrarakentamiseen…



• Vallin koilliskulman pehmeikön
pohjanvahvistus toteutettiin
massastabiloinnilla,
tukimassanvaihdolla,
vastapenkereellä ja geolujitteella.

• Massastabiloinnin sideaineseoksen
sementin valmistuksen CO2 ekv.
päästöille asetettiin maksimimäärä.

• Päästömäärää ei voinut
kompensoida, mikäli sementin
valmistuksen päästöt olisivat
ylittäneet asetetun rajan.

Massastabiloitu
kerros

Massastabiloitu
alue

KONALAN MAISEMAVALLI ,
HANKINNAN PÄÄSTÖKRITEERI v. 2019



KUNINKAANTAMMEN
SIDEAINEKEHITYSHANKE

=> LISÄÄ ”VÄHÄHIILISIÄ” SIDEAINEITA SYVÄSTABILOINTIIN



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)
havaittiin toimiviksi.

• Seurantatutkimukset ja niiden
analysoinnin tulokset raportoitiin
DI-työhön (Tytti Nguyen).

• Tuloksia hyödynnetään mm.
hankintakriteerien kehityksessä.

KUNINKAANTAMMI, HELSINKI,
KOESTABILOINTI



€ %

1000 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet 70 290 200 30 %
2000 Päällys- ja pintarakenteet 84 307 800 36 %
3000 Järjestelmät 48 194 600 21 %
4000 Rakennustekniset rakennusosat 28 322 600 12 %

Yhteensä 231 115 200

MERKITTÄVIMMÄT RAKENNEOSAT INFRARAKENTAMISESSA
FORE ANALYYSI

Tavoite
Selvittää FORE-laskelmien avulla miten kustannukset ja määrät jakautuvat Helsingin
kaupungin infrarakentamisen hankkeissa?

Alustava analyysi
• Yhteensä 140 FORE-laskelmaa vuosilta 2012-2021
• Kohteiden kokonaiskustannus yhteensä 231 M€.

Rakennusosakokonaisuudet 1000 ja 2000 muodostaa
2/3 infrarakentamisen hankkeiden kustannuksista
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VIHERRAKENTAMISEN KIERTOTALOUS



UUMA4 TYÖOHJELMA
UUMA4  2021–2023
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KAAVARUNKO
Pinta-ala 340 ha

Vertaa
• Kauniainen 600 ha
• Kalasataman projektialue 135 ha
• Länsisataman projektialue 200 ha



GEOLOGIA
• Suurimmaksi osaksi tasaista, ympäristöään

matalammalla sijaitsevaa aluetta.
• Maaperä on suurimmaksi osaksi savea ja

liejusavea. Alueen eteläosassa savikko rajautuu
moreeni- ja avokallioalueisiin ja idässä hiekka-
ja kallioalueisiin.

• Paikallisesti moreeni on maan pinnassa myös
alueen keskellä olevilla korkeimmilla
maastonkohdilla erityisesti Fallkullan alueella ja
vanhan täyttömaa-alueen länsipuolella
selvitysalueen keskivaiheilla. Turvetta esiintyy
paikallisesti alueen koillis- ja itäosissa
Tattarinsuon teollisuusalueen liepeillä.

• Potentiaalisia happamia sulfaattimaita on
havaittu erityisesti alueen itäreunalla
sijaitsevista näytepisteistä

10 m

20m

15m

10m 10m

10m10m 8 m

10m

Saven paksuus

Tattarisuon
pienteollisuusalue



PILAANTUNEET MAAT
• Pilaantuneisuutta varsin vähän:

tunnistettu vain neljä yhtenäistä aluetta

• Puhdistus useassa eri vaiheessa
rakentamisen edetessä.

Vedenpuhdistamo
Lämpökeskus

Lentokoneiden
tankkausalue

Paloharjoitusalue



2035-47

2024-2038

2030-42

RAKENTAMINEN
VAUHTIIN 2020-
LUVULLA
• Suunnitelmana on, että Malmin kentän

alueelle tulee uusia asuntoja noin 13 500,
jotka valmistuisivat 400–600 asunnon
vuositahtiin.

• Koko alueen rakentaminen kestää noin
25–30 vuotta. Rakennettavia osa-alueita
on lähes kymmenen, joista jokainen
suunnitellaan omalla teemallaan.

• Vuoden 2020 aikana kaupunki keskittyy
• asemakaavojen laatimiseen,
• alueen katujen ja kunnallistekniikan

suunnitteluun,
• asuntorakentamisen muiden

edellytysinvestointien valmisteluun.



MALMIN LENTOKENTTÄALUE
ESIRAKENTAMISSUUNNITTELU 25.9.2017

Syvästabilointi:
80 % Esirakentamisen kustannuksista
95 % Esirakentamisen CO2-päästöistä



Suunnitelmassa esirakentamismenetelmänä on pääosin
pilaristabilointi ja yleistäyttö. Uomien ja altaiden kohdalla on
esitetty toteutettavan massastabilointina.

ESIRAKENTAMISEN PÄÄSTÖLASKENTA



MITÄ KÄYNNISSÄ MALMILLA LIITTYEN
KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN

• Selvitys alueen esirakentamisen vähäpäästöisistä ratkaisuista.
• Vähäpäästöisten sideaineiden koerakenteiden suunnittelu.
• Koe-esikuormituspenkereiden suunnittelu.
• Vesi-ympäristötarkkailut.
• Tarkentavat tutkimukset - HASUT, geofysiikka, pohjatutkimukset,

pintamaanäytteenotto, vieraslajit.
• …

KIITOS!


