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In 2019 there are 284 000 inhabitants, 
in 2060 approximately 430 000

6City of Espoo, June 2019

Population in Espoo
50 000: 1958

100 000: 1970
200 000: 2000
300 000: 2023
400 000: 2050

Population growth 
started in the 1950’s, and 
according to population 
projection, it will continue 
in the future as well.

Population of Espoo in 1900-2018, and a projection to 2060
Population Forecast
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Päästötön
energiantuotanto

Hiilineutraali 2030
Kestävät 

kaupunginosat ja 
rakentaminen

Vähäpäästöinen 
liikenne ja sujuva 

joukkoliikenne

Kiertotalouden 
ratkaisut

Kumppanuus 
ja yhteistyö





Raideliikenteen kasvava rooli ohjaa merkittävästi 
Espoon rakentamista ja rakennuttamista.

22.11.2019 [Etunimi Sukunimi]



Puhdas ja älykäs 
Kera
• Kaupunkiradan varteen rakennetaan uusi 

urbaani kaupunginosa, johon syntyy asunnot 
14 000 asukkaalle ja 10 000 työpaikkaa.

• Avainsanoja resurssiviisaus, kiertotalouden 
ratkaisut ja digitaalinen kaupunkialusta

• Rakentamisen tavoitteita:
- Laadukas, edullinen ja vähäpäästöinen 

rakentaminen
- Työmaiden prosessi- ja materiaalihävikin 

minimointi
- Läpimenoajan optimointi
- Purkujätteen hyödyntäminen
- Sähkökäyttöiset tai kierrätyspolttoainetta 

hyödyntävät työkoneet

Puhdas ja Älykäs Kera -projektissa kahdeksan isoa yritystä, Sitra ja 
Espoon kaupunki etsivät yhdessä ratkaisuja Keran toiminnallisiin 
kehittämiskokonaisuuksiin. 



Energiapositiiviset 
alueet
• Espoo mukana EU:n rahoittamassa 

SPARCS-hankkeessa kehittämässä 
energiapositiivisia alueita ja sähköistä 
liikkumista

• Ensisijaiset kehittämiskohteet 
Espoonlahdessa, Leppävaarassa ja 
Kerassa

• Lighthouse-kaupungit Espoo ja Leipzig, 
lisäksi viisi seuraajakaupunkia

• Espoon konsortiossa mukana Adven, 
Citycon, Kone, Plug-IT Finland, Suomen 
rakennusinsinöörien liitto RIL ja Siemens



Hiilineutraalit ja resurssiviisaat 
rakennustyömaat



6Aika Hiilineutraalit ja 
resurssiviisaat 
yritysalueet -hanke
• Espoon tavoitteena 

päästövähennykset 
infrarakennustyömailla

• Erityisesti työmaakoneiden ja 
logistiikkakuljetusten päästöt, 
jotka ovat merkittävä osa 
kaupungin oman toiminnan 
liikennepäästöistä

• Hankkeessa luodaan päästötön 
työmaakonsepti

6Aika-ohjelman yhteistyöhanke, jossa mukana 
Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, VTT Oy, 
Vantaan kaupunki, Turun kaupunki, Turun yliopisto, 
Turku Science Park Oy. Toteutus 2019-2021.



Työmaakoneiden 
päästövähennykset

• Sähköllä, kaasulla tai vedyllä 
toimivien työkoneiden osuuden 
lisääminen

• Biodiesel MY 
• Käyttötavan koulutukset
• Robotiikan mahdollisuudet
• Green Deal -sopimus keväällä 2020 

ympäristöministeriön kanssa 
työmaakoneiden 
päästövähennyksistä (mukana 
Espoo, Helsinki ja Turku)



Työmaiden urakat
• Aliurakoiden hankintoihin 

kiertotalouskriteerit 
• Yhteistyö urakoitsijoiden ja muiden 

sidosryhmien kanssa: parhaiden 
käytänteiden kouluttaminen

• Muut ohjauskeinot: 
bonusjärjestelmä?

• Päästöjen mittaus ja tavoitteisiin 
pääsyn seuranta



Maa- ja 
kiviainesmassat
• Kaivettujen maa-ainesten 

hyödyntäminen kohteessa
• Massojen välivarastointipaikkojen 

huomioiminen kaavoituksessa
• Kiviaineksen siirrettävät 

murskausasemat 
• Työmailta kaivettavan saven 

hyötykäytön mahdollisuudet esim. 
kevytsoran valmistuksessa

• Seutu-Maisa: pääkaupunkiseudun 
yhteinen digialusta massojen 
hyödyntämiselle, käyttöön keväällä 
2020



Kiitos
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