PROJEKTIEMME VAIKUTUKSET
NÄIN LUOMME KESTÄVÄÄ
YHTEISKUNTAA KÄYTÄNNÖSSÄ
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KESTÄVÄMPI TULEVAISUUS
YHDESSÄ ASIAKKAIDEMME KANSSA

Olivatpa hankkeet suuria tai pieniä, ne ovat aina
merkittäviä meille ja asiakkaillemme, mutta myös
koko yhteiskunnalle. Työmme tavoitteena on luoda
aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä
ratkaisuja.
Asiantuntijamme hyödyntävät kestävän
kehityksen periaatteita monipuolisesti
ratkaistessaan asiakkaidemme haasteita.

[Add text]
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Tavoitellessamme
kestävän kehityksen
päämääriä
tarvitsemme
kumppaneita ja
yhteistyötä. Tavoitteita
ei saavuteta yksin vaan
yhdessä.
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VAASA-SEPÄNKYLÄ OHIKULKUTIE
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Tavoite oli suunnitella uusi
ohikulkutie korvaamaan vanha
vilkkaasti liikennöity tieosuus,
joka kulki asuinalueen läpi.
Suuret liikennemäärät vanhalla
tieosuudella aiheuttivat melua
asutukselle. Uusi tieosuus
suunniteltiin alueelle, jossa
pohjamaa monin paikoin sisälsi
runsaasti sulfidisavea.
Hapettuessaan sulfidisavi
aiheuttaa rikkipäästöjä alueen
vesistölle.

Toteutimme tiesuunnitelman
Vaasa-Sepänkylä
ohikulkuväylälle. Tiedossa ollut
sulfidisaven neutralointi
päädyttiin toteuttamaan paikan
päällä, jolloin vältettiin 400 000
kuutiometrin maamassan siirto.

Väylän siirtäminen pois
asutuksen keskeltä sekä
toteutetut melusuojaukset
vähensivät merkittävästi
asutukselle aiheutuneita
melupäästöjä, parantaen näin
asukkaiden viihtyvyyttä.
Paikanpäällä tapahtuneen
neutraloinnin avulla vältyttiin
arviolta yli 103 CO2 tonnin
päästöiltä (yli 100 Thaimaan
matkaa) ja saavutettiin
taloudellisia säästöjä.

[Add text]
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ROVANIEMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN
SUUNNITELMA
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Rovaniemen kaupunki haluaa
lisätä kestävän liikkumisen
osuutta kaupungissa.

Laadimme Rovaniemen
kaupungille liikennejärjestelmän
suunnitelman, jonka tavoite on
lisätä kävely-, pyöräily- ja
joukkoliikenteen osuutta
nykyisestä 35 prosentista aina
60 prosenttiin saakka.

Liikennejärjestelmän
suunnitelmalla mahdollistettiin
kestävien liikkumismuotojen
lisääminen kaupungissa ja sitä
kautta liikenteen päästöjen
vähentäminen. Väheneminen
tulee olemaan yli 25 %
nykyisistä päästöistä.
Reittejä suunniteltaessa
hyödynnettiin joen maisemaarvoja.
Projektissa hyödynnettiin
olemassa olevaa infraa, mikä
säästi luonnonvaroja sekä
kustannuksia.

[Add text]
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KRUUNUSILLAT, VASTUULLISUUDEN ARVIOINTI
JA JOHTAMINEN INFRAHANKKEESSA (CEEQUAL)
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Uuden merkittävän
liikenneyhteyden toteuttaminen
herkässä meriympäristössä
kestävän kehityksen mukaisesti
ympäristöä kunnioittaen.

Arvioimme Kruunusillathankkeen ekologisen,
taloudellisen ja sosiokulttuurisen
kestävyyden. Arviointikehikkona
käytettiin
infrastruktuurihankkeiden
kansainvälistä kestävän
kehityksen CEEQUALluokitustyökalua. Tunnistimme
hankkeen vaikutukset
kokonaiskestävyyteen ja keinot
parantaa hankkeen kestävyyttä
sen elinkaaren eri vaiheissa.
Tuotimme projektijohdolle oikeaaikaisesti tietoa siitä, miten
kestävyyttä voidaan parantaa
hankkeen eri vaiheissa.

Tekemämme arvioinnin
perusteella pystytään
osoittamaan, miten kestävän
kehityksen periaatteet on
huomioitu hankkeessa.
Hankkeessa on tehty ratkaisuja,
jotka ovat kestäviä ja
kunnioittavat ympäröivää
meriympäristöä.
Projektin avulla luotiin alalle uusi
tapa hyödyntää
kokonaiskestävyyden arviointia
isoissa
infrastruktuurihankkeissa.

© Kruunusillat
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NIKKILÄN KESKUSTAN KUNNALLISTEKNISET
PARANNUKSET
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Sipoon kunta kasvaa ja kehittyy
vauhdilla ja kunta kehittää
keskustan aluetta, Nikkilän
Sydäntä, viihtyisämmäksi ja
helpommin lähestyttävämmäksi
kokonaisuudeksi niin kunnan
vanhoille kuin uusillekin
asukkaille.

Koordinoimme Nikkilän
Sydämen alueen
katurakentamisen sekä linjaautoterminaalin rakentamisen
toteutusta niin, että ne
vastaavat tilaajan tarpeita ja
vaatimuksia.

Urakassa hyödynnettiin
maamassoja, mikä vähensi
kuljetuksia ja päästöjä.
Betonimurskeen hyötykäytöllä
säästettiin luonnonvaroja.
Valvonnalla varmistettiin
materiaalin tavoitteiden
mukainen kierrätys työmaalla ja
pystyttiin vähentämään
haitallisia vaikutuksia asukkaille
ja ympäristöön.
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JOENSUUN ASEMANSEUDUN YLEISSUUNNITELMA
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Tavoitteena oli vahvistaa
Joensuun identiteettiä
maakunnan keskuksena
kehittäen aseman seudun
palveluita ja aluetta osaksi
keskustarakennetta. Tärkeää oli
huomioida asemanseudun sekä
Joensuun saavutettavuus
joukkoliikenteellä, pyörällä sekä
kävellen.

Laadimme maankäytön,
liikenteen, yleisten alueiden ja
kunnallistekniikan
yleissuunnitelman ja
matkustaja- ja
liikennepalveluiden konseptin
ottamalla huomioon kattavasti
eri sidosryhmien tarpeet.
Suunnitelma sovitettiin kahden
valtakunnallisesti merkittävän
rakennetun kulttuuriympäristön
alueelle.

Asemanseudun kehittämisellä
tehostettiin maankäyttöä ja
mahdollistettiin kestävämpien
liikkumismuotojen kehittäminen
Joensuun keskusta-alueella.
Liikennepalveluiden konseptin
on arvioitu lisäävän paikallisten
yritysten liikevaihtoa suorana
vaikutuksena noin 73 milj.
euroa.
Uusia energiatehokkaita
asuntoja ja virkistysalueita
rakennetaan asukkaiden
käyttöön.
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RAUTATIELIIKENTEEN KÄYTTÖVOIMAT
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Suomen dieselveturikalustoa
ollaan uusimassa mutta
hankearvioinneille ei ole
käytettävissä tutkimuksiin
perustuvaa tietoa uusien
dieselveturien
energiankulutuksesta ja
päästökustannuksista.

Selvitimme uusien dieselveturien
energiakulutusmallit ja
päästökustannukset, joita
aiemmin ei ollut luotettavasti
saatavilla.

Ajantasainen tieto mahdollistaa
luotettavampien
hankearviointien tekemisen.
Tämä tuo etua asiakkaalle ja
mahdollistaa kestävämpien
päätöksien tekemisen
Uusien dieselveturien
liikennöintikustannukset ovat
jopa 25 % pienemmät ja
hiilioksidipäästöt ovat noin 50 %
käytössä olleiden dieselveturien
hiilidioksidipäästöistä.
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Kestävyys on iso palapeli
– jokainen meistä on
palapelin palanen ja
yhdessä voimme koota
sen.
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K-SUPERMARKET ILMAJOKI, GEOSUUNNITTELU
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Kaupparakennuksen
rakentaminen vanhalle
peltoalueelle Ilmajoelle.
Haasteen geosuunnittelulle toi
vanha peltoalue, jossa oli 15-20
metrin paksuinen savikerros.

Toteutimme uuden
kauppakeskuksen
geosuunnittelun. Tiukan
aikataulun vuoksi ei ollut aikaa
esikuormitukselle, joten
päädyttiin keventämään pihaalueen kerrosten painoa
käyttämällä voimalaitokselta
syntyvää lentotuhkaa osana
pohjarakennetta.

Luonnon kiviainesta säästettiin
noin 7 000 m3 , mikä toi myös
säästöjä urakoitsijan
materiaalikustannuksiin.
Kevyempi pohjarakenne
vähentää elinkaaren aikaisia
paikkaus- ja
korjauskustannuksia sekä
ympäristövaikutuksia.
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TAMPEREEN SEUDUN KESKUSPUHDISTAMO
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Ennustettu väestömäärän kasvu
Tampereen seudulla kasvattaa
merkittävästi myös
jätevesimäärää, joten
käsittelykapasiteettia tarvitaan
lisää. Lisäksi jäteveden
käsittelylle asetetut
puhdistusvaatimukset tulevat
todennäköisesti tiukentumaan
tulevaisuudessa.

Olemme olleet monialaisesti
mukana projektissa vuosien
ajan.

Puhdistamon sijoittaminen
kallion sisälle luo stabiilit
olosuhteet, mikä pidentää
laitoksen käyttöikää.

Selvitimme mm. sopivan paikan
jätevedenpuhdistamolle, joka
löytyi Sulkavuorelta kallion
sisältä.

Sijoituksen ansiosta kaksi lähellä
keskustaa olevaa aluetta
vapautuivat asuinalueeksi.
Stabiilien olosuhteiden ansiosta
prosessien tehokkuus kasvaa
mutta samalla säästetään
energiaa.
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SENIORITALON RAKENNESUUNNITELMA
MANNERHEIMINTIELLE
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Rakennesuunnitelman
laatiminen senioritalolle, johon
tulee 56 huoneistoa. Senioritalo
sijaitsee Mannerheimintien
varrella ja se tullaan
yhdistämään jo olemassa
olevaan rakennukseen
yhdyssillalla.

Laadimme senioritalolle
rakennesuunnitelman sekä
elementtisuunnitelman.

Rakennuksen suunniteltu käyttöikä
on 100 vuotta.
Pidempi käyttöikä madaltaa
käyttökustannuksia tuoden
säästöjä asiakkaalle.
Asuntoihin kohdistuvan melun
minimointi vaikuttaa positiivisesti
niin asukkaiden kuin
työntekijöidenkin viihtyvyyteen.
Rakenteiden tarkan mitoituksen
avulla saavutettiin
materiaalisäästöjä.
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KULOSAAREN METROSILLAN KÄYTÖN
TURVAAMINEN
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Kulosaaren metrosilta oli
vahvistettava niin, ettei työmaa
häiritsisi merkittävästi
metroliikennettä.

Laadimme suunnitelman
metrosillan vahvistamiselle.
Haasteellisten olosuhteiden
vuoksi kehitimme uudenlaisen
vahventamis- ja
varmentamistekniikan. Sillan
vahvistaminen on toteutettu
ensimmäistä kertaa kyseisellä
tekniikalla.

Sillan vahvistamisella
varmistettiin sillan turvallinen
käyttö. Työ suoritettiin
häiritsemättä juurikaan
metroliikennettä.
Vahventamisen myötä sillan
elinkaari pidentyi 40 vuodella.
Samalla vältyttiin uuden sillan
rakentamiselta, joka säästi
luonnonvaroja ja kustannuksia.
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POHJAVESIEN KUNNOSTUS IN SITU MENETELMILLÄ
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Pirkanmaan ELY-keskuksen
kokeiluhankkeen tavoite on
edistää uudenlaisten
tekniikoiden käyttöönottoa
pohjavesien kunnostuksessa
Suomessa.

Laadimme viiteen eri
kohteeseen yleissuunnitelman
pohjavesien kunnostuksista.
Suunnitelmissa arvioitiin mm.
ratkaisujen kestävyyttä (esim.
massanvaihto vs. in-situ
menetelmä).

Tieto vaihtoehtoisista
tekniikoista mahdollisti
vastuullisen päätöksenteon.
Vältyttiin n. 15 000 m3 maaaineksen kaivamiselta ja näin
saavutettiin taloudellisia ja
ekologisia säästöjä.
Menetelmien avulla voidaan
kunnostaa viiden eri kohteen
pilaantuneet pohjavedet ja näin
varmistetaan kasvavien kuntien
kestävä vedensaanti.
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KULTTUURIHISTORIALLISESTI MERKITTÄVÄN
RAKENNUKSEN SISÄILMAONGELMIEN
RATKAISEMINEN
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Tavoite oli rakennuksen
terveellisyyden ja käytön
varmistaminen suojeluarvoja
kunnioittaen. Kohde on tiukasti
suojeltu arkkitehtuuriperinnön
keskiössä oleva rakennus.
Rakennuksen pintamateriaalien
suojelu niiden autenttisuuden
vaalimisen vuoksi aiheutti
haasteita rakenteissa todettujen
mikrobivaurioiden ja muiden
epäpuhtauksien poistamiselle.

Johdimme kosteus- ja
sisäilmateknistä
kuntotutkimusta laatimalla
tutkimussuunnitelman ja
analysoimalla tutkimusten
tuloksia. Laadimme
tutkimustulosten pohjalta
korjaussuunnitelmat ja teimme
työmaavaiheessa
suunnittelijavalvontaa. Lisäksi
annoimme
asiantuntijalausuntoja
lupahakemukseen ja olimme
sidosryhmäyhteistyössä vahvasti
mukana.

Pystyttiin ottamaan
kulttuurihistoriallisesti merkittävä
kohde käyttöön kunnioittaen
mahdollisimman pitkälle
alkuperäisiä materiaaleja.
Rakennuksessa vierailee päivittäin
tuhansia kävijöitä.
Alkuperäisten materiaalien
säilyttämisellä vähennettiin
rakentamisen jätettä.
Materiaalisäästöjen ja
energiatehokkuuden kautta
saavutetaan myös taloudellisia
säästöjä.
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JYVÄSKYLÄN KESKUSTAN KULTUURIPALVELUJEN
UUDISTAMINEN
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Tavoitteena oli suunnitella
kulttuuripalvelujen uudistaminen
niin, että jatkossakin olisi
mahdollista tuottaa laadukkaita
kulttuuripalveluja
kaupunkilaisille tehokkaammalla
resurssien käytöllä.

Toimme kulttuurinäkökulman
kaupunkisuunnitteluun
palvelumuotoilun keinoin.
Suunnittelimme
palvelumuotoiluprosessin ja
koordinoimme sitä.
Palvelumuotoiluprosessissa
osallistettiin paikallisia
kulttuuritoimijoita ja tuotiin
heidän sekä kulttuurin käyttäjien
näkökulmia mukaan
kaupunkisuunnitteluun.

Luotiin uudenlainen lähestymistapa
kestävään ja kokonaisvaltaiseen
kaupunkisuunnitteluun.
Palvelumuotoilun avulla
mahdollistettiin kulttuuritoimijoiden
keskinänen sekä elinkeinoelämän,
kaupungin ja kulttuuritoimijoiden
välinen vuoropuhelu.
Projektin myötä syntyi uusia
konsepteja. Esimerkkinä
”tilalainaamo”, jonka avulla
yksityisiä sekä kaupungin
vajaakäyttöisiä tiloja voi
hyödyntää.
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Vahva
sidosryhmäyhteistyö ja
vuoropuhelu ovat
avainasemassa
projektiemme
onnistumisessa.
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ALAKIVENPUISTO – VANHAN KAATOPAIKAN
KUNNOSTUS PUISTOALUEEKSI
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Puistoalueella sijaitsee
Myllypuron entinen kaatopaikka,
jonka kunnostustyöt ovat
valmistuneet 2010.
Alakivenpuiston rakentamisen
tavoitteena on viimeistellä alue
toimivaksi ja viihtyisäksi
puistoalueeksi ja parantaa
kevyen liikenteen yhteyksiä.

Laadimme puistosuunnitelman
(sis. kuivatussuunnittelu,
geotekninen suunnittelu,
maisemasuunnittelu,
valaistussuunnittelu jne.).
Vastuullamme oli myös
rakentamisen valvonta.
Konsultoimme myös
kierrätysmateriaalien käytössä.

Puisto on rakennettu
hyödyntämällä yli 60 000 m3
kierätysmaita. Massojen
hyötykätyöllä saavutettiin 3,8
milj. euron säästöt ja 1000 CO2
–tonnin säästöt.
Luonnonmukaisten
kasvualustojen hyödyntäminen
lisää alueen monimuotoisuutta
sekä alentaa
ylläpitokustannuksia.
Virkistysalue edistää sosiaalista
kestävyyttä monikulttuurisessa
Myllypurossa.

19

JAKELUKESKUKSEN ÄLYKKÄÄT
ENERGIARATKAISUT - LIDL JÄRVENPÄÄ
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Saavuttaa elinkaariajattelun ja
kestävän kehityksen mukaiset
tavoitteet: rakennuksen
hiilidioksidipäästöjen
vähentäminen 40 prosentilla ja
energiakulutuksen
vähentäminen 30 prosentilla.

Toimimme jakelukeskuksen
rakennuttajakonsulttina ja
vastasimme työmaavalvonnasta
sekä kylmäsuunnittelusta.
Toimimme laajasti ympäristö- ja
energiakonsulttina sisältäen
BREEAM ympäristösertifioinnin
sekä kiinteistön talotekniikkajärjestelmien yhdistämisen eri
osa-alueiden välillä. Ekologin
palvelut kattoivat tontin ja
lähialueiden ekologisen tilan
kartoituksen sekä sen suojeluja parannustoimenpiteiden
määrittämisen.

Rakennus toimii 100%
uusiutuvalla energialla. Katolle
asennetiin 1600 aurinkopaneelia
ja kylmäjärjestelmän
ylijäämälämpöä syötetään
kaukolämpöverkkoon.
Älykäs energiaratkaisu koostuu
teknisten järjestelmien
älykkäästä mikroverkkoohjauksesta ja energiakäytön
optimoinnista kulutus- ja
sääennusteiden sekä tuntitason
energiahintojen perusteella.
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PUUTARHAKADUN SUUNNITTELU GREEN STREET
-MENETELMÄN KEINOIN

HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Tourujoen vedenlaatu on heikko ja
alueen kuormittuneen
hulevesiverkoston johdosta
Jyväskylän keskustassa on toistuvia
tulvia.

Laadittiin yleis- ja rakennussuunnitelma
Green Street –menetelmän keinoin,
jossa hulevedet ohjataan kasvillisuuden
käyttöön ja puhdistettavaksi.

Viihtyisämmän ja monimuotoisemman katutilan
lisäksi huleveden laadulle asetettuja raja-arvoja ei
ylitetä. Kokonaisuudessaan Green Street
-ratkaisulla fosforikonsentraatio väheni noin 50%
ja typpi noin 40%.

Tavoitteena oli pilotoida
Puutarhakadulla erilaisia hulevesien
hallinnan ratkaisuja tiiviissä
kaupunkiympäristössä, joilla
vähennetään tulvia ja Tourujokeen
päätyvää päästökuormaa.

Kadulla testattiin erilaisia vettäläpäiseviä
pinnoitteita ja kasvualustoja, joilla
hallitaan hulevesien laatua ja määrää.

Hulevesien määrän hallitseminen vähentää alueen
tulvia, ja siten niistä aiheutuvia taloudellisia
vahinkoja sekä edistää turvallista asumista.
Projektin avulla tuotetun tiedon avulla voimme
laatia uusia ajantaisia ja kestäviä
suunnitteluohjeita katujen hulevesien hallintaan.

VIHREÄN KASVUN JA RESURSSITEHOKKUUDEN
AVAININDIKAATTORIT
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Vihreä kasvu on Suomelle suuri
mahdollisuus mutta sen
toteuttamiseksi tarvitaan
pitkäjänteistä ja määrätietoista
tietoon perustuvaa
päätöksentekoa. Vihreän kasvun
mittaaminen on vaikeaa ja
osittain mahdotonta.

Hankkeessa laadittiin
yhteistyössä tutkijoiden ja
sidosryhmien kanssa Suomen
oloihin sopivat vihreän talouden
avainindikaattorit, joiden avulla
voidaan ohjata laajasti
luonnonvarojen käyttöä kohti
kestävää, työllistävää ja
sosiaalisesti hyväksyttyä
suuntaa. Luodut indikaattorit
ottavat huomioon mm.
materiaali- ja
resurssitehokkuuden.

Avainindikaattorien avulla
mahdollistetaan ihmisten,
ekosysteemien ja talouden
hyvinvointiin liittyvien asioiden
tarkastelu samanaikaisesti.

Tavoitteena oli luoda Suomen
oloihin sopivat vihreän kasvun
avainindikaattorit, jotka tukevat
kestävää taloutta sekä
kansallisesti että alueellisesti.

Avainindikaattoreita voidaan
hyödyntää kansallisella,
alueellisella ja paikallisella tasolla
esimerkiksi
luonnonvarapolitiikasta
päätettäessä.
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