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1. Johdanto

Rakennetun ympäristön suunnittelussa joudutaan ottamaan huomioon useita erilaisia
tavoitteita samanaikaisesti. Perinteisesti taloudelliset sekä alueen toiminnallisuuteen ja
viihtyvyyteen liittyvät tekijät ovat määritelleet rakennetun ympäristön ratkaisut. Nykyisin
ekologiseen kestävyyteen liittyvät tekijät ovat vahvasti mukana suunnittelukriteereissä. Tänä
päivänä tehtävät ratkaisut vaikuttavat vielä tulevaisuuden yhdyskunnissa, joissa
kasvihuonekaasupäästöjen ja luonnonvarojen käytön tulisi olla vain murto-osa tämän päivän
tasosta. Näiden tulevaisuuden haasteiden edessä nykyisessä yhdyskuntasuunnittelussa tulee
ottaa huomioon myös tämän päivän ihmisten tarpeet ympäristöasioissa.

Vaikka ekologinen kestävyys on laajasti hyväksytty suunnittelukriteeri, sen kokonaisvaltainen
arviointi on hankalaa.  Ei ole yksimielisyyttä siitä mitä ekologisia tekijöitä otetaan kulloinkin
huomioon, miten niitä ja niihin liittyviä ajallisia muutoksia arvioidaan ja miten eri tekijöitä
arvioidaan toisiinsa nähden. Tarjolla on erilaisia käsityksiä siitä, että minkälaisia työkalukaluja
tarvitaan aluesuunnittelun ekologisen ulottuvuuden arvioimiseksi.

Tilanteen haasteellisuus oli tiedostettu kun Tekesin Kestävä yhdyskunta ohjelmaan kuuluvaa
hanketta "Kaupunkinen ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit (KEKO-A)" ryhdyttiin toteuttamaan.
Tavoitteeksi asetettiin, että kaupunkien ja kuntien aluetasoisten suunnittelutyövälineiden tuli
pystyä kuvaamaan ratkaisujen taloudellisten ja toiminnallisten lopputulosten lisäksi niiden
ekologiset vaikutukset eri suunnitteluvaiheessa (Kuva 1).
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Kuva 1. Ekolaskurien käyttö eri suunnitteluvaiheissa. Kuva: Mika Ristimäki.
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Luonnon monimuotoisuutta, luonnonarvoja, luonnonvaroja ja ilmastovaikutuksia arvioitava

Maankäyttö- ja rakennuslain 5 § mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on
vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää muun
muassa luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä, luonnonvarojen
säästeliästä käyttöä, sekä ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä (Liite 1). Ja
kun valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita1 tarkistettiin vuonna 2008, niin näiden lisäksi
korostettiin ilmastomuutoksen haasteita.

Kasvihuonekaasujen päästöt ja niistä aiheutuvat ilmastovaikutukset on tunnistettu erityiseksi
ekologisen kestävyyden osa-alueeksi myös toimintaohjelmassa 'Energiaviisaan rakennetun
ympäristön aika 2017' (ERA17, Martinkauppi 2011).  Siinä hahmoteltiin maankäytön
suunnitteluun ns. hiiliruuvi, jolla tarkoitetaan hiilidioksidipäästöille asetettavia kiristyviä
tavoitteita (Martinkauppi 2011). Suunnitelmien edellytetään minimoivan hiilidioksidipäästöjä
kaikilla kaavatasoilla. Kokonaisenergiatarkasteluun perustuvien päästöjen määrän tulee
uusilla alueilla olla merkittävästi pienempi kuin kunnan, kaupunkiseudun tai maakunnan
vastaavalla alueella keskimäärin.

Työkaluja on mutta epävarmaa miten tehty arviointi on riittävää

Aluesuunnittelua tekevät viranomaiset (kunnat, maakuntaliitot) ja niitä ohjaavat viranomaiset
(elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, ympäristöministeriö)  tarvitsevat tietoa siitä,
kuinka ekologisen kestävyyden arviointia voidaan tukea ekolaskureilla. Alueellisia
ekolaskureita on jo paljon, ja niitä on kuvattu tämän KEKO-hankkeen aiemmassa raportissa
(Säynäjoki ym. 2011). Mikään niistä ei kuitenkaan kuvaa tutkimusryhmää tyydyttävällä tavalla
ekologisen kestävyyden eri ulottuvuuksia.

Erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen, luonnonvarojen kulutuksen ja luonnon
monimuotoisuuden vähenemisen arviointi pystyttäisiin tekemään paremmin kuin
ekolaskureissa yleensä tehdään, näitä vaikutuksia kuvaavilla määrällisiin indikaattoreihin
perustuvilla tavoilla. Perustana on tällöin elinkaariarvioinnin metodologia, joka on tieteellinen
perusmenetelmä (ja samalla myös standardoitu menetelmä) tuotteiden ja palveluiden
ympäristövaikutusten arviointiin. Lisäksi vaikutusten yhteismitallistamiseen eli pisteytykseen
halutaan kehittää teoreettisesti hyväksyttävä päätösanalyysiin perustuva menettely.

1 Maankäyttö- ja rakennuslain 22 § mukaan valtioneuvosto voi säätää valtakunnallisilla
alueidenkäyttötavoitteilla muun muassa asioista, joilla on valtakunnallisesti merkittävä
vaikutus ekologiseen kestävyyteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen.
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2. Työn tavoite

Tämän työn tarkoituksena oli kehittää ratkaisuja niille aluesuunnittelun ja kaavoituksen
ekologien kestävyyden osa-alueille, joissa arviointimenetelmien edelleen kehittäminen nähtiin
tärkeimmäksi.  Näiden ekologisen kestävyyden osa-alueiden valinta perustui tutkijaryhmän
tietoihin ja arviointiin ekolaskureiden nykytilasta sekä hankkeen johtoryhmän ja muiden
sidosryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin. Osa näistä on raportoitu hankkeen aiemmissa
raporteissa (Lahti ym. 2012, Säynäjoki ym. 2011, muistio workshopista 3.4.2012).

Työn tavoitteena oli esittää ekolaskurin indikaattorijärjestelmän teoreettisesti hyväksyttävä
pisteytysmenetelmä, jota voidaan soveltaa HEKO mallin edelleen kehittämisessä. Tavoitteena
oli myös esittää elinkaariarviointiin perustuvat periaatteet ja ehdotus ekolaskuriin
toteutettavasta sovelluksesta kasvihuonekaasupäästöjen, luonnonvarojen kulutuksen ja
luonnon monimuotoisuuden vähenemisen arviointiin. Tavoitteena oli myös esittää, kuinka
elolaskurissa voidaan arvioida alueen asukkaiden tarvetta arkiliikkumiseen
yhdyskuntarakenteen pohjalta vyöhykeperiaatteen mukaisesti.

Tämä raportti kokoaa keskeisimmät alueellisten ekolaskurien perustutkimustarpeet työkalujen
jatkokehitystä varten etenkin ekologisen kestävyysulottuvuuden näkökulmasta. Samalla työ
esittelee KEKO-A-hankkeen kolmannen työpaketin tulokset.
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3. Aineisto ja menetelmät

Työ perustuu kirjallisuuskatsaukseen ja tutkijoiden välisiin tilannearviointi- ja
ideointikeskusteluihin. Hankkeen aiemmat raportit muodostavat yhden työn kulmakivistä
(Lahti ym. 2012, Säynäjoki ym. 2011, muistio workshopista 3.4.2012 eli Liite 2).

Tulosten esittämisessä kullekin ekologisen kestävyyden osa-alueelle noudatettiin seuraavaa
jakoa:

 A) HEKO-mallin aiemmat ratkaisut (Lahti ym. 2010)

B) Seutukeke-julkaisussa esitetyt indikaattorit (Söderman ja Saarela 2011)

C) EU:n elinkaariarviointia koskeva ILCD-käsikirjan lähestymistavat (EC –JRC 2010)

D) muita esimerkillisiä ratkaisuja (kirjallisuudesta ja ekolaskureista)

E) KEKO malliin ehdotettava periaate ja sen ensivaiheen operationalisointi laskuriin.
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4. Tulokset

4.1. Ekologisen kestävyyden kokonaistarkastelu ja pisteytys

4.1.1.HEKO-mallin aiemmat ratkaisut

HEKO-malli (Lahti ym. 2010) on kehitetty erityisesti Helsingin kaupungin tarpeisiin ja
olosuhteisiin.  Työkaluun on valittu viisi asiakokonaisuutta, jotka on edelleen jaettu 21
arvioitavaan asiaan (ks liite 2). Kyseiset osa-alueet ovat valikoituneet työkaluun, koska HEKO-
malli on kehitetty erityisesti Helsingin kaupungin tarpeet ja olosuhteet huomioon ottaen, ja on
katsottu että erityisesti näihin osa-alueisiin kaupunkisuunnittelijoiden tekemillä valinnoilla ja
ratkaisuilla on todellista vaikutusta.

HEKO-mallin ekotehokkuus määritelmä pitää sisällään kestävän kehityksen ulottuvuuksista
vain ekologisuuden, jättäen näin arvioinnin ulkopuolella sen kaksi muuta ulottuvuutta,
taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden. Malli on myös tarkoitettu pääasiallisesti
uudisrakentamiskohteiden arviointia varten.

Arviointikriteereinä ekotehokkuutta mitattaessa HEKO-mallissa käytetään seuraavia
kriteereitä:

 materiaalien kulutus

 energiankulutus

 uusiutuvien energianlähteiden osuus(kokonaisenergian kulutuksesta

 päästöjen määrä (erityisesti kasvihuonekaasut)

 jätteiden määrä ja kierrätys

 ekosysteemivaikutukset (monimuotoisuus, mukautumiskyky, osallistuminen)

Arvioitaessa HEKO-mallilla suunnitelmien ekologisuutta käytetään edellä lueteltuja
arviointikriteereitä sen mukaan kuinka paljon arviointikriteeri kyseistä kohtaa koskettaa.
Esimerkiksi, kun arvioidaan arviointialueella tehtäviä maansiirtoja, on materiaalien kulutus
tärkeä kriteeri.

Arviointikriteereitä painotetaan HEKO-mallin kokonaisekotehokkuudessa (100%) seuraavasti:

 materiaalien kulutus 15%

 energiankulutus 20%

 uusiutuvien energianlähteiden osuus 20%

 päästöjen määrä 20%

 jätteiden määrä ja kierrätys 15%

 ekosysteemivaikutukset 10%
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Seuraavassa taulukossa on esitetty kuinka ekotehokkuutta mittavien asiakokonaisuuksien ja
arvioitavien asioiden painotus muodostuu arviointikriteereittäin (Lahti ym. 2010)

Taulukko 1. ekotehokkuutta mittavien asiakokonaisuuksien ja arvioitavien asioiden
painotus arviointikriteereittäin

Pisteet muodostuvat siten että tavanomaista tai keskimääräistä ratkaisua vastaa pistemäärä
100. Keskimääräistä paremmat suunnitelmat saavat sitä suuremmat pisteet ja vastaavasti
huonommat suunnitelmat pienemmät pisteet. Annettavien pisteiden vaihteluväli muodostuu
siten että kaikkein tärkeimmäksi arvioidun kohdan vaihteluväli on +/- 42 pistettä ja vähiten
tärkeimmän kohdan pisteiden vaihteluväli on +/- 4 pistettä.

Seuraava kuva esittää asiakokonaisuuksien suhteellisen osuuden kokonaispisteistä (Lahti ym.
2010)
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Kuva 2. Asiakokonaisuuksien suhteelliset osuudet HEKO-mallin kokonaispisteistä

4.1.2.Seutukeke-julkaisussa esitetyt indikaattorit

Seutukekessä ei ole esitetty, miten indikaattorien yhteisarviointi tehdään.

4.1.3.EU:n elinkaariarviointia koskevan ILCD-käsikirjan lähestymistavat

Euroopan komissio on Joint Research Centre (JRC) tutkimuslaitoksensa johdolla tehnyt
selvitystyötä elinkaariarvioinneissa käytetyistä vaikutusluokista ja niiden taustalla olevista
arviointimenetelmistä ja koonnut niistä näkemyksen ILCD käsikirjaan (EC -JRC 2010). Se on
lähes 400-sivuinen tuore käsikirja elinkaariarvioinnin suositeltavista menettelyistä.

Ekologisen kestävyyden kokonaisarvioinnin kannalta keskeiset periaatteet on esitetty
käsikirjan luvuissa, jotka käsittelevät tavoitteiden ja soveltamisalan määrittelyä (EC -JRC 2010
s. 29-54), toiminnallista yksikköä (s. 59-63), normalisointia j a painotusta (s. 281-284) sekä
tulosten tulkintaa (s. 285-286). Elinkaariarviointien luotettavuutta pyritään lisäämään
ulkopuolisten asiantuntijoiden kriittisillä arvioinneilla (s. 148-149, 321-322).
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Seuraavassa ei kuitenkaan esitetä käsikirjan pitkää luetteloa ympäristövaikutusluokista, vaan
komission tiivistämää luetteloa joka löytyy ehdotuksessa 'ympäristöjalanjäljessä'
huomioitavista vaikutusluokista.

Näitä elinkaarivaikutusluokkia olisivat:

• ilmastonmuutos

• otsonikato

• humaanitoksisuus (= toksisuus ihmisille)

- syöpää aiheuttavat

- muut toksiset vaikutukset

• hengitysvaikutukset (pienhiukkaset yms.)

• säteily (terveysvaikutukset)

• fotokemiallinen (alailmakehän) otsonin muodostuminen

• happamoituminen

• rehevöityminen

- vesistöt

- maaympäristö

• ekotoksisuus

• maan muuttuminen (orgaanisen aineksen määrä)

• luonnonvarojen ehtyminen: vesi

• luonnonvarojen ehtyminen: mineraalit, fossiiliset polttoaineet, uusiutuvat.

Muita ILCD-käsikirjassa mainittuja ympäristövaikutusluokkia ovat mm.:

• melu

• valosaaste

• monimuotoisuuden väheneminen.

Todettakoon, että jätteillä ei ole omaa vaikutusluokkaa, vaan niihin liittyvät vaikutukset
arvioidaan edellä olevien vaikutusluokkien kautta. Esimerkiksi jätteiden haittavaikutukset
liittyvät luonnonvarojen ehtymisnäkökulmaan ja kaatopaikalta pääseviin päästöihin (kuten
kasvihuonekaasupäästöt, etenkin metaani). (EC –JRC 2010).
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Katso myös lyhyet kuvaukset elinkaariarvioinnissa määritetyistä ympäristövaikutuksista
Liitteessä 4.

Elinkaariarvioinnilla määritettyjen ympäristövaikutusluokkien yhdennettyä arviointia helpottaa
suuresti, jos tulokset pystytään esittämään jollain lailla yhteismitallisina. Elinkaariarvioinnin
menetelmässä tämän mahdollistavat työvaiheet normalisointi ja painotus. Tätä on käsitelty
ILCD-käsikirjassa vain lyhyesti (EC –JRC 2010, s. 113-115). EU:n ympäristöjalanjäljen (versio
2011 sidosryhmäkonsultaatiota varten) yhteydessä todetaan, että normalisointi ja painotus
ovat vapaaehtoisia vaiheita, eli ne eivät välttämättä kuuluisi jalanjäljen määrittämiseen.
Normalisointi tehdään jakamalla kullekin ympäristövaikutusluokalle saatu arvo
referenssiarvolla, kuten koko maata tai kansalaista kohti lasketulla arvolla. Jalanjäljen
laskentaan tultaneen myöhemmin antamaan normalisointiarvot kullekin
ympäristövaikutusluokalle (eli olisi käytettävä tiettyjä EU:n antamia arvoja). Normalisoitu arvo
kerrotaan painokertoimilla, jotka kuvaavat kunkin ympäristövaikutuksen koettua tärkeyttä.
Myös painokertoimista todetaan, että jalanjäljen laskentaan tultaneen myöhemmin antamaan
painokertoimet kullekin ympäristövaikutusluokalle (eli olisi käytettävä tiettyjä EU:n antamia
arvoja).

4.1.4.Muita esimerkillisiä ratkaisuja

Elinkaariarviointia ja sen käyttöä havainnollistettiin ns. Mittatikkuhankkeessa.
www.ymparisto.fi/mittatikku

Täydellinen elinkaari käsittää luonnonvarojen käyttöönoton, prosessoinnin materiaaleiksi ja
kuljetuksen sekä tuotteen valmistuksen, jakelun, käytön, uudelleenkäytön, huollon,
kierrätyksen ja käsittelyn jätteenä. Elinkaari-arviointeja tehtäessä voidaan nykyisin nojautua
kansainvälisiin standardeihin (ISO 14040-sarja).

Elinkaariarviointi tehdään niin, että ensin määritellään tarkasteltava tuotejärjestelmä
(esimerkiksi mitä kaikkia vaiheita rakennuksen tai tien elinkaareen liittyy) ja ’toiminnallinen
yksikkö’ (mitä kohti ympäristökuormitus lasketaan: esim. kerrosneliömetri ja vuosi).

Sitten kerätään tiedot (inventaario) kunkin vaiheen kulutuksista (esimerkiksi energia ja
materiaalit) ja kuormituksista (erilaiset päästöt). Lopuksi näistä tehdään ympäristövaikutusten
arviointi (miten ne vaikuttavat eri ympäristöongelmiin).

Jotta ympäristövaikutukset pystyttäisiin laskemaan yhteen ja vertaamaan ns.
mittatikkuasteikkoon, niin kunkin ympäristövaikutusluokan arvo jaettiin Suomelle lasketulla
arvolla ja kerrottiin ympäristövaikutusluokan painoarvolla.

Eri ympäristöongelmille käytetyt painokertoimet oli määritetty kysymällä laajalta joukolta
suomalaisia ympäristöasiantuntijoita, millaiseksi he näkevät näiden ympäristövaikutusten
merkityksen Suomessa, ja millaisen painoarvon he antaisivat kullekin ympäristövaikutukselle.
On syytä huomata, että tämä arvotus on subjektiivinen vaihe, koska erilaiset ympäristö-
vaikutukset ovat yhteismitattomia. Asiantuntijoiden näkemykset eri ympäristövaikutusten
keskinäisestä tärkeydestä myös vaihtelevat suuresti. Tässä oli kuitenkin ajateltu, ettei
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valtaosa elinkaariarvioinnin tulosten käyttäjistä tiedä kaikista näistä ympäristövaikutuksista
tarpeeksi pystyäkseen arvioimaan niiden keskinäistä tärkeyttä, ja siksi ympäristövaikutukset
on painotettu asiantuntijoiden keskimääräisillä painoarvoilla.

4.1.5.KEKO malliin ehdotettava periaate

HEKO mallin rakennetta, painotuksia ja pisteytyksiä kehitetään niin, että ne vastaavat
päätösanalyysiteorian vaatimuksia (mm. Seppälä ym. 2001). Keskeisiä HEKOn tarkasteltavia
asioita ovat mm. päätöksenteon kannalta relevantit ympäristökriteerit, niiden pisteskaalat ja
painokertoimien arvot.

4.2. Kasvihuonekaasupäästöt

4.2.1.HEKO-mallin ratkaisut

HEKO-mallissa kasvihuonekaasupäästöt otetaan suoraan huomioon vain
rakennusmateriaalien kautta, asiakokonaisuudessa 'hiili- ja materiaalikierto'. Puun
käyttämisestä rakennusmateriaaleina saa paremmat arvot kuin esimerkiksi metallien
käyttämisestä. Myös kierrätysmateriaalit ja lähialueilta hankitut rakennusmateriaalit tuottavat
etua. Etua saa myös olemassa olevan rakennuskannan käyttämisestä.

Kasvihuonekaasupäästöihin liittyviä näkökohtia otetaan HEKO-mallissa huomioon myös
välillisesti, muissa asiakokonaisuuksissa.  Esimerkiksi sähköntuotannossa paikallisesta
tuotannosta saa paremmat pisteet, kuin valtakunnallisesta verkosta otetulle sähkölle. Myös
lämmöntuotannossa huomioidaan miten lämpö on tuotettu, vaikka varsinaisia
kasvihuonekaasupäästöjä ei näidenkään osalta lasketa. Arvioinnissa pyritään siihen että
lämmöntuotannon primäärienergian kulutus olisi mahdollisimman pientä (sähkön ja lämmön
yhteistuotannosta saa etua), ja uusiutuvista energianlähteistä saa etua.

Seuraavassa on listattu HEKO-mallin indikaattoreita, joista annetut pisteet liittyvät myös
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Mutta pisteiden yhteismäärä ei kuitenkaan
suoraan indikoi kasvihuonekaasujen päästömäärää.

o Rakentamisen hiilijälki
 todennäköiset rakennusmateriaalit
 määräykset ja kannustimet

o Olevan rakennuskannan hyödyntäminen
 vanhan rakennuskannan säilyttäminen verrattuna uuden rakentamiseen

o Rakennusten energiankulutus
 Rakennusten energiatehokkuutta määritellään vakiintuneiden määritelmien kautta,
joista tässä ovat käytössä seuraavat

 rakentamismääräyskokoelma
 matalaenergiatalo
 passiivitalo
 nettonollaenergiatalo
 plusenergiatalo
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o Sähköntuotanto
 paikallinen sähköntuotanto

o Lämmöntuotanto
 sähkölämmitys
 öljy/kaasu
 lämpöpumppu
 CHP uusiutumattomista energialähteistä
 kokonaan uusiutuvaan energiaan perustuva lämmitys
 kuinka suuri osa alueen lämpimästä vedestä tuotetaan aurinkolämmöllä

o Passiivisen aurinkoenergian huomioiminen
 otetaan huomioon rakennusten käyttötarkoitus ja niiden energialuokitus

o Ulkovalaistus
 tyypillinen
 valaistusautomatiikka
 energiatehokkaat valaisimet
 valaistussuunnitelma

o Joukkoliikenne
 saavutettavuus
 vuorotiheys
 kuinka moneen aluekeskukseen on joukkoliikenneyhteys

o Henkilöauton käyttö ja pysäköinti
 autopaikkamäärä
 pysäköintiratkaisu
 sijainti
 yhteiskäyttöautot

Katso myös Liite 3 siitä, kuinka HEKO-mallin eri indikaattorit ja näkökohdat liittyvät
yhdyskuntarakenteen kasvihuonekaasupäästöihin.

4.2.2.Seutukeke-julkaisussa esitetyt indikaattorit

Seutukeken indikaattoreista kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät monet indikaattorit kuten
'Asuntojen ja työpaikkojen sijoittuminen yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä', Joukkoliikenteen
mahdollistava asukastiheys', 'Liikenteen tunnusluvut' j a'Liikennemäärät'.

Varsinaista kasvihuonekaasupäästöjä kuvaavaa indikaattoria ei kuitenkaan ole.

4.2.3.EU:n elinkaariarviointia koskevan ILCD-käsikirjan lähestymistavat

Kasvihuonekaasupäästöjen määrittämisen keskeiset periaatteet on esitetty käsikirjan lu-
vuissa, jotka käsittelevät inventaarioanalyysiä (EC –JRC 2010, s. 70-107) ja
ympäristövaikutusten arviointia (s. 275-280) sekä maankäytön muutoksista aiheutuvia
päästöjä (s. 234-242, 337-342).



Raportti Sivu 15 / 55
SYKE 28.3.2013

KEKO – Kaupunkien ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit
Tekes | Aalto-yliopisto | SYKE | VTT | Espoo | Helsinki | Joensuu | Kuopio | Lahti | Tampere | Vantaa | Skanska | YIT | Ympäristöministeriö

wiki.aalto.fi/display/KEKO

4.2.4.Muita esimerkillisiä ratkaisuja: PAS2050 ja ISO standardin kehitystyö

Avoin standardi tuotteen hiilijalanjäljen määrittämiseen määrittämiseen julkaistiin vuonna 2008
(British Standards 2008). Siinä määriteltiin siis elinkaariarvioinnin periaatteiden mukainen
mutta vain tuotteen ilmastovaikutuksiin keskittyvä analyysi. Keskeisiä hiilijalanjäljelle tyypillisiä
määriteltäviä asioita, joita standardi käsittelee, ovat päästöjen ajankohdan merkitys ja
laskentaperiaate, hiilivarastot (erityisesti rakennusmateriaalien ja kestokulutustuotteiden
puumateriaaleihin), ja maankäytön muutosten aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.

Myös hiilijalanjäljen tekninen spesifikaatio ISO/TS 14067 on valmistelussa.

4.2.5.Muita esimerkillisiä ratkaisuja: ERA 17

ERA17 toimintaohjelmassa linjattiin, että maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämään kaavojen
vaikutusten arviointiin sisällytetään vaatimus kokonaisenergiatarkasteluna tehtävästä
hiilitasetarkastelusta. Toimenpide edellyttää muutosta maankäyttö- ja rakennuslaissa
esitettyihin alueiden käytön suunnittelun tavoitteisiin ja kaavojen sisältövaatimuksiin.
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen edellyttää energiatehokkuuden lisäämistä,
energiankäytön vähentämistä ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa.
Hiilitasetarkastelu sisältää rakennusten, energiahuoltoratkaisujen sekä liikkumisen vaikutukset
päästöihin numeerisina hiilidioksidipäästölaskelmina. Laskelmat tehdään kaikilla
kaavatasoilla. Päästöjen vähentämiskeinoja korttelitasolla täsmennetään
rakennuslupavaiheessa.  (ERA 17/Martinkauppi 2011)

ERA17 edellytti myös, että hiilidioksidipäästö- ja hiilitasetarkastelun avulla varmistetaan
kokonaisuuden kannalta parhaiden energiahuoltoratkaisujen toteuttamisen ja uusiutuvien
energiamuotojen käytön lisäämisen edellytykset kaavoituksessa. Tarvetta käyttää
henkilöautoa vähennetään ja kestävien liikkumistapojen kulkumuoto-osuutta edistetään tätä
tukevilla suunnitteluratkaisuilla. Uusien alueiden rakentamisen yhteydessä toteutetaan myös
niiden joukkoliikenne. (ERA 17/Martinkauppi 2011)

Hiilitasetarkastelu sisällytettäisiin myös kaavojen vanhentuneisuuden arvioinnin osaksi. Siihen
liittyen tarkastellaan myös alueen sijaintia yhdyskuntarakenteessa käyttötarkoituksen,
palveluiden saavutettavuuden, joukkoliikenteen toimivuuden, kevyen liikenteen yhteyksien ja
energiahuoltoratkaisujen kannalta. Mikäli alueelle kaavassa osoitetun uuden rakentamisen
aiheuttama henkilöautoliikenteen suorite ylittää kunnan nykyiset keskimääräiset suoritteet
asukasta kohden eikä alueen päästöjen määrää saada merkittävästi pienemmäksi kuin
kunnan, kaupunkiseudun tai maakunnan vastaavalla alueella keskimäärin, annetaan kaavan
raueta ja etsitään toiminnoille kokonaisenergiankäytön kannalta edullisempia sijaintipaikkoja
esimerkiksi täydennys- ja lisärakentamisen keinoin. (ERA 17/Martinkauppi 2011)

4.2.6.Muita esimerkillisiä ratkaisuja: EcoBalance

EcoBalance - mallilla arvioidaan alueen ns. ekologinen tase: rakenteiden (rakennusten,
verkostojen ja muiden rakenteiden) tuottamisesta ja käytöstä sekä liikenteestä aiheutuvat
vaikutukset energian ja luonnonvarojen (raaka-aineiden) kulutukseen sekä aiheutuviin
kasvihuonekaasupäästöihin, ja muihin haitallisiin päästöihin (CO, SO2, NOX, CH, hiukkaset)
(myös yhdyskuntakustannuksia voidaan tarkastella). Arviointi laaditaan rakenteiden koko



Raportti Sivu 16 / 55
SYKE 28.3.2013

KEKO – Kaupunkien ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit
Tekes | Aalto-yliopisto | SYKE | VTT | Espoo | Helsinki | Joensuu | Kuopio | Lahti | Tampere | Vantaa | Skanska | YIT | Ympäristöministeriö

wiki.aalto.fi/display/KEKO

elinkaaren ajalta käyttäen 50 vuoden ajanjaksoa. Arviointi tehdään määrällisenä arviona,
jossa kukin tekijä kuvataan sille ominaisella yksiköllä (kWh, kg, euro). (Wahlgren 2008)

Vaikutukset arvioidaan asuinrakennusten ja toimitilojen, liikenneverkon, vesihuollon,
energiahuollon, televerkon, viheralueiden sekä asukkaiden liikenteen osalta. Arvioituja
vaikutuksia ovat (Wahlgren 2008):

 Energiankulutus (primäärienergia) (MWh)

 rakennusmateriaalien tuotanto

 rakennusten lämmitys ja sähkönkäyttö

 energiantuotanto

 liikenteen polttoaineet ja niiden tuotanto

 Raaka-aineiden kulutus (tonnia)

 rakennusten ja verkostojen materiaalit (puu, betoni, muu kivi, öljy- ja
muovituotteet, lasi, metalli)

 polttoaineet (öljytuotteet, kivihiili, maakaasu, turve, puu, biokaasu ym.)

 Päästöt (tonnia)

 rakennusmateriaalien tuotannon päästöt

 polttoaineiden käytön ja tuotannon päästöt

 rakennusten energiankäytön ja energiantuotannon päästöt

 erikseen kasvihuonekaasupäästöt (CO2, CH4 ja N2O muunnettuna CO2-
ekvivalentiksi) ja muut päästöt (CO, SO2, NOX, CH, hiukkaset)

 Vedenkulutus ja jätevedet

 asuntojen ja toimitilojen vedenkulutus

 Jätteet

 rakennusjätteet

 yhdyskuntajätteet

4.2.7.KEKO malliin ehdotettava periaate

Inventaariovaiheessa selvitetään erilaisten rakennusten määrät (kerrosneliömetrit) ja väylien
määrät (neliömetriä ja metriä). Lisäksi selvitetään energia- ja vesihuollon rakentamistarve.
Taustatiedoksi selvitetään erilaisten rakennusten rakentamiseen tarvittavat materiaalimäärät
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(kerrosneliömetriä kohti), ja lasketaan tästä arviot niiden aiheuttamista kasvihuonekaasu- ja
muista päästöistä. Lisäksi selvitetään alueen rakennusten energiankulutus (mm.
tavoitteellisen energialuokan tai energiankulutustason avulla), ja alueella käytettävät
energiamuodot ja niiden ominaispäästöt (ottaen erityisesti huomioon paikallinen
energiantuotanto).

HEKO-mallin eri indikaattoreita ja näkökohtia käytetään yhdyskuntarakenteen
kasvihuonekaasupäästöjen mallinnuksen lähtökohtana, katso Liite 3,

Rakentamisen aiheuttama maankäytön muutos otetaan huomioon, periaate ja laskenta
kehitetään PAS2050 ja ISOn teknisen spesifikaation ISO/TS 14067 pohjalta. Syynä päästöihin
on, että nykyisen luonnon muuttuminen toisenlaiseksi luonnoksi tai rakennetuksi ympäristöksi
vaikuttaa kasvien hiilioksidin sidontaan ilmakehästä ja maan orgaanisesta aineksesta
hajotuksessa vapautuvaan hiilidioksidimäärään.

Käytön ympäristökuormituksessa huomioidaan rakennusten ja liikkumisen ja kulutuksen
energiankulutus ja päästöt. Liikennemääristä ja niiden kasvihuonekaasupäästöistä katso luku
4.5. Jätevaiheen kasvihuonekaasupäästöt arvioidaan erityisesti kotitalouksien tuottamalle
yhdyskuntajätteelle ja lajitellulle jätteelle (Nissinen ja Dahlbo 2009). Rakennusmateriaaleille
jätevaihetta tarkastellaan rakentamisen päästöarvioinnin yhteydessä

Indikaattorina toimii kasvihuonekaasupäästöjen määristä laskettu ilmastovaikutus. Päästöjen
ajoituksen merkitys otetaan huomioon PAS2050 ja ISO/TS 14067 mukaisesti.

Tulevaisuuden päästöjen laskentaa varten tehdään skenaariot energiantuotannosta ja sen
päästöistä.

4.3. Luonnonvarojen kulutus

4.3.1.HEKO-mallin ratkaisut

HEKO-mallissa tarkastellaan maansiirtoa siten, että mitä suurempia määriä (m3) maata
joudutaan siirtämään rakennettavalla alueella sitä huonommat pisteet arvioinnista saadaan.
Siirrettäviä maamassoja suhteutetaan myös alueelle rakennettavaan kerrosalaan (kem2) ja
siirtomatkaan (km) seuraavan kaavan avulla: indikaattori = siirrettävä maa-aines *
siirtomatka/rakennettava kerrosneliömäärä. Mitä pienempi määrä maamassoja joudutaan
siirtämään suhteessa rakennettavaan kerrosalaan sitä parempi. Arvioinnissa otetaan
huomioon myös millä maansiirrot tehdään ja joudutaanko siirrettäviä maamassoja
käsittelemään ennen loppusijoitusta.

Seuraavassa on listattu HEKO-mallin indikaattoreita, joista annetut pisteet liittyvät myös
luonnonvarojen käyttöön ja ehtymiseen.

 maan käyttö rakentamiseen
 vähäarvoinen
 keskinkertainen
 arvokas

 maan siirrot
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 maansiirroista syntyvät haitat suhteutettuna alueelle tuotettavaan
kerrosneliömäärään

4.3.2.Seutukeke-julkaisussa esitetyt indikaattorit

Seutukeken indikaattoreista kohdealueen luonnonvaroihin liittyvät erityisesti indikaattorit
'Metsät ja suot' ja 'Asuntorakentaminen asemakaavoittamalla alueella'.

4.3.3.EU:n elinkaariarviointia koskevan ILCD-käsikirjan lähestymistavat, ja kansainvälisen
luonnonvarapaneelin lähestymistavat

Luonnonvaroihin liittyvän ongelman arvioinnin periaatteet on esitetty käsikirjan sivuilla 220-
225, sekä yleisesti sivuilla jotka käsittelevät inventaarioanalyysiä (s. 70-107) ja
ympäristövaikutusten arviointia (s. 275-280) (EC –JRC 2010). Havainnollisemmin näitä
kuitenkin kuvataan käsikirjaa täydentävässä Euroopassa tehtäviä elinkaariarviointeja
koskevassa oppaassa (EC –JRC 2011, s. 92-102).

Mallit CML2002 ja EPID 1997 tarkastelevat fossiilisia polttoaineita ja mineraaleja ja ottavat
huomioon tunnetun taloudellisesti hyödynnettävissä olevan varannon ja vuotuisen
käyttömäärän.  Malli ReCiPe ottaa huomioon fossiilisten polttoaineiden ja mineraalien
marginaalikustannukset, eli kuinka paljon tuotannon kustannus nousee luonnonvaran
hyödyntämisen vuoksi. Tässä otetaan huomioon, että luonnonvaran ehtyessä joudutaan
ottamaan käyttöön entistä hankalammin hyödynnettäviä varantoja ja kalliimpaa teknologiaa.
Katso EC –JRC 2011  s. 95-96 ja lähteet s. 85.

Kansainvälisen luonnonvarapaneelin teettämässä tutkimuksessa (Hertwich ym.2010 s. 35)
todetaan, että luonnonvarojen kulutuksessa ongelmia aiheuttavat erityisesti fossiilisten
polttoaineiden ja tiettyjen metallien käyttökelpoisimpien varantojen ehtyminen sekä kala- ja
puuvarantojen ehtyminen.

4.3.4.Muita ekolaskureiden esimerkillisiä ratkaisuja

EcoBalance – malli ottaa huomioon luonnonvarojen (raaka-aineiden) kulutusta rakenteiden
koko elinkaaren ajalta käyttäen 50 vuoden ajanjaksoa (Wahlgren 2008)Raaka-aineiden
tonnimääräiseen kulutukseen sisällytetään rakennusten ja verkostojen materiaalit (puu,
betoni, muu kivi, öljy- ja muovituotteet, lasi, metalli) sekä polttoaineet (öljytuotteet, kivihiili,
maakaasu, turve, puu, biokaasu ym.).Katso myös luku 4.2.6.

4.3.5.KEKO malliin ehdotettava ratkaisu

KEKO-malliin ehdotetaan elinkaariarvioinnin menetelmiin perustuvaa luonnonvarojen
kulutuksen indikaattoria. Siinä inventoidaan ensin keskeiset luonnonvaroihin vaikuttavat
muutokset ja muodostetaan niiden pohjalta luonnonvarojen muutosta kuvaava indikaattori.
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Nykyisen luonnon muuttuminen toisenlaiseksi luonnoksi tai rakennetuksi ympäristöksi
vaikuttaa alueen uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen määriin ja niiden
hyödyntämiskelpoisuuteen. Inventaariossa tunnistetaan alueen tärkeimmät uusiutuvat ja
uusiutumattomat luonnonvarat ja tehdään arvio niiden määrällisistä muutoksista.

Rakentamisessa käytetään runsaasti materiaaleja sekä rakennuksiin että väyliin. Näiden
materiaalien taustalla ovat niitä varten hyödynnetyt luonnonvarat..

Käyttövaiheessa luonnonvaroja kuluu mahdollisiin korjaus- ja huoltotöihin sekä asumisen ja
liikenteen energian- ja vedenkulutuksen vuoksi. Lisäksi kulutustuotteiden valmistuksessa on
kulunut luonnonvaroja, mitä voidaan tarkastella karkealla tasolla jos yhdyskuntarakenteen
oletetaan vaikuttavan kulutusprofiiliin.

Jätevaiheessa voidaan ohjata materiaaleja uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen, jolloin
saadaan vähennettyä tarvetta luonnonvarojen käyttöön. Tällä on merkitystä etenkin
rakennusten ja teiden peruskorjaus- ja purkuvaiheissa. Lisäksi normaali jätehuolto vaikuttaa
tähän kulutustuotteiden osalta.

Indikaattorissa otetaan huomioon luonnonvaran käyttöön otettu tai rakentamisen vuoksi
tuhottu määrä ja luonnonvaran riittävyys Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Metsälle ja pellolle
ja vesiekosysteemeille pinta-alaa voidaan painottaa alueen tuottavuudella, jolloin metsää
voidaan painottaa puunkasvulla ja peltoa ravintokasvien tuotantomäärällä ja
vesiekosysteemejä kalojen tuotannolla ( ekologisen jalanjäljen menetelmä).

Menetelmää ehdotetaan kehitettävän EU:n ILCD-käsikirjassa suositeltujen mallien CML2002,
EPID 1997 ja ReCiPe pohjalta, ottaen huomioon myös ekologisen jalanjäljen menetelmä
(Footprintnetwork 2013).

4.4. Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden
väheneminen

4.4.1.HEKO-mallin ratkaisut

Monimuotoisuuden arvioiminen kuuluu HEKO-mallissa osa-alueeseen lähivirkistysalueet ja –
viljely. Tämä osio ottaa huomioon myös luonnon tilan. Arviointi jakautuu kolmeen osioon:
ulkoilualueiden saavutettavuus ja monipuolisuus, ympäröivien laajojen viher- ja
ulkoiluverkkojen jatkuvuus alueen läpi, sekä lähiviljely.

Varsinaisesti monimuotoisuutta käsitellään vain osiossa ympäröivien viher- ja ulkoiluverkkojen
jatkuvuus alueen läpi. Tässä osiossa arvioidaan kuinka hyvin rakennettava alue tukee laajoja
viher- ja ulkoiluverkkoja, seuraavien väitteiden perusteella:

 Alue ei kytkeydy merkittäviin viher- tai ulkoiluverkkoihin, tai alue tuke ympäröivien
viher- ja ulkoiluverkkojen jatkuvuutta, annetaan nolla pistettä

 Alue tukee joidenkin, mutta ei kaikkien ympäröivine merkittävien viher- ja
ulkoiluverkkojen jatkuvuutta, annetaan pisteitä -10
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 Alue ei tue ympäröivine merkittävien viher- ja ulkoiluverkkojen jatkuvuutta lainkaan,
annetaan -20 pistettä.

HEKO-mallissa tarkastellaan myös maankäyttöä rakentamiseen. Maa-alueet jaetaan luokkiin
vähäarvoinen, keskinkertainen ja arvokas.

 Vähäarvoisella maalla tarkoitetaan aluetta jolla ei ole arvoa luonnonympäristönä
eikä maa- tai metsätalouskäytössä, eli niin sanottu joutomaa. Tällaisen alueen
käyttöön otto jopa parantaa sen tilaa.

 Keskinkertainen alue on tavallista metsä-, pusikko-, kallio tms. luontoaluetta.
Tällaiselle alueelle ei anneta suurta ekologista arvoa.

 Arvokas alue katsotaan erityisen arvokkaaksi sen maa-, tai metsätalouskäytön, tai
sen biologisten piirteittensä takia.

4.4.2.Seutukeke-julkaisussa esitetyt indikaattorit

Seutukeken indikaattoreista kohdealueen monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin
liittyvät lukuisat indikaattorit. Näitä ovat mm. 'suojelualueet', 'luonnon ydinalueet', 'luonnon
ydinalueiden kytkeytyneisyys', sekä 'pinnoitettu maapinta-ala'.

4.4.3.EU:n elinkaariarviointia koskevan ILCD-käsikirjan lähestymistavat

ILCD-käsikirjassa maankäytön vaikutusten arviointi on käsitelty hyvin lyhyesti käsikirjan
sivuilla 173, 221-222 ja 224, vain viitaten kunkin LCA-metodologian omiin ratkaisuihin, ja
todeten ettei yleistä ohjeistusta anneta vielä tässä vaiheessa ((EC –JRC 2010). Näitä
metodologioita kuvataan käsikirjaa täydentävässä Euroopassa tehtäviä elinkaariarviointeja
koskevassa oppaassa ja siinä annetaan myös suosituksia (EC –JRC 2011, s. 84-92).

Monimuotoisuuden tarkastelua tehdään ILCD-käsikirjoissa maankäytön yhteydessä (otsikko
Land use).  Tämän arvioinnissa ensi-askel on ’varatun maa-alan’ tai ’käyttöönotetun maa-
alan’ määrä ja laatu. Laatuun liittyvät mm. eliöiden määrä ja nettoprimäärituotanto. Jotkut
menetelmät tarkastelevat vain maan laatua ja sen muutoksia, mm. maan orgaanisen aineen
määrää, maan rakennetta ja happamuutta. Lajien hävikki ja nettoprimäärituotannon
väheneminen ovat yleisimpiä indikaattoreita maankäytön aiheuttamille muutoksille LCA-
malleissa.

ReCiPe malli analysoi maan varaamista luonnolta yhteiskunnan käyttöön (’occupation’) ja
maankäytön muutoksia (transformation). Indikaattori perustuu potentiaaliseen eliölajien
(lähinnä kasvien) hävikkiin (potentially disappeared fraction of species, PFD), joka kerrotaan
vaikutusajalla. Maankäytön muutosten osalta vaikutusaika on se aika, joka alueelta kestäisi
palata luonnontilaan jos vaikuttava tekijä (yhdyskuntarakenne) poistettaisiin siitä. Swiss
Ecoscarcity –metodologiasa erilaisille maankäytön muodoille on määritelty
ekosysteemivaurioiden potentiaali (ecosystem damage protential, EPD), joka perustuu
kasvien määrään muuttuneella luontotyypillä verrattuna oletettuun alkuperäiseen
luontotyyppiin. LIME-malli tarkastelee primäärituotannon lisäksi punaisella listalla olevien (eli
harvinaisten) lajien ’katopotentiaalia’, ja sitä on sovelleltu Japanissa.
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ILCD-opas ei päädy suosittelemaan mitään menetelmistä sellaisenaan, koska ne eivät ole
vielä tarpeeksi ’kypsiä’. Esiin nostetaan kuitenkin maan orgaanisen aineen määrään
perustuva malli ja ReCiPe –malli.

Mallien lähteistä katso EC –JRC 2011 s. 85.

4.4.4.Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelma

Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelman 2013–
2020 mukaan luonnonsuojelun toimeenpano on pitkälti tukeutunut lainsäädännöllisiin ja
hallinnollisiin ohjauskeinoihin, ja uhanalaisuusarvioinnit osoittavat, ettei
luonnonsuojelulainsäädäntö yksin eikä yhdessä muun ympäristölainsäädännön kanssa ole
kyennyt estämään luonnon monimuotoisuuden vähenemistä ((Ympäristöministeriö 2013).

Tiivistyvä rakentaminen, liikenneväylät ja muu maankäyttö vähentävät luonnonympäristöjen
määrää sekä pirstovat jäljelle jääviä elinympäristöjä. Yhtenäiset elinympäristölaikut
pienenevät, jäljellä olevien laikkujen eristyneisyys muista laikuista lisääntyy ja monille lajeille
epäedullisten reuna-alueiden suhteellinen osuus kasvaa. Pirstoutuminen vahvistaa
entisestään elinympäristön kokonaispinta-alan vähenemisen kielteisiä vaikutuksia luonnon
monimuotoisuudelle. (Ympäristöministeriö 2013 s. 60)

Luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat vaikutukset arvioidaan osana maankäytön
suunnittelua, suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia ja yksittäisten
hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia sekä Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-
arviointia. Luontovaikutusten arviointia ohjaavat keskeiset periaatteet ovat luonnon
monimuotoisuuden vähenemisen välttäminen ja varovaisuusperiaate. Myös suuren yleisön
osallistuminen ja vuorovaikutus monimuotoisuutta koskevissa kysymyksissä on tärkeää mm.
paikallistuntemuksen hyödyntämiseksi sekä kuulemisen ja osallisuuden varmistamiseksi.
Etelä-Suomessa asutuksen tiivistyminen, muu rakentaminen ja vilkkaasti liikennöidyt väylät
ovat voimakkaasti rajoittaneet luonnonvaraisten eläinten elin- ja liikkumismahdollisuuksia. Eri
toimialat ja viranomaistahot ovat laatineet ohjeita eliölajien, luontotyyppien tai
monimuotoisuuden huomioon ottamisesta suunnittelussa. Maankäytön suunnittelussa on
jossain määrin otettu huomioon myös toimivat ekologiset käytävät. (Ympäristöministeriö 2013
s. 61)

Toimintaohjelman mukaan kaavoituksen tulee perustua riittäviin ja oikein kohdistettuihin
luontoselvityksiin, joissa huomioidaan myös kaava-alueen ulkopuolinen luonto ja
ekosysteemien toiminta. Samalla tulee ehkäistä tai vähentää yhtenäisten luonnonalueiden
pirstoutumisesta luonnon monimuotoisuudelle aiheutuvia haittoja kehittämällä ns. vihreää ja
sinistä infrastruktuuria (ekologista verkostoa). Tällä edistetään myös luonnon sopeutumista
ilmastonmuutokseen.

Suomen luontotyyppien ensimmäinen uhanalaisuuden arviointi (LuTU) valmistui vuonna 2008.
Tuloksena julkaistiin laaja raportti ja kuvaukset Suomen uhanalaisista, silmälläpidettävistä,
säilyvistä ja puutteellisesti tunnetuista luontotyypeistä (Ympäristöministeriö 2013 s. 62).

Lajisuojelua toteutetaan ensisijaisesti suojelemalla ja hoitamalla elinympäristöjä, mutta
uhanalaisimpien lajien turvaamiseksi tarvitaan lajikohtaisesti suunniteltuja suojelutoimia.
Lajikohtaisia suojeluohjelmia olisi tarpeen laatia noin 500 uhanalaiselle lajille, mutta
toistaiseksi niitä on voitu laatia vain noin 150 lajille. Erityistä suojelua vaativien lajien yksi
suojelukeino on luonnonsuojelulain mukainen lajin esiintymispaikan turvaaminen
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luonnonsuojeluviranomaisen rajauspäätöksellä. Näitä on tehty toistaiseksi noin 170 kpl
(1998–2010), kun tarve on yli 1 000. Uhanalaisten lajien huomioon ottaminen suojelualueiden
ulkopuolisessa luonnon käytössä edellyttää ajantasaista, tarkkaa ja nykyistä kattavampaa
tietoa uhanalaisten lajien esiintymisestä sekä neuvontaa ja ohjeistusta lajien
turvaamiskeinoista.

Ympäristöhallinnolla on uhanalaisten lajien paikkatietoa sisältävä Eliölajit-tietokanta, mutta
sen tietosisältö on  monilta osiltaan puutteellinen. Tiedonvälitysjärjestelmästä LUMONET
(www.ymparisto.fi/lumonet) suunnitellaan kehitettävän luontotietoa kokoava ja välittävä
yhteiskäyttöinen portaali, joka palvelee laajasti koti- ja ulkomaisten käyttäjien tarpeita.
Suomalaisten tutkimuslaitosten, viranomaistahojen ja kansalaisjärjestöjen yhteistyönä on
koottu noin 110 luonnon monimuotoisuuden tilaa kuvaavaa indikaattoria Luonnontila.fi -
sivustolle. Indikaattorit kattavat Suomen luonnon pääelinympäristötyypit.

4.4.5.KEKO malliin ehdotettava ratkaisu

KEKO-malliin ehdotetaan elinkaariarvioinnin menetelmiin perustuvaa monimuotoisuuden ja
ekosysteemipalveluiden muutoksia kuvaavaa indikaattoria. Siinä inventoidaan ensin
alkuperäiset luontotyypit ja mahdolliset uhanalaisten lajien esiintymät sekä rakentamisen
aiheuttamat muutokset näihin. Yksi esimerkki on Mattilan ym. (2011) koko Suomelle laskemat
maankäytön muutokset, käyttäen kolmea eri indikaattoria. Lisäksi otetaan huomioon uusin
tieto ekosysteemipalveluista ja niiden arvioinnista (Söderman 2012).

Elinkaariarvioinnin menetelmistä lähtökohtana voidaan pitää ReCiPe-mallia, ottaen huomioon
myös Swiss Ecoscarcity –mallin ratkaisut ja LIME-mallin lähestymistapa tarkastella myös
uhanalaisia  lajeja.

Suomen toimintaohjelmassa mainittuja tiedonlähteitä (Eliölajit, LUMONET, Luonnontila.fi)
käytetään mallissa.

4.5. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet, asukkaiden liikkumistottumukset
ja arkiliikkumisen hiilidioksidipäästöt

4.5.1.Yleistä

Yhdyskuntarakenne vaikuttaa ihmisten päivittäiseen liikkumistarpeeseen. Etäisyydet kodin,
työpaikkojen, koulujen, palvelujen ja vapaa-ajan harrastuspaikkojen välillä vaihtelevat
yhdyskunnan eri osissa. Myös mahdollisuudet käyttää eri kulkutapoja päivittäisillä matkoilla
poikkeavat merkittävästi toisistaan eri osissa yhdyskuntarakennetta.
Yhdyskuntarakenteellinen sijainti ja liikkumismahdollisuudet heijastuvat ihmisten
liikkumiskäyttäytymiseen, kuten tehtyjen matkojen pituuteen ja kulkutapajakaumaan (Ristimäki
ym. 2011). Päivittäisten matkojen pituus ja kulkutapa vaikuttavat liikenteen
energiankulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin. Lisäksi liikenne aiheuttaa kaupungeissa
ilmanlaatu-, melu- ja liikenneturvallisuusongelmia ja vie tilaa muilta toiminnoilta.
Yhdyskuntarakenteen ja liikenteen ympäristövaikutusten välillä on näin ollen selvä yhteys.
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Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan asunto-, työpaikka-, asiointi- ja virkistysalueiden sekä niitä
yhdistävän liikenteen ja teknisen huollon järjestelmien muodostamaa fyysistä ja toiminnallista
kokonaisuutta. Yhdyskuntarakennetta tarkastellaan yleensä työssäkäyntialueen,
kaupunkiseudun, kaupungin tai yksittäisen taajaman tasolla. Yhdyskuntasuunnittelun
tavoitteena pidetään eheätä ja tehokasta yhdyskuntarakennetta, jossa
kaupungistumiskehityksen aiheuttama kasvupaine ohjataan olemassa olevan rakenteen
sisään tai kiinteäksi osaksi sitä. Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hajautuminen on
maailmanlaajuinen ilmiö ja on jatkunut Suomessakin pitkään. Hajautuminen on ilmennyt
työssäkäynti- ja asiointimatkojen pitenemisenä sekä taajamien asukastiheyden alenemisena
(Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset… 2012; Ristimäki ym. 2003). Samaan aikaan
autonomistus on yleistynyt ja henkilöautoliikenne lisääntynyt.

Yhdyskuntarakenteen vyöhyketarkastelun kautta on tutkittu maankäytön ja
liikennejärjestelmän välistä vuorovaikutusta (Kanninen ym. 2010; Ristimäki ym. 2011).
Vyöhykejaon perustana on käytetty eri liikennemuotojen tarjontaa. Vyöhykerajaukset eivät siis
ensisijaisesti kuvaa eri kulkutapojen todellista käyttöä vaan enemmänkin niiden
käyttömahdollisuuksia. Yhdyskuntarakenteen vyöhykejakoa on hyödynnetty
liikkumistottumusten tutkimuksessa. Kun vyöhykkeisiin on liitetty kysely- tai
haastattelututkimusten tietoja asukkaiden matkustuskäyttäytymisestä, on pystytty arvioimaan
eri kulkutapojen tarjonnan ja kysynnän välistä suhdetta ja yhdyskuntarakenteen liikenteellisiä
vaikutuksia.

Yhdyskuntarakenteen vyöhykerajaukset on laadittu Suomen ympäristökeskuksessa. Aluejako
on muodostettu 34 suurimman kaupunkiseudun taajama-alueille, joilla asuu noin kaksi
kolmasosaa koko maan väestöstä. Taajama-alueena on käytetty yhdyskuntarakenteen
seurannan (YKR) taajamarajausta. Vyöhykerajaukset on tehty YKR:n 250 metrin
tilastoruudukossa.

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet on jaettu karkeasti jalankulku-, joukkoliikenne- ja
autovyöhykkeisiin (Taulukko 6). Jalankulkuvyöhykkeet sijoittuvat keskustoihin ja
alakeskuksiin. Ne kattavat alueen, jossa päivittäisen liikkumisen mahdollisuudet ovat
monipuoliset ja asiointi kävellen tai pyörällä on helppoa lyhyistä etäisyyksistä johtuen.
Joukkoliikennevyöhykkeet ovat alueita, joilla joukkoliikenteen palvelutaso on kilpailukykyinen
autoon verrattuna etenkin ruuhka-aikana. Vyöhykkeen rajaus perustuu joukkoliikenteen
vuorotiheyteen ja kävelyetäisyyteen pysäkille. Autovyöhykkeeksi rajautuu muu taajama-alue,
joka ei täytä jalankulku- tai joukkoliikennevyöhykkeiden kriteereitä.

Vyöhykkeiden kriteerit ja toiminnallinen luonne ovat erilaisia erikokoisilla kaupunkiseuduilla
(Taulukko 2). Erityisesti pääkaupunkiseutu ja osin myös Tampereen ja Turun seudut
poikkeavat muista kaupunkiseuduista. Suurimmilla kaupunkiseuduilla yhdyskuntarakenteen
vyöhyketarkastelua on tarpeen tarkentaa sen mukaan, mikä on alueen etäisyys keskustasta ja
millainen on joukkoliikenteen palvelutaso ja järjestämistapa (Ristimäki ym. 2011).

Taulukko 2. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeiden kriteerit ja kuvaukset (Ristimäki ym.
2011; Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 2012)

Vyöhyke Kriteerit
kaupunkiseuduilla

Vyöhykkeen kuvaus

Keskustan
jalankulku-
vyöhyke

Aluerajaukseen kuuluvat
ruudut, jotka ovat
enintään noin 1 km:n
etäisyydellä taajaman

Keskusta-alueet ovat tiiviisti rakennettuja,
monipuolisia työpaikkojen, asumisen ja eri
palveluiden keskittymiä, joissa päivittäisen
liikkumisen mahdollisuudet ovat
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toiminnallisesta
keskipisteestä,
Helsingissä 2 km:n
etäisyydellä. Keskipiste
on määritetty paikallisen
arvioinnin perusteella.

monipuoliset. Etäisyydet ovat lyhyitä ja
asiointi on helppoa jalkaisin. Suuri osa
matkoista kuljetaan jalkaisin tai pyörällä.

Alakeskuksen
jalankulku-
vyöhyke

Alakeskukset on valittu
toimintojen
monipuolisuuden
perusteella
paikkatietoanalyysin
avulla. Aluerajaukseen
kuuluvat ruudut, jotka
sijaitsevat 1 km:n
etäisyydellä
keskuksesta, mutta
rajauksessa on otettu
huomioon myös
paikalliset tekijät.

Alakeskukset sijaitsevat erillään
pääkeskustasta ja ovat kooltaan
pääkeskustaa pienempiä. Alakeskuksiin on
keskustojen tavoin keskittynyt monipuolisesti
palveluja, työpaikkoja ja asutusta.
Alakeskukset toimivat usein myös
joukkoliikenteen solmukohtina. Samoin kuin
pääkeskustoissa, alakeskusten
jalankulkuvyöhykkeellä on helppoa asioida
jalkaisin tai pyörällä. Pääkaupunkiseudulla
alakeskukset tukeutuvat intensiiviseen
joukkoliikenteeseen.

Keskustan
reunavyöhyke

Ruudut, jotka ovat 1-2,5
km:n etäisyydellä
keskustan
keskipisteestä,
Helsingissä 2-5 km:n
etäisyydellä

Keskustan reunavyöhyke on varsinkin
suurilla kaupunkiseuduilla monipuolinen sekä
rakenteeltaan ja että
liikkumismahdollisuuksiltaan. Liikkuminen
keskustaan on mahdollista jalkaisin,
polkupyörällä, autolla tai joukkoliikenteellä.
Etäisyys keskustaan on pitkä laajamittaiseen
kävelyyn, mutta pyöräilyn edellytykset ovat
hyvät, jos pyörätieyhteydet ovat toimivat.
Suurimmissa kaupungeissa vyöhykkeellä on
runsaasti joukkoliikenteen tarjontaa.

Intensiivinen
joukkoliikenne-
vyöhyke

Ruudut, joissa
joukkoliikenteen
vuoroväli on enintään 15
min, Turussa ja
Tampereella enintään
10 minuuttia ja
Helsingissä enintään 5
min, raideliikenne
Helsingissä 10 min,
kävelyetäisyys
bussipysäkille enintään
250 m ja raideliikenteen
asemalle 400 m

Intensiivisellä joukkoliikennevyöhykkeellä on
hyvät joukkoliikenneyhteydet keskustaan.
Pysäkille voi lähteä jopa aikataulua
katsomatta. Varsinkin intensiivisen
raideyhteyden alueella matka-aika
keskustaan on lyhyt. Joukkoliikenteen käyttö
onkin vyöhykkeellä yleistä. Asukastiheys
vyöhykkeellä on melko suuri, minkä ansiosta
vyöhykkeelle sijoittuu myös monia palveluja.
Varsinkin raideliikenteen asemien ympärille
keskittyy asutusta, palveluja ja työpaikkoja, ja
osa aseman seuduista onkin kehittynyt
alakeskuksiksi.

Joukkoliikenne-
vyöhyke

Ruudut, joissa
joukkoliikenteen
vuoroväli enintään 30
min, Helsingissä 15 min,
kävelyetäisyys

Joukkoliikennevyöhykkeellä joukkoliikenteen
palvelutaso on kilpailukykyinen autoon
verrattuna etenkin ruuhka-aikana.
Joukkoliikenteen käyttöaste ei ole yhtä
korkea kuin intensiivisellä
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bussipysäkille enintään
250 m ja raideliikenteen
asemalle 400 m

joukkoliikennevyöhykkeellä.
Joukkoliikennevyöhyke on muodoltaan usein
nauhamainen, mutta pääkaupunkiseudulla
vyöhyke muodostaa kattavan verkoston.
Kannattava joukkoliikenne edellyttää melko
tiivistä asutusta.

Autovyöhyke Taajama-alueet, jotka
eivät täytä muiden
vyöhykkeiden kriteerejä

Autovyöhykkeellä joukkoliikenne ei
useinkaan mahdollista sujuvaa arkea.
Autovyöhykkeeseen kuuluu kaupunkiseudun
reunamilla sijaitsevia väljäksi taajamaksi
rakentuneita pientaloalueita ja myös
lähempänä keskustaa sijaitsevia alueita
joukkoliikennekäytävien välissä.
Luonteenomaista on asuntokuntien
moniautoisuus, suuret liikennesuoritteet sekä
pitkät työ- ja asiointimatkat.

Liikkumiskäyttäytymistä eri vyöhykkeillä on tutkittu valtakunnallisten ja alueellisten
henkilöliikennetutkimusten perusteella. Henkilöliikennetutkimuksissa on tyypillisesti kerätty
suurelta vastaajajoukolta tietoja yhden vuorokauden aikana tehdyistä matkoista. Matkat on
luokiteltu pääkulkutavan ja matkan tarkoituksen mukaan. Käsiteltyjä kulkutapoja ovat olleet
jalkaisin, polkupyörällä, henkilöautolla, linja-autolla, junalla, raitiovaunulla ja metrolla, taksilla
ja muulla tavoin kulkeminen. Matkan tarkoituksista on eritelty työ-, koulu- ja opiskelu-, työasia-
, ostos- ja asiointi-, vierailu- sekä muut vapaa-ajan matkat (HLT 2012).

Henkilöliikennetutkimusten vastaajat on paikannettu yhdyskuntarakenteen vyöhykkeille, ja
vastausten perusteella vyöhykkeille on laskettu liikkumisprofiilit. Liikkumisprofiilien
laskennassa on otettu huomioon vain arkiliikkuminen, johon on sisällytetty alle 100 kilometrin
mittaiset matkat. Nämä matkat tehdään pääsääntöisesti kaupungin työssäkäynti- ja
asiointialueen sisällä, jolloin niihin on mahdollista vaikuttaa yhdyskuntarakenteen ja
liikennejärjestelmän suunnittelulla ja ohjauksella. Lukumääräisesti alle 100 kilometrin matkoja
on yli 90 prosenttia kaikista matkoista, mutta kilometreissä laskettuna arkimatkojen osuus on
vain hieman yli puolet (Ristimäki ym. 2011, 63–64). Pitkien matkojen tekemisessä esiintyy
eroja esimerkiksi eri kaupunkiseutujen välillä sekä tulo- ja koulutustason mukaan (Kalenoja
ym. 2009, 49–50).

Liikkumiskäyttäytyminen arkimatkoilla on henkilöliikennetutkimusten tulosten perusteella hyvin
erilaista eri yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä (Ristimäki ym. 2011, HLT 2012). Sekä
matkojen pituudessa että kulkutavoissa on suurta vaihtelua vyöhykkeiden välillä. Keskustan
jalankulkuvyöhykkeellä tehdään matkoja jalkaisin jopa moninkertainen määrä
autovyöhykkeeseen verrattuna. Joukkoliikenteellä liikutaan eniten intensiivisellä
joukkoliikennevyöhykkeellä. Henkilöautolla ja kaikilla kulkuvälineillä yhteensä kuljettujen
kilometrien määrä on suurin autovyöhykkeellä. Vyöhykkeiden lisäksi myös aluetehokkuuteen
ja palvelujen saavutettavuuteen perustuvat tarkastelut osoittavat merkittäviä eroja
liikkumiskäyttäytymisessä yhdyskuntarakenteen eri osien välillä (HLT 2012).

Alueellisten liikennetutkimusten perusteella käy ilmi, että yhdyskuntarakenteen vyöhykkeiden
yhteys liikkumiskäyttäytymiseen vaihtelee kaupunkiseutujen välillä (Kuva 3 ja 4). Esimerkiksi
joukkoliikennevyöhykkeellä asuvien joukkoliikenteen kulkutapaosuus on pääkaupunkiseudulla
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sekä Turun ja Tampereen seuduilla paljon suurempi kuin keskisuurilla kaupunkiseuduilla,
kuten Lahden seudulla.

Uudellamaalla keskustojen jalankulkuvyöhykkeellä asuvat tekevät 40–60 prosenttia
matkoistaan kävellen tai pyörällä, sillä päivittäiset palvelut sijaitsevat useimmiten asuinpaikan
lähiympäristössä. Joukkoliikenteen matkaluvut ovat suurimpia pääkaupunkiseudulla
intensiivisellä joukkoliikennevyöhykkeellä ja keskustan reunavyöhykkeellä, joissa asuvat
tekevät noin kolmanneksen matkoistaan joukkoliikenteellä. Pääkaupunkiseudulla myös
autovyöhykkeellä asuvat käyttävät suhteellisen paljon joukkoliikennettä, mutta
joukkoliikenteen matkaluku jää selvästi pienemmäksi kuin intensiivisellä
joukkoliikennevyöhykkeellä (Kuva 3).

Pääkaupunkiseudun kehysalueella matkojen pituudet ja kulkutavat riippuvat etäisyydestä
Helsinkiin ja raideliikenteen tarjonnasta. Päivittäin autolla liikuttujen kilometrien määrä on
suurin pääkaupunkia ulommalla kehysalueella, joka sijaitsee 30–50 kilometrin etäisyydellä
Helsingin keskustasta (Kuva 4). Ulompaan kehysalueeseen kuuluu mm. suuria osia Vihdistä,
Nurmijärven pohjoisosasta ja Siuntiosta. Sisemmällä kehysalueella asuvilla kilometrien määrä
on huomattavasti pienempi kuin ulommalla kehysalueella. Myös joukkoliikennematkoja
tehdään sisemmällä kehysalueella ulompaa kehysaluetta enemmän. Raideliikenteeseen
tukeutuvilla kehysalueilla henkilöautolla liikuttujen kilometrien määrä on pienempi kuin muilla
kehysalueilla ja junalla tehtyjen matkojen ja kilometrien määrä huomattavasti muita alueita
suurempi. (Ristimäki ym. 2011)



Raportti Sivu 27 / 55
SYKE 28.3.2013

KEKO – Kaupunkien ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit
Tekes | Aalto-yliopisto | SYKE | VTT | Espoo | Helsinki | Joensuu | Kuopio | Lahti | Tampere | Vantaa | Skanska | YIT | Ympäristöministeriö

wiki.aalto.fi/display/KEKO

48 %

32 %

32 %

27 %

24 %

19 %

32 %

21 %

24 %

13 %

12 %

10 %

26 %

21 %

20 %

13 %

10 %

10 %

26 %

18 %

13 %

15 %

13 %

39 %

21 %

22 %

15 %

14 %

44 %

20 %

20 %

19 %

18 %

13 %

34 %

17 %

15 %

7 %

33 %

23 %

20 %

15 %

5 %

8 %

7 %

7 %

8 %

8 %

13 %

15 %

12 %

9 %

12 %

5 %

9 %

9 %

10 %

4 %

11 %

5 %

9 %

14 %

10 %

6 %

3 %

14 %

19 %

16 %

12 %

8 %

10 %

12 %

14 %

12 %

8 %

4 %

14 %

22 %

8 %

13 %

13 %

12 %

9 %

4 %

18 %

24 %

35 %

34 %

46 %

55 %

41 %

53 %

53 %

65 %

65 %

73 %

58 %

64 %

62 %

70 %

70 %

74 %

59 %

62 %

67 %

70 %

75 %

41 %

55 %

55 %

67 %

72 %

40 %

64 %

61 %

58 %

67 %

74 %

50 %

57 %

74 %

76 %

49 %

58 %

65 %

73 %

11 %

16 %

15 %

19 %

14 %

13 %

4 %

5 %

6 %

8 %

4 %

8 %

10 %

9 %

9 %

4 %

6 %

7 %

8 %

1 %

6 %

4 %

5 %

11 %

6 %

9 %

2 %

3 %

4 %

5 %

5 %

8 %

7 %

6 %

4 %

3 %

12 %

9 %

7 %

7 %

8 %

6 %

4 %

5 %

3 %

4 %

1 %

14 %

13 %

2 %

5 %

5 %

6 %

3 %

2 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

jalankulkuvyöhyke
jalankulun reunavyöhyke

alakeskuksen jalankulkuvyöhyke
intensiivinen joukkoliikennevyöhyke

joukkoliikennevyöhyke
autovyöhyke

jalankulkuvyöhyke
jalankulun reunavyöhyke

hyvä joukkoliikennevyöhyke
joukkoliikennevyöhyke

autovyöhyke
taajaman ulkopuolinen autovyöhyke

jalankulkuvyöhyke
jalankulun reunavyöhyke

hyvä joukkoliikennevyöhyke
joukkoliikennevyöhyke

autovyöhyke
taajaman ulkopuolinen autovyöhyke

jalankulkuvyöhyke
jalankulun reunavyöhyke

joukkoliikennevyöhyke
autovyöhyke

taajaman ulkopuolinen autovyöhyke
jalankulkuvyöhyke

jalankulun reunavyöhyke
hyvä joukkoliikennevyöhyke

autovyöhyke
taajaman ulkopuolinen autovyöhyke

jalankulkuvyöhyke
jalankulun reunavyöhyke

hyvä joukkoliikennevyöhyke
joukkoliikennevyöhyke

autovyöhyke
taajaman ulkopuolinen autovyöhyke

jalankulkuvyöhyke
jalankulun reunavyöhyke

autovyöhyke
taajaman ulkopuolinen autovyöhyke

jalankulkuvyöhyke
joukkoliikennevyöhyke

autovyöhyke
taajaman ulkopuolinen autovyöhyke

Pä
äk

au
pu

nk
is

eu
tu

In
te

ns
iiv

is
en

ra
id

el
iik

en
te

en
ke

hy
sa

lu
e

Si
se

m
pi

ke
hy

sa
lu

e
U

lo
m

pi
ke

hy
sa

lu
e

Ra
id

el
iik

en
te

es
ee

n
tu

ke
ut

uv
at

ka
up

un
ki

se
ud

ut
M

uu
ti

ts
en

äi
se

t
ka

up
un

ki
se

ud
ut

Re
un

a-
al

ue
id

en
pi

en
et

ka
up

un
gi

t

U
ud

en
m

aa
n

m
aa

se
ut

um
ai

s
et

al
ue

et

kävely polkupyörä henkilöauto linja-auto juna raitiovaunu metro

Kuva 3. Eri vyöhykkeillä asuvan väestön kulkutapajakauma pääkulkutavoittain
Uudellamaalla Helsingin seudun laajan liikennetutkimusaineiston perusteella
(Ristimäki ym. 2011, 67). Vyöhykkeiden lisäksi tarkastelussa on käytetty aluejakoa, joka
perustuu pääosin etäisyyteen Helsingistä, keskustaajaman kokoon, raideliikenteen
palvelutasoon ja työssäkäyntiin.



Raportti Sivu 28 / 55
SYKE 28.3.2013

KEKO – Kaupunkien ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit
Tekes | Aalto-yliopisto | SYKE | VTT | Espoo | Helsinki | Joensuu | Kuopio | Lahti | Tampere | Vantaa | Skanska | YIT | Ympäristöministeriö

wiki.aalto.fi/display/KEKO

6,6

8,5

11,6

10,6

14,4

18,1

16,7

21,5

20,7

29,6

23,9

31,2

26,9

28,9

24,9

23,3

31,9

30,1

30,1

33,2

31,3

37,1

35,4

17,0

19,7

22,2

24,9

32,7

18,1

26,4

26,6

30,3

31,7

30,1

16,2

15,9

22,6

29,8

26,0

23,3

31,1

35,0

2,6

3,4

4,6

5,2

4,5

4,4

1,6

1,2

1,7

5,2

3,2

5,4

3,6

4,3

3,7

2,5

4,5

3,6

3,3

3,4

2,2

1,5

3,0

1,4

3,4

0,9

1,5

1,8

3,8

2,0

3,3

2,5

2,1

1,8

1,6

8,8

8,5

6,6

5,9

6,4

6,0

1,5

1,4

2,3

1,0

1,5

1,7

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

jalankulkuvyöhyke
jalankulun reunavyöhyke

alakeskuksen jalankulkuvyöhyke
intensiivinen joukkoliikennevyöhyke

joukkoliikennevyöhyke
autovyöhyke

jalankulkuvyöhyke
jalankulun reunavyöhyke

hyvä joukkoliikennevyöhyke
joukkoliikennevyöhyke

autovyöhyke
taajaman ulkopuolinen autovyöhyke

jalankulkuvyöhyke
jalankulun reunavyöhyke

hyvä joukkoliikennevyöhyke
joukkoliikennevyöhyke

autovyöhyke
taajaman ulkopuolinen autovyöhyke

jalankulkuvyöhyke
jalankulun reunavyöhyke

joukkoliikennevyöhyke
autovyöhyke

taajaman ulkopuolinen autovyöhyke
jalankulkuvyöhyke

jalankulun reunavyöhyke
hyvä joukkoliikennevyöhyke

autovyöhyke
taajaman ulkopuolinen autovyöhyke

jalankulkuvyöhyke
jalankulun reunavyöhyke

hyvä joukkoliikennevyöhyke
joukkoliikennevyöhyke

autovyöhyke
taajaman ulkopuolinen autovyöhyke

jalankulkuvyöhyke
jalankulun reunavyöhyke

autovyöhyke
taajaman ulkopuolinen autovyöhyke

jalankulkuvyöhyke
joukkoliikennevyöhyke

autovyöhyke
taajaman ulkopuolinen autovyöhyke

Pä
äk

au
pu

nk
is

eu
tu

Ke
hy

sk
un

tie
n

in
te

ns
iiv

is
en

ra
id

el
iik

en
te

en
al

ue
Si

se
m

pi
ke

hy
sa

lu
e

U
lo

m
pi

ke
hy

sa
lu

e

Ra
id

el
iik

en
te

es
ee

n
tu

ke
ut

uv
at

ka
up

un
ki

se
ud

ut
M

uu
ti

ts
en

äi
se

t
ka

up
un

ki
se

ud
ut

Re
un

a-
al

ue
id

en
pi

en
et

ka
up

un
gi

t

U
ud

en
m

aa
n

m
aa

se
ut

um
ai

s
et

al
ue

et

kävely polkupyörä henkilöauto linja-auto juna raitiovaunu metro

henkilökm/asukas, arkivrk

Kuva 4. Eri vyöhykkeillä asuvan väestön päivittäinen matkasuorite (henkilökilometrejä
asukasta kohti arkivuorokautena) pääkulkutavoittain Uudellamaalla (Ristimäki ym.
2011, 68).
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Myös keskisuurissa kaupungeissa erot liikkumiskäyttäytymisessä vyöhykkeiden välillä ovat
selviä, mutta erot keskuskaupungin ja kehysalueen välillä eivät ole yhtä suuria kuin
pääkaupunkiseudun ja sen kehysalueen välillä ja joukkoliikenteen osuus matkoista jää
huomattavasti suurempia kaupunkiseutuja pienemmäksi. Myös Lahdessa, Jyväskylässä ja
Oulussa keskustan jalankulkuvyöhykkeellä asuvat tekevät suurimman osa matkoistaan
jalkaisin tai pyörällä ja myös keskustan reunavyöhykkeellä asuvat liikkuvat paljon jalan ja
pyörällä. Linja-auton osuus matkoista jää alle 10 prosenttiin intensiiviselläkin
joukkoliikennevyöhykkeellä. Intensiivisen joukkoliikennevyöhykkeen ja
joukkoliikennevyöhykkeen ero liikkumiskäyttäytymisessä näkyy kuitenkin jonkin verran
henkilöautolla tehtyjen kilometrien määrässä, sillä intensiivisellä joukkoliikennevyöhykkeellä
asuvien matkat ovat lyhyempiä. Taajamien autovyöhykkeellä ja taajamien ulkopuolisella
alueella henkilöauton käyttö on yleisintä ja autolla kuljetut matkat pisimpiä. Kuvissa  X3 ja X4
on esitetty matkojen kulkutapajakauma ja matkojen kulkutapakohtainen suorite eri
vyöhykkeillä Lahden seudulla.
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Kuva 5. Eri vyöhykkeillä asuvan väestön kulkutapajakauma pääkulkutavoittain Lahden
seudulla Lahden seudun alueellisen liikennetutkimusaineiston perusteella (TTY 2012).
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Kuva 6. Eri vyöhykkeillä asuvan väestön päivittäinen matkasuorite (henkilökilometrejä
asukasta kohti arkivuorokautena) pääkulkutavoittain Lahden seudulla (TTY 2012).

Päivittäisten matkojen pituus ja kulkutavan valinta vaikuttavat liikkumisen
hiilidioksidipäästöihin. Uudenmaan tarkastelussa hiilidioksidipäästöjen määrä on laskettu
käyttämällä VTT:n LIPASTO-laskentajärjestelmän mukaisia yksikköpäästökertoimia sekä ja
HSL:n määrittämiä päästökertoimia raitiovaunu- ja metroliikenteelle (Ristimäki ym. 2011, 69).
Erot arkiliikkumisen keskimääräisissä hiilidioksidipäästöissä henkilöä kohden ovat
suurimmillaan moninkertaisia eri vyöhykkeiden välillä (Kuva 7). Pääkaupunkiseudulla
keskustan jalankulkuvyöhykkeellä arkiliikkumisen hiilidioksidipäästöt henkilöä ja vuorokautta
kohti ovat 1,0 kg, intensiivisellä joukkoliikennevyöhykkeellä 1,5 kg ja autovyöhykkeellä 2,2 kg.
Vastaavasti esimerkiksi pääkaupunkiseudun ulommalla kehysalueella päästöt ovat
jalankulkuvyöhykkeellä 3,3 kg, joukkoliikennevyöhykkeellä 3,6 kg ja autovyöhykkeillä 4,2 kg.
Intensiivisen raideliikenteen kehysalueilla päästöt ovat keskustan jalankulkuvyöhykkeellä
asuvilla 2,0 kg, hyvällä joukkoliikennevyöhykkeellä asuvilla 2,4 kg ja autovyöhykkeellä asuvilla
2,7 kg.

Lahden seudulla arkiliikkumisen hiilidioksidipäästöt henkilöä ja vuorokautta kohti ovat
pienimmät keskustan jalankulkuvyöhykkeellä (2,2 kg) ja sen reunavyöhykkeellä (2,0 kg) sekä
alakeskusten jalankulkuvyöhykkeellä (2,5 kg) (Kuva 8). Myös Lahden intensiivisellä
joukkoliikennevyöhykkeellä (2,4 kg) ja joukkoliikennevyöhykkeellä (2,6 kg) arkiliikkumisen
hiilidioksidipäästöt ovat selvästi alhaisempia kuin autovyöhykkeellä (3,5 kg). Kehysalueella
joukkoliikennevyöhykkeen (3,3 kg) ja autovyöhykkeen (3,7 kg) ero ei ole yhtä suuri kuin
keskuskaupungissa. Suurimmat päästöt henkilöä kohti vuorokaudessa ovat kehysalueella
taajaman ulkopuolisella autovyöhykkeellä (4,5 kg).
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Kuva 7. Liikkumisen hiilidioksidipäästöt (g/henkilö, vrk) eri vyöhykkeillä Uudellamaalla
(Ristimäki ym. 2011, 70).
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Kuva 8. Liikkumisen hiilidioksidipäästöt (g/henkilö, vrk) eri vyöhykkeillä Lahden
seudulla Lahden seudun liikennetutkimuksen tietojen perusteella laskettuna. (TTY
2012)

4.5.2.KEKO malliin ehdotettava ratkaisu

KEKO-malliin kehitetään kuvaus, jossa asukkaiden liikkumistarve ja kulkutavat sekä näistä
aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt riippuvat yhdyskuntarakenteesta, käyttäen hyväksi mm.
yllä esitettyjä vyöhykkeisyystarkasteluja.

4.6. Suomen normalisointiarvot

Ekotehokkuuden arvioinnissa on hyödyllistä, jos vaikutusta voidaan suhteuttaa koko Suomen
arvoon. Elinkaariarvioinnissa erilaisten vaikutusten yhteismitallistaminen ja yhteenlaskeminen
perustuu kohteen arvon jakamiseen suuremman alueen (Suomi, EU, maailma) arvolla, eli
normalisointiarvolla.

Tavoitteena on, että kullekin lasketulle ekologisen kestävyyden arvolle pyritään myös
muodostamaan normalisointiarvo Suomen tilanteen perusteella. Mallin kansainvälisen
sovellettavuuden kannalta on tärkeää, että myös mahdollisuuksia muiden maiden tai
laajemmin kansainvälisten normalisointiarvojen muodostamiseen selvitetään.
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4.7. Referenssikohteet ja niiden arvot

Ekotehokkuuden arvioinnissa on hyödyllistä, jos vaikutusta voidaan suhteuttaa jonkin hyvin
tunnetun kohteen eli referenssikohteen arvoon.

Tavoitteena on, että kun ekolaskuria käytetään pilottikohteille niin samalla näistä saadaan
myös referenssikohteita.

4.8. Aiempien kohteiden arvot (kertyvä arkisto)

Kun ekotehokkuuden arviointeja kertyy, niin nämä olisivat arvokas aineisto kunkin uuden
kohteen ekologisen kestävyyden arviointiin.

Arvioinnin tulosten julkisuudesta ja kohteen liittämisestä arkistoon pitää kuitenkin aina sopia
tilaajan kanssa.

5. Johtopäätökset ja jatkotutkimustarpeet

Ekologisen kestävyyden osa-alueille 'kasvihuonekaasupäästöt ja ilmastovaikutukset'
pystytään kehittämään laskentamallit, jotka toteuttavat hyvin niille tarpeellisen periaatteellisen
ratkaisun. Toki niissä voidaan laskentaa parantaa, kun aineistoja saadaan paremmin käyttöön
(mm. kaukokartoitusaineistot ja kuntien omat paikkatietoaineistot).

Ekologisen kestävyyden osa-alueille luonnonvarat, monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut
pystytään kehittämään arviointia ja laskentaa, mutta jatkokehitys ja mahdollinen
kansainvälinen yhteistyö tulee kohdentaa erityisesti näille osa-alueille.

Eri alueille toteutettavien suunnitelmien vertailua edistäisi, jos vaikutuksia pystyttäisiin
normalisoimaan koko Suomelle laskettavilla vaikutusarvoilla. Sitä auttaisivat myös eri
tilanteeseen soveltuvat vertailualueet, kuten ekologisesti erittäin kestävät ratkaisut, sekä
tietysti vertailumahdollisuudet muiden suunnitelmien ekologiseen kestävyyteen. Tämä on
myös selvä jatkotyön aihe.

Edellä mainitun suunnitelmien vertailun kehittämisen yhteydessä voidaan samalla kehittää
myös suunnitelmien ekologisen kestävyyden valtakunnallista seurantaa.

Tässä työssä esitettyjä ekologisen kestävyyden arvioinnin ja laskennan periaatteita on
tarkoitus käyttää HEKO-mallin ja muiden mallien jatkokehitystyössä sekä uuden KEKO-
työkalun kehittämisessä.



Raportti Sivu 34 / 55
SYKE 28.3.2013

KEKO – Kaupunkien ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit
Tekes | Aalto-yliopisto | SYKE | VTT | Espoo | Helsinki | Joensuu | Kuopio | Lahti | Tampere | Vantaa | Skanska | YIT | Ympäristöministeriö

wiki.aalto.fi/display/KEKO

Lähdeluettelo

British Standards 2008. PAS 2050:2008 - Specification for the assessment of the life cycle
greenhouse gas emissions of goods and services, 2008.

EC –JRC 2010. International reference Life Cycle data system (ILCD) Handbook - General
Guide for Life Cycle Assessment - Detailed Guidance, First ed. Publications Office of the
European Union, Luxemburg.

EC –JRC 2011. International reference Life Cycle data system (ILCD) Handbook - ILCD
Handbook: Recommendations for Life Cycle Impact Assessment in the European context.
First ed. Publications Office of the European Union, Luxemburg.

Footprintnetwork 2013.
www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/  Luettu
27.3.2013.

Hertwich EG ym. 2010. Assessing the environmental impacts of consumption and production.
Priority products and materials. UNEP.

HLT – Henkilöliikennetutkimus 2010–2011. Suomalaisten liikkuminen (2012). Liikennevirasto.
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lr_2012_henkiloliikennetutkimus_web.pdf  Luettu
21.6.2012.

Kanninen, V., Kontio, P., Mäntysalo, R. & Ristimäki, M. (toim.) (2010). Autoriippuvainen
yhdyskunta ja sen vaihtoehdot. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen
julkaisuja B 101. Aalto-yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Espoo. 160 s.

Kalenoja, H., Kiiskilä, K. & Heikkilä, K. (2009). Liikkuminen vapaa-ajalla – tutkimus vapaa-ajan
matkojen ominaisuuksista ja vapaa-ajan matkoihin vaikutettavuudesta. Tiehallinnon
selvityksiä 28/2009. Helsinki.

Lahti, P., Nieminen, J., Nikkanen, A., Puurunen, E., 2010. Helsingin kaavoituksen
ekotehokkuustyökalu (HEKO), tutkimusraportti. Helsinki.
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2010/Ksv_201
0-11-11_Kslk_32_El/547EC356-9F25-4E0E-87E6-FD71878F5B6F/HEKO2-
raportti_04112010_valmis.pdf

Martinkauppi K 2011 (toim.) ERA17, Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 –
toimintaohjelma.
www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=368492&lan=fi&clan=fi

Mattila T, Seppälä J, Nissinen A & Mäenpää I 2011.  Land use impacts of industries and
products in the Finnish economy: A comparison of three indicators. Biomass and Bioenergy
35 (12): 4781-4787

Nissinen A ja Dahlbo H 2009. Asumisen ympäristövaikutukset mittatikulla kuvattuna.
www.environment.fi/download.asp?contentid=109350&lan=fi



Raportti Sivu 35 / 55
SYKE 28.3.2013

KEKO – Kaupunkien ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit
Tekes | Aalto-yliopisto | SYKE | VTT | Espoo | Helsinki | Joensuu | Kuopio | Lahti | Tampere | Vantaa | Skanska | YIT | Ympäristöministeriö

wiki.aalto.fi/display/KEKO

Ristimäki, M., Kalenoja, H. & Tiitu, M. (2011) Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet.
Vyöhykkeiden kriteerit, alueprofiilit ja liikkumistottumukset. Liikenne- ja viestintäministeriön
julkaisuja 15/2011. Helsinki, 97 s.

Ristimäki, M., K. Oinonen, H. Pitkäranta, & K. Harju (2003). Kaupunkiseutujen väestönmuutos
ja alueellinen kasvu. Suomen Ympäristö 657. 196 s.

Seppälä J , Basson L, Norris GA 2001. Decision analysis frameworks for life-cycle impact
assessment. The Journal of Industrial Ecology 5(4): 45-68.

Söderman T 2012. Biodiversity and ecosystem services in impact assessment - from
components to services. University of Helsinki, Department of Geosciences and Geography,
Helsinki.

TTY (2012). Erillisanalyysi Lahden seudun henkilöliikennetutkimusaineistosta 2010.
Valtakunnallisen vyöhykejaon raporttiluonnos.

Wahlgren I 2008. Sipoon yleiskaava 2025. Yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi.
Tutkimusraportti Nro VTT-R-02114-08.

Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset alueet Suomessa (2012). Suomen ympäristökeskus,
rakennetun ympäristön yksikkö.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=134573&lan=fi  ja
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=134574&lan=fi  Luettu 21.6.2012.

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet (2012). Suomen ympäristökeskus.
<http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=134977&lan=fi> Luettu 21.6.2012.

Ympäristöministeriö 2013. Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön
toimintaohjelma 2013–2020. www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=431463&lan=fi&clan=fi
Luettu 27.3.2013.



Raportti Sivu 36 / 55
SYKE 28.3.2013

KEKO – Kaupunkien ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit
Tekes | Aalto-yliopisto | SYKE | VTT | Espoo | Helsinki | Joensuu | Kuopio | Lahti | Tampere | Vantaa | Skanska | YIT | Ympäristöministeriö

wiki.aalto.fi/display/KEKO

Liite 1: Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa

5 §

Alueiden käytön suunnittelun tavoitteet

Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään
vaikutusten arviointiin perustuen edistää:

1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten,
vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista;

2) yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta;

2 a) riittävän asuntotuotannon edellytyksiä, (29.12.2006/1441)

3) rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista;

4) luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä;

5) ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä;

6) luonnonvarojen säästeliästä käyttöä;

7) yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista;

8) yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta;

9) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä;

10) palvelujen saatavuutta; sekä

11) liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen
liikenteen toimintaedellytyksiä.

Edellä 1 momentissa säädettyjä tavoitteita toteuttavista kaavojen sisältövaatimuksista
säädetään kunkin kaavamuodon osalta jäljempänä tässä laissa.

12 §

Rakentamisen ohjauksen tavoitteet

Rakentamisen ohjauksen tavoitteena on edistää:
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1) hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti
toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaamista;

2) rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja taloudellisiin, sosiaalisesti
ja ekologisesti toimiviin sekä kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin ratkaisuihin; sekä

3) rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista ja jatkuvaa hoitoa ja
kunnossapitoa.

14 §

Rakennusjärjestys

Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia
kunnan eri alueilla.

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan
rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön
toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen
määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen
sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja
muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä,
suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista
koskevia seikkoja.

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa,
asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.

16 §

Suunnittelutarvealue

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi
on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen
taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka
ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa
harkintaa.

Kunta voi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa
suunnittelutarvealueeksi myös alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua
edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen
vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Yleiskaavan tai rakennusjärjestyksen määräys
alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan.

Rakennusluvan erityisistä edellytyksistä tässä pykälässä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella
säädetään 137 §:ssä.
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Suunnittelutarpeesta ranta-alueella säädetään 72 §:ssä.

22 §

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista päättää valtioneuvosto.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voivat koskea asioita, joilla on:

1) aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta kansainvälinen tai
laajempi kuin maakunnallinen merkitys;

2) merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai

3) valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen
taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen.

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita annettaessa on otettava huomioon tämän lain yleiset
tavoitteet ja 5 §:ssä säädetyt alueiden käytön suunnittelun tavoitteet.

28 §

Maakuntakaavan sisältövaatimukset

Maakuntakaavaa laadittaessa on valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otettava huomioon
siten kuin siitä edellä säädetään. Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä huomiota maakunnan
oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin. Kaava on mahdollisuuksien mukaan yhteen sovitettava
maakuntakaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntakaavoituksen kanssa.

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 7 ja 77 §:ssä tarkoitettujen luonnonsuojeluohjelmien ja -
päätösten sekä 32 §:ssä tarkoitettua maisema-aluetta koskevien perustamispäätösten tulee olla
ohjeena kaavaa laadittaessa.

Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota:

1) maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen;

2) alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen;

3) ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin;

4) vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön;

5) maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin;

6) maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen; sekä
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7) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen.

Kaavaa laadittaessa on myös pidettävä silmällä alueiden käytön taloudellisuutta ja sitä, ettei
maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle aiheudu kohtuutonta haittaa. Kaavaa laadittaessa
on selvitettävä, kenen toteutettavaksi kaava ja sen edellyttämät toimenpiteet kuuluvat.

Edellä tässä pykälässä mainitut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin
maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana edellyttää.

30 §

Maakuntakaavamääräykset

Maakuntakaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle
asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan maakuntakaava-aluetta suunniteltaessa tai
rakennettaessa (maakuntakaavamääräykset).

Jos jotakin aluetta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten
arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, maakuntakaavassa voidaan
antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (suojelumääräykset).

39 §

Yleiskaavan sisältövaatimukset

Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä
säädetään.

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;

2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;

3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;

4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-,
vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja
talouden kannalta kestävällä tavalla;

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen
elinympäristöön;

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;

7) ympäristöhaittojen vähentäminen;

8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä
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9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin
laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät.

Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.

54 §

Asemakaavan sisältövaatimukset

Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava
huomioon siten kuin siitä edellä säädetään.

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja
viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle.
Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja
saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai
muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä
heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla
ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta
rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai
vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää.

Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa
laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista
säädetään.

73 §

Ranta-alueiden loma-asutusta koskevan yleis- ja asemakaavan erityiset
sisältövaatimukset

Laadittaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa (ranta-asemakaava) pääasiassa loma-asutuksen
järjestämiseksi ranta-alueelle on sen lisäksi, mitä yleis- tai asemakaavasta muutoin säädetään,
katsottava, että:

1) suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun
ympäristöön;

2) luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen
sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin huomioon; sekä

3) ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta.
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Ranta-asemakaavasta on muutoin voimassa, mitä asemakaavasta säädetään. Mitä 60 §:ssä
säädetään asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista, ei kuitenkaan koske ranta-
asemakaavaa.

117 §

Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden
ja sopusuhtaisuuden vaatimukset.

Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja
vakauden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja ympäristön, käyttöturvallisuuden,
meluntorjunnan sekä energiatalouden ja lämmöneristyksen perusvaatimukset (olennaiset
tekniset vaatimukset).

Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja muunneltavissa
sekä, sen mukaan kuin rakennuksen käyttö edellyttää, soveltua myös sellaisten henkilöiden
käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä
rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien
turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä.

Rakentamisessa tulee lisäksi muutoinkin noudattaa hyvää rakennustapaa.

132 §

Ympäristövaikutusten arviointi

Jos rakentamisesta taikka muusta tämän lain mukaan luvanvaraisesta tai
viranomaishyväksyntää vaativasta toimenpiteestä on laadittava ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukainen arviointiselostus, se tulee liittää tässä
laissa säädettyyn lupahakemukseen tai ilmoitukseen.

137 §

Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella

Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen
16 §:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää,
että rakentaminen:

1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja

3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön
arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.
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Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saa rakentaa jo olevaan asuntoon tai maatilaan
kuuluvan talousrakennuksen. Rakennuslupa voidaan 1 momentin estämättä myöntää myös
rakennuksen korjaamiseen tai asuinrakennuksen vähäiseen laajentamiseen. (11.6.2004/476)

166 §

Rakennuksen kunnossapito

Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää
terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa
tai rumenna ympäristöä. Rakennus ja sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä
sellaisessa kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät
energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset. (13.4.2007/488)

Kaavassa suojelluksi määrätyn tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla
suojellun rakennuksen käytössä ja kunnossapitämisessä on lisäksi otettava huomioon
rakennussuojelun tarkoitus. (4.6.2010/499)

Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan
rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön
siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä
purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.

Ennen korjauskehotuksen antamista rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen
omistajan esittämään rakennusta koskevan kuntotutkimuksen terveellisyyden tai turvallisuuden
johdosta ilmeisen välttämättömien korjaustoimenpiteiden selvittämiseksi.

167 §

Ympäristönhoito

Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa.

Kunnan määräämä viranomainen osaltaan valvoo, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot
sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden
vaatimukset. Kevyen liikenteen väylät tulee säilyttää liikkumiselle esteettöminä ja turvallisina.

Jollei korttelialueen järjestelystä ole määrätty asemakaavassa tai rakennusluvassa ja alueen
järjestely huomattavasti haittaa maankäytön järjestämistä, kunnan
rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä sen käyttöä koskevasta uudelleenjärjestelystä ja
kuntoon saattamisesta (korttelialueen järjestely). Edellytyksenä määräyksen antamiselle on,
ettei järjestely ole kiinteistön omistajalle ilmeisen kohtuuton.

Tonttia tai rakennuspaikkaa ei saa käyttää niin, että sen rakennusluvassa istutettaviksi osoitetut
alueet, leikkipaikat tai oleskelualueet taikka muut asumisviihtyisyyteen vaikuttavat alueet
supistuvat. Rakennusluvassa osoitetut ja hälytysajoneuvoja tai huoltoajoa varten tarkoitetut
kulkuyhteydet tulee säilyttää ajokelpoisina.
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MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSASETUS

1 §

Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä
otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut
selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta
voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

Jos yleis- tai asemakaavan maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitetut olennaiset
vaikutukset ulottuvat toisen kunnan alueelle, kaavan vaikutuksia selvitettäessä tulee olla
tarpeellisessa määrin yhteydessä tähän kuntaan. Jos kaavan olennaiset vaikutukset ulottuvat
toisen maakunnan liiton alueelle, tulee vastaavasti olla yhteydessä tähän liittoon.

55 §

Ekologiset näkökohdat rakentamisessa

Rakennukselle asetettuja vaatimuksia sovellettaessa tulee ottaa huomioon rakennuksen käytön
aikaiset ympäristövaikutukset niin, että rakennus on sen käyttötarkoituksen edellyttämällä
tavalla ekologisilta ominaisuuksiltaan kestävä. Rakennusta suunniteltaessa tulee tarpeen
mukaan selvittää rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden aiheuttama rakennuksen elinkaaren
aikainen ympäristörasitus. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakennusosien ja teknisten
järjestelmien korjattavuuteen ja vaihdettavuuteen.

Rakentamista sekä rakennuksen tai sen osan purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai
ilmoituksessa on esitettävä selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta,
jollei jätteen määrä ole vähäinen. Hakemuksessa tai ilmoituksessa on erikseen ilmoitettava
terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä.

Rakennuksen ja rakennusosien suunniteltu käyttöikä otetaan huomioon rakennusta varten
laadittavassa käyttö- ja huolto-ohjeessa.
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Liite 2: Muistio KEKO-hankkeen workshopista 3.4.2012

KEKO-workshop 3.4.2012, Ryhmäkeskusteluiden muistiinpanot

Alle on koottu muutamia asioita, jotka nousivat esiin kaikissa ryhmäkeskusteluissa. Lopusta
löytyvät ryhmien itse tekemät muistiinpanot keskusteluistaan.

Ryhmäkeskusteluissa erityisesti kiinnitettiin huomiota siihen, että laskureilla voidaan tehdä
maankäyttö- ja rakennuslain kannalta riittäviä selvityksiä ekologisesta kestävyydestä. Laskurin
tulisi olla myös helppokäyttöinen, jolloin sen käytössä ei yleensä tarvita asiantuntija apua,
vaan sitä voidaan käyttää kaavoitustyön ohessa. Ehdotettiin myös sitä, että laskurista olisi
mahdollisesti kaksi eri versiota: ns. yleistason laskuri joka olisi helppokäyttöinen ja toinen ns.
detaljitason laskuri, jonka käytössä voisi olla apuna asiantuntijoita. Työkalun ohessa olisi
syytä olla kuvaus siitä, millaisiin sovelluskohteisiin yleistason laskuria voidaan käyttää.

Koettiin myös tärkeäksi että laskuri olisi käytettävissä kaikissa kaavoituksen vaiheissa aina
maakunta-kaavoituksesta asemakaavoitukseen. Yleiskaavoitus nousi esiin kuntien kannalta
tärkeimpänä sovelluskohteena.

Laskurin tulee olla läpinäkyvä (mm. keskeisten oletusten suhteen). Myös sellaiset asiat, joita
on vaikea mitata, pitää sisällyttää tulostukseen.

Erityisen tärkeänä pidettiin sitä, että työkalulla voidaan vertailla eri kaavavaihtoehtoja. Eri
vaihtoehtojen vertailun tulostus tulee suunnitella sellaiseksi, että vaihtoehtojen ekologisesta
kestävyydestä pystytään kertomaan perustellusti, luotettavasti ja havainnollisesti  päättäjille.

RYHMÄ 1

1. Mitä MRL edellyttää?

Onko ajatuksia siitä, voiko työkalulla/työkaluilla korvata jotain osioita?

Keskustelua selvitysten syvyyden riittävyydestä. Voisi olettaa, että työkalun avulla joitakin
osioita voitaisiin todentaa, ja selvitys tämän osalta olisi riittävä.  Työkalulla todettaisiin tietyt
osiot / asiat. Voidaanko työkalulla keventää prosessia?

Ekolaskuri tulisi olla niin näppärä, ja käytettävissä jo suunnittelun alkuvaiheessa!!! Käytön
pitäisi olla mukana jo yleiskaavavaiheessa; postimerkkikaavoituksessa ei niinkään.

Miten näette työkalun, jossa hyödynnetään asiantuntija-arviointia eri vaihtoehtojen vertailussa
(esim. luonnon monimuotoisuuden ja luonnonvarojen arvioinnissa)? Subjektiivinen arviointi on
hyväksyttävää toisinaan. Läpinäkyvyys prosessin kaikissa vaiheissa on oleellista.
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2. Millaisia tuloksia KEKO B- hankkeessa syntyvästä laskurista halutaan? Miten
tulokset tulisi esittää?

”Energiatodistus ” esimerkiksi kaavasta, tai jokin sertifikaatti. Ongelmana on eri kuntien,
seutujen erot. Mihin verrataan, mikä on tavoitetaso? Miten pystytään benchmark’maan?

Keskustelua Mika Ristimäen kalvosta Nissinen ym. esitelmässä (versio 1, 2, 3  versio 1 ½ ).
Miten eri vaihtoehtojen kautta päädytään ja parannetaan ja saavutetaan lopputulos? Miten
ekotehokkuutta voidaan parantaa? Parantaa suunnittelun / prosessin laatua. Vertailu on
mahdollista standardisoitujen ratkaisumallien kautta.

Tulostus käsittelee alueen ulkopuolisia asioita mikäli niillä on riippuvuus ko. alueeseen.
Rajataanko tulostus ainoastaan alueeseen, vai vaikutusalueeseen? Esim. energiakysymysten
huomioiminen on helppo huomioida laskennassa, mutta uuden alueen rakentamisen vaikutus
olemassa olevan alueen esim. palveluihin on hankalampaa  tulee turvautua asiantuntija-
arviointiin.

Syy-seuraussuhteiden huomioiminen. Arvioitavan suunnitelman ratkaisujen ja
ekotehokkuuden välillä pitää olla vaikutussuhde, muuten ei arvioida.

Rakenteellisesti työkaluun olisi hyvä voida myöhemmin lisätä osioita.

Tulos ja sen esittäminen – tulisiko tavoitella yhtä tunnuslukua? Pyrimmekö semmoiseen?
Helpottaisi vertailua, mutta yksinkertaistaa ehkä liikaa. Erilaisten kaavojen luokittelu on
hankalaa.

Kodinkoneissa käytetään energiankulutukseen pohjautuvaa luokittelua. Tämä on helppoa,
koska on vain yksi ulottuvuus. Kaavoissa on monta eri ulottuvuutta. Miten tämä käsitellään?

 Eri ulottuvuuksille löydettäisiin tunnusluvut. Näitä ei tarvitse yhdistää, vaan eri
ulottuvuuksien tunnusluvut muodostaisivat tuloksen. Tämä helpottaisi vertailuakin.

Viiden A:n alueet -> ”Ostan asunnon täältä, koska tämä on 5 A:n alue!”

3. Mitä kysymyksiä laskurissa voidaan jättää huomiotta vai voidaanko?

Pienhiukkasista on jo vakiintumassa omat seuranta- ja arviointimenettelynsä. MUTTA: On
parempi käyttää ”ilman laatua” pienhiukkasten sijaan! Ilman laatuun sisältyy enemmän kuin
pelkät pienhiukkaset.

Entä melu? Jos otetaan liikaa työkaluun mukaan, siitä tulee liian monimutkainen ja hankala
käyttää. Meluselvityksiä tehdään jo erillisenä, joten sen voisi jättää pois.

Taloudellisten kysymysten huomioiminen – mitä eri ratkaisut maksavat eri osapuolille? Esim.
ruoka-annoksen vieminen kaupungin keskustan sisäisesti vai useamman kilometrin päähän
esikaupunkialueelle.  Ehkä nämä taloudelliset kysymykset jätetään tässä vaiheessa pois.
Mutta kirjataan muistiin mahdollisia jatkotutkimuksia / kehityksiä varten.

Elämän laatu ja monet muutkin vaikeasti mitattavat asiat?
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4. Mitä vaatimuksia asetetaan tulosten luotettavuudella ja työkalun
helppokäyttöisyydelle?

Toimittava kaikilla alustoilla.
Avoimuus ja läpinäkyvyys.
Vertailun tekeminen tulisi olla helppoa.

Riittääkö ”alkuseulonta / Luonnos” vai tarvitaanko perinpohjainen, ja syvällinen analyysi?
todennäköisesti molemmat? Kenelle työkalu on suunnattu?

Kevytversiolla voitaisiin tehdä iso seulonta – ”Ollaanko tontilla?”. Valitaan / rajataan
tarkemmin analysoitavat vaihtoehdot, ja sitten näille tehdään syvällisempi analyysi. Vrt.
CASBEE –työkalulla on tarjolla kevytversio.

Sertifikaatti – kuka voi sen myöntää?

Asiantuntijan (puolueeton kolmas osapuoli) mielipiteen kuuleminen laskurin tulosten
vertailussa, mikäli tulee kiistoja.

Laskurin avulla voidaan myös löytää kipupisteitä. Sovelletaan tilanteen mukaan yleis- ja
detalji-tason laskureita. Paneudutaan siis ongelmakohtiin.

RYHMÄ 2

1. Mitä MRL edellyttää?

Poliittinen tahto

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Vaihtoehdot

tuki päättäjille

viesti päättäjille

Ekotehokkuus on vain yksi näkökulma

2. Millaisia tuloksia laskureista?

Selkeä tuki ja viesti

Yksittäisten päätösten vaikutus, mutta myös huomioitava kokonaisuus (ei osaoptimointia)

Eri tason tulokset: haja- ja kaupunkirakenne

Monimuotoisuuden huomiointi?

mitä rajataan pois
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yleinen taso

Mihin tuloksia verrataan?

Benchmarkit, maankeskiarvot, jne.

Arviointien tietopankki (eri vaiheet)

3. Vaatimuksia luotettavuudelle ja helppokäyttöisyydelle

Painotusten läpinäkyvyys

erilaiset kaupungit (pieni vs. iso)

Lukuarvojen riskit vert. Laatuasioihin

Työkalua tukevat menetelmät

Porsaanreikien tutkiminen

RYHMÄ 3

1. Mitä MRL edellyttää?

Riittävä selvitys,

YM:n ohje ja kanta

Määrälliset arvioinnit relevantteja

Työkalun toteutuksen priorisointi

2. Millaisia tuloksia KEKO B- hankkeessa syntyvästä laskurista halutaan? Miten
tulokset tulisi esittää?

Vaihtoehtojen vertailu tavoitteena

Kaavatasojen ´läpi´, hierarkkinen vertailu

Aikajänne ja tulevaisuuden tarkastelu
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Kaavan ekologinen "onnistuminen"

Tiimityön edistäminen

Virtaviivaistus:

helppokäyttöinen

helposti ymmärrettävä

peukalosäännöt

keskiarvot ja ylläpito

ilmiön ymmärrys

tunnista haastavat kaavat ja virtaviivaisen työkalun sovelluskohteet

3. Mitä kysymyksiä laskurissa voidaan jättää huomiotta vai voidaanko?

Kulutusnäkökulma? Huomioon MRL, että työkalu kunnalle, ja että YKR luo vain osalle
kulutuksesta edellytyksiä (liikenne, asunto)

4. Mitä vaatimuksia asetetaan tulosten luotettavuudella ja työkalun
helppokäyttöisyydelle?

Luotettavuus:

viestintä päätöksentekijöille

läpinäkyvyys

perustelut

faktat ja politiikka erikseen
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Liite 3: Yhdyskuntarakenteen kasvihuonekaasupäästöihin liittyviä HEKO-mallin
indikaattoreita ja näkökohtia

Asiakokonaisuus
HEKO:ssa

Arvioitava asia
HEKO:ssa

Pisteytys HEKO:ssa Alakriteerit
HEKO:ssa

Kasvihuonekaasupäästöjen
arviointi elinkaariarvioinnissa
(vaikka samat asiat esim
maankäytönmuutos esiintyy
useammassa lokerossa
huomioidaan se laskennassa vain
kerran)

MAA Maan käyttö
rakentamiseen

Vähäarvoinen Maankäytön ilmastovaikutuksien
mittaamiseen voidaan käyttää
mm. PAS 2050, ISO-standardia ja
ILCD-käsikirjan menetelmää.
Maankäytön muutoksia
mitattaessa tulee kuitenkin ottaa
huomioon niiden ajallinen
vaikutus.

Keskinkertainen

arvokas

Aluetehokkuus ja
perusrakenteen
määrä

Vähimmäistehokkuus Suuremmalla aluetehokkuudella
voidaan vähentää
maankäytönmuutoksista johtuvia
KHK-päästöjä. Aluetehokkuus
vaikuttaa myös joukkoliikenteen
ja muiden palveluiden
järjestämiseen
(kynnysarvotarkastelut)

Keskiarvotehokkuus

Ensimmäistehokkuus

Maansiirrot Yli 50 000 m3 Maansiirtojen aiheuttamat KHK-
päästöt  1) voidaan laskea sillä
perusteella kuinka paljon
maansiirtoja joudutaan
tekemään (m3) ja kuinka pitkiä
siirtomatkat ovat. 2) kuinka
maankäyttöluokka muuttuu

Alle 50 000 m3

Pilaantuneet maat
ja kaatopaikat

Alueen toiminnot sijoitetaan niin että
pilaantuneet maat voidaan jättää paikalleen
sellaisenaan (esim. liikuntapuisto
pilaantuneella alueella)

Pilaantuneiden maiden
puhdistukseen voidaan soveltaa
samoja periaatteita (1,2) ja
kaavoja kuin maansiirtoihin.
Lisäksi tulevat vielä
puhdistuksesta aiheutuvat
päästöt. Puhdistuksesta
aiheutuvat päästöt perustuvat
puhdistuksessa käytettävään
energiamäärään ja mahdollisiin
prosessipäästöihin (CO2, CH4
N2O)

Pilaantuneita maita hyödynnetään
paikallisesti, alle kilometrin etäisyydellä tai
maaperä kunnostetaan eristämällä
paikalleen

Pilaantuneet maat kuljetetaan
hyödynnettäväksi kauemmaksi > 1km

Pilaantuneet maat kuljetetaan pois muualle
kuin hyötykäyttöön tai puhdistetaan
merkittävästi energiaa kuluttavalla tavalla
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lähivirkistysalueet
ja -viljely

Ulkoilualueiden saavutettavuus ja
monipuolisuus

Urheilukenttä,
leikkikettä, vene-
tai
melontasatama,
uimaranta,
kasvitieteellinen
puutarha
edustus- ja
käyttöviheralueet
luonnonsuojelual
ue, arboretum
Muu luontoalue
tai puisto

Ympäröivien laajojen viher- ja
ulkoiluverkkojen jatkuvuus alueenläpi

Alue ei kytkeydy
merkittäviin viher-
tai
ulkoiluverkkoihin
alue tukee
joidenkin
ympäröivien
merkittävien
viher- ja
ulkoiluverkkojen
jatkuvuutta
Alue ei tue
ympäröivien
merkittävien
viher- j a
ulkoiluverkkojen
jatkuvuutta
lainkaan

lähiviljely Kuinkasuurella
osalla alueen
pientaloista
/asunnoista on 10
m2 viljelypalsta
kävelymatkan
päässä max. 1 km

Maaperän
rakennettavuus

Helposti rakennettava Maaperän rakennettavauuden
vaikutukset KHK-päästöihin
tulevat siitä millaisia rakenteita
perustuksissa joudutaan
käyttämään. Mitä vaikeammin
rakennettavasta alueesta on kyse
sitä raskaampia perustuksia
joudutaan käyttämään

Normaalisti rakennettava

Vaikeasti rakennettava

Erittäin vaikeasti rakennettava

Vesi Hulevesien
hallinta ja
pohjavedet

Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään
syntypaikalla

Jos hulevesiä joudutaan
johtamaan käsittelyyn tai niitä
joudutaan pumppaanaan niistä
aiheutuu KHK-päästöjä. Päästöt
aiheutuvat lähinnä käsittely ja/tai
pumppauksen tarvitsemasta
energiasta.

Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan
hidastavalla ja viivyttävällä
pintajohtamisjärjestelmällä
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Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan
hulevesiviemärissä yleisillä alueilla
sijaitseville hidastus- ja viivytysalueille
ennen vesistöön johtamista

Hulevedet johdetaan hulevesiviemärissä
suoraan vastaanottavaan vesistöön

Hulevedet johdetaan sekavesiviemärissä
puhdistamolle

Pohjavedet Kuinka suuri osa alueen rakentamisesta
sijoittuu pohjavesialueelle (luokat I ja II)

Tulvasuojelu Alueella ei ole tulvavaaraa Jos suunniteltava asuinalue
sijoittuu aluelle jonka on arvioitu
olevan tulvavaara-aluetta
joudutaan varautumaan
tulvasuojeluun. Tulvasuojeluun
tarvittavien rakenteiden
rakentaminen tuottaa KHK-
päästöjä. Myös jos maamassoja
joudutaan siirtelemään aiheutuu
siitä KHK-päästöjä

Alueella on tulvavaara, mutta se pystytään
torjumaan käyttäen ja kehittäen rakenteita,
jotka oltaisiin rakentamassa joka
tapauksessa

Aleella olevaa tulvavaaraa torjutaan
erillisillä tulvamuureilla tms.

Vedenkulutus/asu
kas

Vedenkulutus normaalia alempi Vedenkulutuksesta aiheutuvia
KHK-päästöjä voidaan arvioida
vedenkulutuksen perusteella.
(Jos suunnitellualueen
maastonuodot ovat sellaiset että
joudutaan turvautumaan
pumppaukseen kasvavat veden
kulutuksen päästöt.)

Normaali

Normaalitasoakorkeampi

Energia Rakennusten
energiankulutus

Rakennettu ennen 1985 Rakennusten (lämmitys-)
energiankulutus voidaan arvioida
rakennusten rakennusvuoden
perusteella, kun tämä tieto
yhdistetään
lämmöntuotantomuotoon
voidaan laskea
energiankulutuksen päästöt.

Rakennettu ennen 2010

Nykyinen RakMK

RakMK 2012

Matalaenergia

Passiivi

Nollaenergia

Plusenergia

sähköntuotanto paikallinen uusiutuva Sähköntuotanto ei lisää KHK-
päästöjä. Voidaan laskea KHK-
kaasujen vähennyspotentiaali
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Lämmöntuotanto sähkölämmitys Lämmöntuotannosta aiheutuvat
KHK-päästöt lasketaan
alueellisesti, käyttäen paikallisia
päästökertoimia, jotka
perustuvat tuotannossa
käytettyihin polttoaineisiin ja
niistä aiheutuviin päästöihin.
Sähkölämmityksen osalta
käytetään valtakunnallista
keskiarvoa.

Öljy/kaasu

Lämpöpumppu

CHP uusiutumattomista energianähteistä

Kokonaan uusiutuvaan energiaan perustuva
lämmitys

Kuinka suuri osa alueen käyttövedestä
toteutetaan aurinkolämmöllä

passiivisen
aurinkoenergian
huomioiminen

ei huomioitu suunnittelussa mitenkään Passiivisen aurinkoenergian
huomioiminen, mutta saattaa
vähentää lämmitystä, viilennystä
ja KHK-päästöjä. Vähennys
voidaan arvioida tässä kohdassa.

Nollaenergiatalo

Passiivista aurinkolämmitysta talvikaudella
minkä ohella viilentämistä edistetään
kesällä massiivisilla rakenteilla

Rakentamismääräysten mukaisten ja oleva
rakennuskannan lämpöviihtyisyyttä
parannetaan lasitettujen parvekkeiden,
viherhuoneiden ja vastaavien avulla

Luonnonvalon käyttömahdollisuuksia on
edistetty rakennusten muodon ja
runkosyvyyden kautta

Alueen rakennuksissa ei tarvita mekaanista
(energiaa kuluttavaa) viilentämistä

yhteisvaikutus enintään

Ulkovalaistus Tyypillinen: Kadut ja muut kulkuväylät ja
aukiot on valaistu turvallista pimeänaikana
liikkumista varten. Valaisimissa
hämäräkytkimet

Ulkovalaistuksen KHK-päästöt
riippuvat käytetyistä
valaistusratkaisuista, millaiset
valonlähteet (LED yms.) ja kuinka
paljon valoja on.

valaistusautomatiikka: Alueen
valaistusjärjestelmä varustetaan
liiketunnistimilla tai muulla vastaavalla
teknisellä järjestelmällä joka säästää
valaisuun tarvittavaa energiaa

Energiatehokkaat valaisimet: Alueen
ulkovalaistuksessa käytetään energiaa
säästäviä valaisimia (LED) ja ne suunnataan
mahdollisimman hyvin kohteeseen ja
valaisimien teho pyritään pitämään
tarkoitukseen nähden kohtuullisena
Valaistussuunnitelma: Alueen
ulkovalaistuksesta on tehty
kokonaissuunnitelma, joka tähtää
energiatehokkuuteen ja
tarpeenmukaisuuteen. Suunnitelmassa
kiinnitetään huomiota erityisesti
tarpeettoman valon käytön minimoimiseen
ja ulkovalaistuksen vaikutukseen
ekosysteemiin, sekä estetään liiallisen



Raportti Sivu 53 / 55
SYKE 28.3.2013

KEKO – Kaupunkien ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit
Tekes | Aalto-yliopisto | SYKE | VTT | Espoo | Helsinki | Joensuu | Kuopio | Lahti | Tampere | Vantaa | Skanska | YIT | Ympäristöministeriö

wiki.aalto.fi/display/KEKO

ulkovalon pääsy ihmisen oleskelu- ja
makuutiloihin.

Liikenne ja
palvelut

Joukkoliikenne Saavutettavuusvyöhykkeet Alle 200 m Liikkumisen KHK-päästöjä
voidaan arvioida
yhdyskuntarakenteen
vyöhyketarkastelulla. Vaikuttaa
myös siihen mikä on
liikkumistarve ja liikkumistapojen
osuus ja näistä arvioituihin
päästöihin.

200 - 400 m

400-800 m

800-12000m

yli 1200 m, jos
tämän yli niin ei
huomioida
pisteytyksessä

Vuorotiheys Tiheä: enintään 5
min ruuhka-
aikaan, 10 min
muuna aikana, 20
sunnuntaisin ja
pyhinä

Joukkoliikenteestä aiheutuneet
päästöt  arvioidaan
vuorotiheyden sekä käytetyn
joukkoliikennemuodon
perusteella. Vaikuttaa myös
siihen mikä on liikkumistarve ja
liikkumistapojen osuus ja näistä
arvioituihin päästöihin.

Hyvä: enintään 10
min ruuhka-
aikaan, 20 min
muuna aikana, 30
min sunnuntaisin
ja pyhinä
Kohtuullinen:
enintään 15 min
ruuhka-aikaan, 25
min muuna
aikana, 40 min
sunnuntaisin ja
pyhinä
Välttävä: enintään
20 min ruuhka-
aikana, 30 min
muun aikana, 60
min sunnuntaisin
ja pyhänä
Heikko: enemmän
kuin 20 min
ruuhka-aikana, 30
muuna aikana, 60
min sunnuntaisin
ja pyhänä

Yhteydet aluekeskuksiin lasketaan kuinka
moneen
aluekeskukseen
suunnittelualueelt
a on
joukkoliikenneyht
eys

Yhdyskuntarakenteen
vyöhyketarkastelu. Vaikuttaa
myös siihen mikä on
liikkumistarve ja liikkumistapojen
osuus ja näistä arvioituihin
päästöihin.

Kävely ja pyöräily Liikuntamuotojen tasavertaisuus

Reittien viihtyisyys, turvallisuus ja sujuvuus Jalankulkureitit Kävelystä ja pyöräilystä
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positiivinen reitti aiheutuvat KHK-päästöt
aiheutuvat pääasiallisesti niiden
vaatimien väylien
rakentamisesta. Voidaan arvioida
samoin kuin muidenkin
rakennettavien väylien KHK-
päästöt. Vaikuttaa myös siihen
mikä on liikkumistapojen osuus ja
siitä arvioituihin päästöihin.

neutraali reitti

negatiivinen reitti

pyöräilyreitti

positiivinen reitti

neutraali reitti

negatiivinen reitti

Pyörien liityntäpysäköinti ja säilytys

Henkilöauton
käyttö ja
pysäköinti

Autopaikkamäärien mukainen pisteytys Henkilöautoliikenteestä
aiheutuvat päästöt arvioidaan
soveltamalla
yhdyskuntarakenteen
vyöhyketarkastelua sekä arvioita
käytetyistä polttoainesta ja
niiden päästökertoimista.

Pysäköintiratkaisun mukainen pistetyts

pysäköintipaikkoje sijainnin mukainen
pisteytys

pistetys yhteiskäyttöautojen
parkkipaikkojen perusteella

Palveluiden
saavutettavuus ja
toimintojen
sekoittuminen

Lähipalvelut Voidaan arvioida
yhdyskuntarakenteen
vyöhyketarkastelulla. Vaikuttaa
myös siihen mikä on
liikkumistarve ja liikkumistapojen
osuus ja näistä arvioituihin
päästöihin.

laajemmat palvelut

Toimintojen sekoittuminen

Hiili- ja
materiaalikierto

Rakentamisen
hiiilijälki

Pisteet todennäköisten
rakennusmateriaalien pohjalta

Rakentamisen hiilijäljessä
otetaan huomioon käytettävät
rakennusmateriaalit, sekä työhön
käytetyt koneet.

Pisteet määräysten ja kannustimien pohjalta

Jätehuolto lajittelu Jätehuollosta aiheutuvat päästöt
arvioidaan huomioimalla
kierrätysaste, keräilykalustosta
aiheutuvat päästöt sekä
kaatopaikoista aiheutuvat
päästöt. Kaatopaikkojen päästöjä
laskettaessa huomioon tulee
ottaa myös ajallinen ulottuvuus
(CO2 ja CH4 eri aikainen
muodostuminen ja mahdollinen
keräily).

jäteputkijärjestelmä

Olevan
rakennuskannan
hyödyntäminen

86 + (olevat kerrosneliömetrit / tulevat
kerrosneliömetrit * säilytettävien
rakennusten osuus * 28

Paikalla oleva rakennuskanta
säästää rakentamisen
materiaaleja ja energiaa.
Toisaalta uudet rakennukset
olisivat valtaosin
energiatehokkaampia
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