
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.

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?

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

Mitä MRL edellyttää?

- Poliittinen tahto
- Osallistuminen ja vuorovaikutus
- Vaihtoehdot

o tuki päättäjille
o viesti päättäjille

- Ekotehokkuus on vain yksi näkökulma

Millaisia tuloksia laskureista?

- Selkeä tuki ja viesti
- Yksittäisten päätösten vaikutus, mutta myös huomioitava kokonaisuus (ei

osaoptimointia)
- Eri tason tulokset: haja- ja kaupunkirakenne
- Monimuotoisuuden huomiointi?

o mitä rajataan pois
o yleinen taso

- Mihin tuloksia verrataan?
o Benchmarkit, maankeskiarvot, jne.

- Arviointien tietopankki (eri vaiheet)

Vaatimuksia luotettavuudelle ja helppokäyttöisyydelle

- Painotusten läpinäkyvyys
- erilaiset kaupungit (pieni vs. iso)
- Lukuarvojen riskit vert. Laatuasioihin
- Työkalua tukevat menetelmät
- Porsaanreikien tutkiminen



RYHMÄ 3

Mitä MRL edellyttää?

Riittävä selvitys,

YM:n ohje ja kanta

Määrälliset arvioinnit relevantteja

Työkalun toteutuksen priorisointi

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

Vaihtoehtojen vertailu tavoitteena

Kaavatasojen ´läpi´, hierarkkinen vertailu

Aikajänne ja tulevaisuuden tarkastelu

Kaavan ekologinen "onnistuminen"

Tiimityön edistäminen

Virtaviivaistus:

helppokäyttöinen

helposti ymmärrettävä

peukalosäännöt

keskiarvot ja ylläpito

ilmiön ymmärrys

tunnista haastavat kaavat ja virtaviivaisen työkalun sovelluskohteet



Mitä kysymyksiä laskurissa voidaan jättää huomiotta vai voidaanko?

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

Mitä vaatimuksia asetetaan tulosten luotettavuudella ja työkalun
helppokäyttöisyydelle?

Luotettavuus:

viestintä päätöksentekijöille

läpinäkyvyys

perustelut

faktat ja politiikka erikseen


