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ympäristövaikutusindikaattorit/mittarit
- tiettyä vaikutusta kuvaavat vaikutusluokkaindikaattorit; tieteelliset arviointitavat taustalla

- kokonaisvaikutusindikaattorit (’Mittatikku’); osittain subjektiivinen, yhdistetään edellisiä

pisteytykset ja painottaminen (päätösanalyysi)

Ekolaskureiden erityiset kehityskohteet
(KEKO A -projektin suunnitelmasta)

monimuotoisuuden ja luonnontilan mittarit

luonnonvarojen kulutuksen mittarit

kasvihuonekaasupäästöt

paikalliset vaikutukset elinkaariarvioinnissa (pienhiukkaset)

yhdyskuntarakenteen ekotehokkuuden kynnysarvot

pitkän aikajänteen aiheuttamat erityiskysymykset (skenaariot, vaikutusaika)



Suunnitelmien ilmastovaikutuksista, luonnonvarojen
kulutuksesta ja monimuotoisuusvaatimuksista tarvitaan
tietoa.

Ympäristövaikutukset voidaan laskea

Tietoa tarvitaan sekä
a) itsenäisenä tietona

(”suunnitelma A 3100, B 3300 ja C 2800 t CO2ekv”)
b) osana laajempaa ympäristövaikutusten laskentaa
c) kriteeripohjaisen ekotyökalun (kuten HEKO)

pisteytyksen perusteeksi.

Nämä ympäristövaikutukset voidaan laskea
elinkaariarvioinnin menetelmin (”LCA-Ekolaskuri”).
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Ekotehokkuuslaskuri (et) suunnitteluprosessissa
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- indikaattorit, mittarit ja pisteytys
(olemassaoleva malli pohjana?)

- huomioiden muiden mallien (Seutukeke yms.)
indikaattorit, mittarit, ja lähteet tietoaineistoille

Ekologinen kestävyys

- mukaan kvantitatiivinen elinkaariarviointipohjainen
tarkastelu kasvihuonekaasupäästöille,
luonnonvaroille ja monimuotoisuudelle

- mm. ERA17 ehdottama Hiiliruuvi-tarkastelu.
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Esimerkiksi HEKO-mallin tähän liittyviä indikaattoreja:
- rakennusten energiankulutus
- sähköntuotanto (paikallinen)
- lämmöntuotanto
- passiivisen aurinkoenergian huomioiminen
- ulkovalaistus
- joukkoliikenne
- henkilöauton käyttö ja pysäköinti
- rakentamisen hiilijalanjälki, olevan rakennuskannan hyödyntäminen
- palvelujen sijainti ja toimintojen sekoittuminen
- jätehuolto

Kasvihuonekaasupäästöt

Mukaan elinkaariarviointiperusteisia lähtökohtia:
- arvioitu energiankulutus
- energiantuotannon ratkaisut ja energian päästöt
- materiaalimäärät rakentamiseen
- liikenne - maankäytön kasvihuonekaasuvaikutukset

-> vaihtoehdon kasvihuonekaasupäästöt
.
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Luonnonvarat
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Esim. HEKO-mallin tähän liittyviä indikaattoreja mm.:
- maan siirrot (maansiirroista syntyvät haitat suhteutettuna alueelle tuotettavaan

kerrosneliömäärään)
- maan käyttö rakentamiseen, aluetehokkuus
- jätehuolto
- olevan rakennuskannan hyödyntäminen

Mukaan elinkaariarviointiperusteisia lähtökohtia:
- tarvittavat uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat
rakentamiseen ja ’käyttöön’ (energia, liikenne)

- uusiutumattomien ’ehtymiskertoimet’ ja
uusiutuvien hyödyntämisen kestävyys



Monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut
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Esim. HEKO-mallin tähän liittyviä indikaattoreja mm.:
- maan käyttö rakentamiseen (vähäarvoinen, keskinkertainen, arvokas)
- hulevesien hallinta ja pohjavedet
- lähivirkistysalueet ja –viljely

Mukaan elinkaariarviointiperusteisia indikaattoreita:
- nettoprimaarituotanto
- kasvien lajimäärä
- uhanalaiset lajit
- maan laatu: orgaaninen aines
- suojelualueet, ’luontotyypit’ (arvottaminen)

Esim. SEUTUKEKEn tähän liittyviä indikaattoreja mm.:
- suojelualueet - pinnoitettu maa-ala
- metsät ja suot - pinnoitettu maa-ala pohjavesialueilla
- laajat yhtenäiset metsäalueet - metsäalueiden pirstoutuneisuus
- luonnon ydinalueet - lähivirkistysalueet, ja niiden saavutettavuus



YMPÄRISTÖINDIKAATTORIEN ARVOJEN
MÄÄRITTÄMINEN

Miten eri yhdyskuntarakenteen ratkaisut
vaikuttavat ympäristöindikaattorien
lopputulemaan?

työkalu kuvaamaan syys-seuraussuhteita
=> luotettava/tarkoituksenmukainen tulos
tavoite: helppokäyttöinen, mutta uskottava
esimerkki: maalämpö vs. kaukolämpö

”peukalosäännöt”
johdetaan edellisestä työkalusta
=> suunnittelua riittävän luotettavasti ohjaavat

tiedot/kriteerit
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ERI VAIKUTUSTEN YHDISTÄMINEN

vaikutusten yhdistäminen joudutaan tekemään
arvottamalla

arvottamiseen on olemassa erilaisia menetelmiä
etenkin päätösanalyysin piirissä

mikä ryhmä arvottaa ?

eri vaikutusten  merkitys muuttuu ajan kuluessa

9.9.2011



Suomessa on hyvät paikkatietopohjaiset aineistot sekä
rakennetusta ympäristöstä että luonnon tilasta:

Rakennetusta ympäristöstä ja
luonnonympäristöstä on valmista tietoa

Paikkatietoaineistoja on hyödynnetty monipuolisesti
mm. yhdyskuntarakenteen vyöhykemallien
kehittämisessä (Urban Zone) ja kaupunkiseutujen
kestävän kehityksen mittariston laadinnassa
(SEUTUKEKE).

- yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR)
- erilaiset maanpeiteaineistot ja

uhanalaisuusaineistot (luonnon tila).
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Ominaisuustiedot
paikkatieto-
kannoissa:

Rakennukset, tiet,
muu infra

Palvelut, työpaikat
Maanpeite/luonto

Parametrit:
Erilaisten rakennusten ja

muun infran
ymp.kuorm.kertoimet;

Luonnontilan
indikaattorien

kertoimet; yms.

Käyttäjä

Kaavoitus-työkalu
Kaavoitus-työkalu

Kaavoitus-työkaluKaavoitus-
työkalut

LCA-Ekolaskuri:
- Ekologisten

vaikutusten laskenta,
eli mm.:

- Ilmastovaikutukset
- Päästöjen muut
ymp.vaikutukset
- Luonnonvarojen

kulutus
- Monimuotoisuus ja
ekosysteemipalvelut

Rajapinnat:
Työkalujen ja
Aineistojen haltijat

Kuva: Ari Nissinen, SYKE
3.4.2012 KEKO workshop



Ryhmissä käsiteltävät kysymykset:

Mitä maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) edellyttää ekologisen
kestävyyden huomioimiselta?

o Miten vaatimukset tulisi huomioida ekolaskureissa?

Millaisia tuloksia KEKO B -hankkeessa syntyvästä laskurista
halutaan?

o Miten tulokset tulisi esittää?

Mitä kysymyksiä laskurissa voidaan jättää huomiotta?

Mitä vaatimuksia asetetaan tulosten luotettavuudelle ja
työkalun helppokäyttöisyydelle?
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