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1. Johdanto
Yhdyskuntarakenteen luomat rajoitukset ja mahdollisuudet vaikuttavat merkittävästi
tuotantoon, kulutukseen ja liikkumiseen liittyvien toimintojen ympäristövaikutuksiin.
Yhdyskuntarakenteen ominaisuudet kuten yhdyskunnan muoto, aluetehokkuus,
rakennettujen alueiden sirpaleisuus ja toimintojen sijoittelu yhdyskunnan eri osissa
määrittelevät sen kuinka laajoiksi perusrakenteen verkot on rakennettava, kuinka pitkiksi
keskimääräiset etäisyydet toimintojen (asunnot, työpaikat ja palvelut) välillä muodostuvat tai
millainen liikenne- ja energiantuotantojärjestelmä tai vesi- ja jätehuoltoverkko tarvitaan.
(Lahti 2010)
Tiheä ja suppealle alueelle rajoittuva yhdyskunta mahdollistaa joukkoliikenne- ja keskitetyn
energiantuotantojärjestelmän sekä kävelyn ja pyöräilyn. Suuria keskitettyjä laitoksia ja
järjestelmiä ei kannata rakentaa, jos potentiaaliset asiakkaat etääntyvät hajautettujen ja
omavaraisten järjestelmien pariin. (Lahti 2010)
Asumisen ja liikkumisen energiankulutus ja energiantuotannosta syntyvien
kasvihuonekaasupäästöjen määrä on tiiviisti sidoksissa yhdyskuntarakenteeseen.
Paikallisella yhdyskuntarakenteella on erityisesti alueellisen energiankulutuksen kautta
maailmanlaajuisia vaikutuksia luonnonvarojen ehtymiseen. (European Commission 2009;
Dodman 2009; Glaeser & Kahn 2010)
Yhdyskuntarakenne vaikuttaa paitsi asumisen energiatehokkuuteen ja liikkumisen
tarpeeseen myös ihmisten kulutuskäyttäytymiseen. Joissakin tapauksissa
kulutuskäyttäytymisestä aiheutuvat päästöt voivat kumota asumiseen ja liikkumiseen liittyvät
päästösäästöt tai vastaavasti vähentyessään kompensoida asumisen ja liikkumisen
lisääntyneitä päästöjä. (Heinonen & Junnila 2011a) Erilaisista olemassa olevista
kaupunkirakenteista voidaan löytää erilaisia mahdollisuuksia alueellisen ekotehokkuuden
parantamiseen. Yksi ekotehokkuusmalli ei välttämättä toimi kaikkialla.
Julkisen ohjauksen tulisi voida pitää huolta siitä, että yhdyskunnan kokonaisetu toteutuu
yksittäisten toimijoiden itsenäisistä päätöksistä riippumatta. Yhdyskuntarakenteen ja eri
aluekehitysvaihtoehtojen ekotehokkuuden luotettavaan arviointiin tarvitaan helppokäyttöisiä
ja kustannustehokkaita ekolaskureita, jotka perustuvat vankalta tieteelliseltä pohjalta
kehitettyyn arviointimetodiikkaan. (Lahti 2010)
Monenlaisia aluetasoisia työkaluja on jo tarjolla energia- ja materiaalivirtojen mallintamiseen,
päästöjen laskemiseen ja kohdentamiseen, ympäristövaikutusten arvioimiseen ja alueellisen
ekotehokkuuden pisteyttämiseen. Työkalujen keskinäinen vertailu ja yksittäisten laskureiden
luotettavuuden selvittäminen on kuitenkin aikaa vievää ja usein mahdotonta, koska
tarvittavaa tietoa ei ole julkisesti saatavilla. Lisäksi laskentamallit ovat usein niin teknisiä ja
monimutkaisia, että niiden kriittinen arviointi vaatii alan asiantuntemusta.
Kaupunkien ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit KEKO-hankkeen A-osassa Ekolaskureiden
perusteiden määritys tuotetaan tiivis, kirjallisuusselvitykseen perustuva, katsauksenomainen
tietopaketti aluetasoisesta ekotehokkuuden arvioinnista ja olevista arviointityökaluista sekä
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perustutkimustarpeista ekolaskureiden jatkokehitystä varten. KEKO-hankkeen A-osan
tutkimus- ja kehittämistyön toteuttavat yhteistyössä Teknologian tutkimuskeskus (VTT),
Aalto-yliopisto ja Suomen ympäristökeskus (SYKE).
KEKO A -kokonaisuus on jaettu kolmeksi työpaketiksi, joista ensimmäisen (TP1)
vastuutahona on VTT, toista (TP2) koordinoi Aalto-yliopisto ja kolmannesta (TP3) vastaa
SYKE. Kaikilla kolmella tutkimuslaitoksella on oma työpanoksensa jokaisen työpaketin
toteuttamisessa. Tähän KEKO-hankkeen A-osan väliraporttiin on koottu tulokset vuoden
2011 aikana toteutetusta työpaketista 2 (TP2) Tarjolla olevien menetelmien ja työkalujen
katsaus ja arviointi potentiaalisten hyödyntäjien näkökulmasta.
TP2:n tavoitteiksi määriteltiin kotimaisten ja kansainvälisten alueellisen ekotehokkuuden
arviointityökalujen kartoittaminen, suomalaisiin aluekehityshankkeisiin sopivien työkalujen
valikoiminen ja järjesteleminen toimivaksi työkalupakiksi sekä tarvittavan tiedon kokoaminen
työkalupakin käyttäjälle. Tulokset koostuvat kolmesta kokonaisuudesta, joista ensimmäinen
on aluetasolle soveltuvista ekolaskureista koottu käyttäjälähtöinen työkalupakki. Toinen
tuloskokonaisuus viittaa mittavaan tarjolla olevien työkalujen vertailu- ja
yhteenvetotaulukkoon, ja kolmannen kokonaisuuden muodostavat taulukon tietoja
tarkentavat työkalukohtaiset kuvaukset.
Työkaluja voidaan siten tarkastella ja vertailla kolmella tarkkuustasolla. Käyttäjälähtöisesti
lokeroidusta työkalupakista on helppoa ja nopeaa löytää tiettyyn käyttötarkoitukseen
parhaiten soveltuvat ekolaskurit ja niiden keskeisimmät ominaisuudet. Vertailu- ja
yhteenvetotaulukko tarjoaa yksityiskohtaisempaa ja monipuolisempaa tietoa työkalujen
ominaisuuksista. Työkalukohtaiset kuvaukset sisältävät laajimman tietopohjan yksittäisten
arviointimenetelmien erityispiirteistä.
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2. Työpaketin toteutus
Työpaketti 2 Tarjolla olevien menetelmien ja työkalujen katsaus ja arviointi potentiaalisten
hyödyntäjien näkökulmasta toteutettiin viisiportaisena prosessina. Työnjako sovittiin siten,
että VTT, SYKE ja Aalto referoivat kukin omat ekolaskurinsa ja muut tarkasteltavat työkalut
jaettiin tutkimuslaitosten kesken. Työkaluja tarkasteltiin yhteisesti määriteltyjen
arviointikriteerien pohjalta.
Ensimmäinen viidestä työvaiheesta oli katsaus kansainvälisiin ja kotimaisiin ekolaskureihin.
Yhteensä 40 työkalua listattiin mahdollisesti hyödyllisiksi arvioitaessa alueellista
ekotehokkuutta Suomessa. Toisessa työvaiheessa ekolaskureista kirjoitettiin
työkalukohtaiset kuvaukset, jotka sisältävät tietoa muun muassa työkalujen taustoista,
metodologiasta, soveltuvuudesta, käytön kustannuksista ja tuloksista. Työkalukohtaiset
kuvaukset on koottu tämän raportin lukuun 5.
Työpaketin toteuttamisen kolmannessa vaiheessa työkalut koottiin yhdeksi suureksi vertailuja yhteenvetotaulukoksi, jossa niiden ominaisuuksia eriteltiin yhteensä 40 arviointikriteerin
perusteella. Taulukoitavat ekotehokkuusominaisuudet valittiin työpaketin 1 (TP1)
Arviointikohteen rajauksen tarkennus ja sisällön määrittely pohjalta. Mittavan taulukon avulla
voidaan toisaalta vertailla ekolaskureita keskenään ja toisaalta saada kokonaiskuva olevien
työkalujen alueellisesta soveltuvuudesta sekä työkalujen yhdistelymahdollisuuksista
ekotehokkuusarviointien monipuolistamiseksi ja tarkentamiseksi. Vertailu- ja
yhteenvetotaulukko on raportin liitteenä, ja sen sisällöstä kerrotaan luvussa 3.
Työkalukohtaiset tarkennukset taulukkoon hyvin lyhyesti kirjatuista ominaisuuksista koottiin
edellä mainittuihin työkalukohtaisiin kuvauksiin taulukon arviointikriteerejä vastaavan
väliotsikoinnin alle.
Koska taulukoinnin tuloksena viiden ekolaskurin (EU Ecolabel, EU GPP, Pohjoismainen
ympäristömerkki, Rakentajan Ekolaskuri Pro ja SYNERGIA) todettiin keskittyvän
rakennuksiin eikä soveltuvan aluetason tarkasteluihin, ne jätettiin pois seuraavasta
työvaiheesta. Kuntaliiton ekologisen jalanjäljen laskentaohjelmaa ei otettu mukaan
neljänteen työvaiheeseen, koska sen ei nähty vastaavan KEKO-hankkeen tarpeita.
Neljännessä työvaiheessa ekolaskurit järjestettiin käyttäjälähtöiseksi työkalupakiksi. KEKOhankkeen johtoryhmän kesken 10.6.2011 käydyssä keskustelussa esitettyjen toiveiden
pohjalta työkalupakkiin liitettiin keskeisimmät tiedot ja tutkijoiden arviot työkalujen
vahvuuksista ja heikkouksista sekä käytettävyydestä ja kustannuksista. Käyttäjälähtöinen
työkalupakki sekä kokonaisuudessaan että lokeroittain esitetään tämän raportin luvussa 4.
Viidennessä ja viimeisessä työvaiheessa työpaketin tulokset koottiin tähän KEKO-hankkeen
A-osan toiseen väliraporttiin. Tulokset ovat saatavilla myös hankkeen wikisivuilla osoitteessa
wiki.aalto.fi/display/KEKO. Lisäksi työpaketin tuloksista on kirjoitettu kaksi artikkelia
kansainvälisiin SB11- ja CIB 2012 -konferensseihin (Säynäjoki et al. 2011; Säynäjoki et al.
2012).
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3. Työkalujen vertailu- ja yhteenvetotaulukko
Työkalujen matriisimuotoinen (40 x 40) vertailu- ja yhteenvetotaulukko on liitteenä 1.
Taulukossa on eritelty yhteensä 40 ekolaskurin ominaisuuksia kaikkiaan 40 arviointikriteerin
perusteella. Työkalujen vertailu- ja yhteenvetotaulukon tiedot ovat pääasiassa ilmaistu
tarkkuustasolla ”soveltuu – ei sovellu” tai ”sisältyy – ei sisälly”. Joidenkin arviointikriteerien
osalta taulukkoon on kirjattu myös tarkempaa tietoa. Pääasiallisesti tarkempi tieto löytyy
työkalukohtaisista kuvauksista.
Taulukkoon kootut työkalut ovat: Aallon hybridi-LCA, Beyond Vuores, BREEAM for
Communities, CASBEE for Cities, CASBEE for Urban Development, CitySim, EcoBalance,
ECOCITY (EU), Ecocity Evaluator, EcoProp, ECOREG, EkoPassi, Ekotaajama, ENVIMAT,
EU Ecolabel, EU GPP, FRES, Green Star Communities, HEKO, KASVENER, KUHILAS,
KULE, KulMaKunta, Kuntaliiton ekologisen jalanjäljen laskentaohjelma, KyläPassi, LEED for
Neighborhood Development, LIPASTO, MenTouGou, Metka, NILIM tool, PIMWAG,
Pohjoismainen ympäristömerkki, PromisE, Rakentajan Ekolaskuri Pro, Seutukeke,
SYNERGIA, Urban Zone, WinEtana, YKEVAKA ja YKR.
Työkalujen taulukoidut ominaisuudet ovat:
- (1) käyttöönottovuosi ja tekijätaho
- (2) sijainnin ja muiden alueellisten valintojen, maapinta-alan ja maaperän huomiointi
- soveltuvuus (3) valtakunnan, (4) seudun tai maakunnan, (5) kunnan, (6) kunnan
osa-alueen ja (7) korttelin laajuisiin alueellisiin ekotehokkuustarkasteluihin
- rakennusten huomiointi, eriteltynä (8) asuinrakennuksiin ja (9) muihin rakennuksiin
- teknisen perusrakenteen huomiointi, eriteltynä (10) liikenteen, (11) vesihuollon,
(12) energiahuollon ja (13) tietoliikenteen verkkoihin ja järjestelmiin
- sini-vihreän perusrakenteen huomiointi, eriteltynä (14) viheralueisiin ja
(15) vesialueisiin
- sosiaalisen perusrakenteen huomiointi, eriteltynä (16) kaupallisiin palveluihin,
(17) päiväkoteihin ja kouluihin, (18) terveys- ja sosiaalipalveluihin, (19) ulkoilu- ja
liikuntapalveluihin sekä (20) muihin palveluihin (sisältäen muun muassa hallinto- ja
turvallisuuspalvelut)
- teknisen käytön huomiointi, eriteltynä (21) lämmitykseen, (22) valaistukseen,
(23) muuhun sähkön käyttöön, (24) lämpimän veden ja (25) kylmän veden käyttöön,
(26) jätevesien käsittelyyn, (27) jäähdytykseen, (28) jätehuoltoon, (29) korjaukseen
ja kunnossapitoon, (30) purkuun ja kierrätykseen sekä (31) olevan rakennuskannan
hyödyntämiseen
- (32) liikenteen huomiointi
- ekologisten vaikutusten huomiointi, eriteltynä (33) materiaalien kulutukseen,
(34) energiankulutukseen, (35) uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen,
(36) kasvihuonekaasupäästöihin ja alueelliseen hiilijälkeen, (37) muihin päästöihin,
(38) jätteisiin ja kierrätykseen sekä (39) ekosysteemeihin
- (40) muut työkalussa huomioidut ekotehokkuuden arviointikriteerit
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4. Käyttäjälähtöinen työkalupakki
Työkalupakissa on neljä lokeroa, joihin työkalut on jaoteltu sen mukaan, mitä niiden avulla
voidaan parhaiten mitata tai arvioida. Ensimmäinen lokero on varattu alueellisen
kokonaisekotehokkuuden arviointimenetelmille. Kokonaisekotehokkuudella tarkoitetaan
tällöin ekotehokkuuden kovan ytimen (ks. KEKO A TP1 työraportti: Lahti et al. 2011)
mukaisia ominaisuuksia, jotka koskevat energian ja materiaalien kulutusta, päästöjen
määrää, vesi- ja jätehuollon tehokkuutta sekä ekosysteemipalveluita. Toiseen lokeroon
kuuluvat kestävää kehitystä ekotehokkuutta laajemmin arvioivat menetelmät, jotka sisältävät
tyypillisesti ekologisen tai ympäristönäkökulman lisäksi sosiaalisen tai taloudellisen
näkökulman. Kolmas ja neljäs lokero on varattu energia- ja materiaalivirtojen sekä päästöjen
ja ympäristövaikutusten laskentamalleille.
Jokainen lokero on jaettu kahtia ja työkalut ryhmitelty vielä uudelleen sen mukaan, minkä
kokoisten alueiden arviointiin ne sopivat. Sama työkalu voi olla kahdessakin lokerossa, mutta
vain hyvästä käyttäjälähtöisestä syystä. Työkalupakin lokeroinnin perusajatus on se, että
käyttäjä löytää helposti tiettyyn käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvat työkalut. Lokerointi
on suuntaa-antava eikä tarkoita sitä, että työkalut kategorisesti sopisivat vain tässä
luokitellulle tasolle tai kuvattuun tarkoitukseen. Monet työkalut ovat lisäksi jatkuvan
kehitystyön alla, joten laajennuksia ja muitakin muutoksia on tulevaisuudessa odotettavissa
Seuraavassa työkalupakin sisältö on ensin esitetty kokonaisuudessaan yhtenä taulukkona ja
sen jälkeen työkalupakkia on eritelty siten, että jokainen neljästä lokerosta esitetään omana
taulukkonaan. Työkalupakin lokeroita kuvaaviin taulukoihin on koottu ytimekkäät tiivistelmät
työkalujen seuraavista käyttäjän näkökulmasta oleellisista ominaisuuksista:
- mitä eri työkalujen avulla voidaan laskea tai arvioida
- miten menetelmät yhteismitallistavat ekotehokkuuden eri osatekijät (lokeroiden 1 ja
2 menetelmät), tai kuinka hyvin mallit noudattavat elinkaariajattelun periaatteita
(lokeroiden 3 ja 4 laskentamallit)
- mitkä ovat työkalujen keskeisimmät vahvuudet ja heikkoudet (sisältäen luotettavuusja epävarmuustekijät)
- mitkä ovat työkalujen keskeisimmät käytettävyyteen ja kustannuksiin liittyvät
erityispiirteet.
Työkalupakin lokeroita kuvaavien taulukoiden ensimmäisessä sarakkeessa kerrotaan
ekolaskurin nimen, kehittäjän ja julkaisuvuoden lisäksi sen alueellinen soveltuvuustaso,
viitaten edellä esitettyihin kahteen tasoon: A – seutu ja kuntataso sekä B – kunnan osa ja
korttelitaso. Joidenkin työkalujen kohdalla soveltuvuustasoa on tarpeen mukaan laajennettu
tai tarkennettu.
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Aluetasoiset ekolaskurit lajiteltuna neljään käyttötarkoitusta kuvaavaan lokeroon ja kahteen sovellusaluetta kuvaavaan alalokeroon:

Ekotehokkaan
aluesuunnittelun
työkalupakki
A – seutu ja
kuntataso

Lokero 1:
kokonaisekotehokkuuden
arviointimenetelmät

Lokero 2:
laajempi kestävän
kehityksen
näkökulma

Lokero 3:
energia- ja
materiaalivirtojen
laskentamallit

Lokero 4:
päästöjen ja
ympäristövaikutusten
laskentamallit

EcoBalance

CASBEE-City

ENVIMAT

Aallon hybridi-LCA

KulMaKunta

ECOREG

FRES

Ecocity Evaluator

Metka

MenTouGou

KASVENER

ENVIMAT

YKEVAKA

NILIM tool

KUHILAS

FRES

Seutukeke

LIPASTO

KASVENER
KUHILAS
LIPASTO
UZ

B – kunnan osa- ja
korttelitaso

EcoBalance

Beyond Vuores

CitySim

Ecocity Evaluator

Ekopassi

BREEAM for
Communities

KULE

(UZ)

HEKO

CASBEE-UD

WinEtana

(KulMaKunta)

ECOCITY

Kyläpassi

EcoProp

(Metka)

Ekotaajama

PIMWAG

Green Star
Communities

YKEVAKA

LEED-ND
MenTouGou
NILIM tool
PromisE
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Työkalupakin lokero 1: Kokonaisekotehokkuuden arviointimenetelmät
Työkalun nimi, kehittäjä,
julkaisuvuosi ja
alueellinen
soveltuvuustaso:
KulMaKunta
VTT, 2006
A - seutu ja kuntataso
B - kunnan osa (ja
korttelitaso)

Metka
VTT, Strafica Oy, 2008
A - seutu ja kuntataso
B - kunnan osa (ja
korttelitaso)

Mitä menetelmä arvioi?

Väestöennusteeseen ja
siitä johdettuun
asuntotuotantotarpeeseen
perustuva asuinympäristön
fyysisen rakenteen
tuottamisen ja käyttämisen
+ liikenteen energia-,
materiaali- ja
päästövaikutuksien (50
vuoden ajalta)
laskentamalli.

Väestö- ja
työpaikkaennusteeseen
vuodelle 2050 (1 km * 1
km ruuduissa, yli 28 000
ruutua) ja
rakennuskantatietoihin
perustuva sekä rakennetun
ympäristön (rakennukset
ja perusrakenne) että
liikennekäyttäytymisen
(henkilöliikenne) kattava
mallinnus vuoteen 2050, ja
niistä johdetut
ekotehokkuusmuutokset
(52 indikaattoria kattaen
elinkaaripohjaiset energia, materiaali- ja
päästövaikutukset);
tulostus värikarttoina (1
km * 1 km ruuduittain)
sekä numeroin ja graafein.
Liikennemalli perustuu
painovoimamalliin eli
etäisyyden ja
asutuskeskuksen koon
vaikutusfunktioihin.
karttatulostus GISliittymällä.

Miten menetelmä
yhteismitallistaa
ekotehokkuuden eri
osatekijät?
Materiaalit lasketaan
yhteen tonneina, samoin
päästöt, khk:t CO2ekv:ina,
energialajit kWh:na,
vedenkulutus litroina,
tulostus laatuyksiköittäin
erikseen ilman
painotuksia. Suhteutus
asukasmääriin ja
kerrosaloihin
(vaikutus/asukas ja
vaikutus/asunto-kem),
joka mahdollistaa
vertailun eri skenaarioiden
kesken.
52 indikaattoria, joista osa
voidaan laskea yhteen osaa
ei; materiaalit lasketaan
yhteen tonneina, samoin
päästöt, khk:t CO2ekv:ina,
energialajit kWh:na,
vedenkulutus litroina,
tulostus laatuyksiköittäin
erikseen ilman
painotuksia. Suhteutus
asukasmääriin ja
kerrosaloihin
(vaikutus/asukas ja
vaikutus/asunto-kem),
joka mahdollistaa
vertailun eri skenaarioiden
(alueellisten
rakennevaihtoehtojen)
kesken.

Vahvuudet ja
heikkoudet:

Käytettävyys ja
kustannukset:

Vahvuus: kokonaiskuva
koko Suomesta vuoteen
2030 asti, tilanne
kunnittain, synkronoitu
virallisiin
väestöennusteisiin,
asuntokannan mallinnus
omalla laskentamallilla
(ProGuru),
ekotehokkuusvaikutukset
erikseen. Heikkous: raskas
päivitys uusilla
lähtötiedoilla.

Edellyttää asiantuntevaa
käyttäjää ja
mallinnuslogiikan
tuntemusta. Excelpohjaisena edellyttää
suurta huolellisuutta.
Kustannukset suuria, jos
mallinnus ja tietojen
päivitys aloitetaan alusta
(uusi lähtötilanne, uusi
tavoitevuosi, uusi
väestöennuste, jne.).

Vahvuus: kokonaiskuva
Helsingin
Metropolialueesta (5
maakuntaa) vuoteen 2050
asti, tilanne ja
vaihtoehtoisten
kehityskulkujen vertailu
havainnollisina karttoina,
synkronoitu virallisiin
väestö- ja
työpaikkaennusteisiin,
rakennuskanta +infra
kokonaisuudessaan
mukana,
ekotehokkuusvaikutukset
erikseen ja yhdisteltyinä
(ilman painotuksia),
helppo päivitys, jos
perustiedot pidetään
ennallaan ja vaihdetaan
vain skenaarioita tai
ominaisvaikutustietoja.
Heikkous: kohtalaisen
raskas päivitys jos kaikki
lähtötiedot halutaan
vaihtaa.

Edellyttää asiantuntevaa
käyttäjää ja
mallinnuslogiikan
tuntemusta (sekä
rakennetun ympäristön,
liikennekäyttäytymisen
että paikkatiedon
käsittelyn osalta),
ominaisvaikutusten
tietokanta päivitettävä kun
tieto lisääntyy, Excelpohjainen osa laskennasta
edellyttää suurta
huolellisuutta;
kustannukset suuria, jos
mallinnus ja tietojen
päivitys aloitetaan "alusta"
(uusi lähtötilanne, uusi
tavoitevuosi, uusi
väestöennuste jne.).
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Työkalun nimi, kehittäjä,
julkaisuvuosi ja
alueellinen
soveltuvuustaso:
YKEVAKA (ERA 17)
VTT, Strafica Oy, SYKE,
2010
A - seutu ja kuntataso
B - kunnan osa (ja
korttelitaso)

EcoBalance
VTT, 1991-1992
A - seutu ja kuntataso,
koko maa
B - kunnan osa ja
korttelitaso

Mitä menetelmä arvioi?

34 suurimman
kaupunkiseudun TK:n
väestöennusteisiin
vuodelle 2040 (1 km * 1
km ruuduissa) ja niistä
johdettuihin ns. YKRtaajamien maa-alatarpeen
muutoksiin perustuva sekä
rakennetun ympäristön
(rakennukset ja
perusrakenne) että
liikennekäyttäytymisen
(henkilöliikenne) kattava
mallinnus vuoteen 2050;
edellisistä johdettu
kasvihuonekaasupäästöjen
muutos verrattuna
nykytilanteeseen;
mallinnus 10 eri
yhdyskuntatyypille,
rakennemuutoskartat (1
km * 1 km ruuduittain) 5
skenaariolla (perusura ja
neljä yhdistelmää
tiivistyvä, keskittyvä,
hajautuva ja harveneva
yhdyskuntarakenne asteikoilla), khk-päästöt
numeroin ja graafein.
Karttatulostus ruuduittain
GIS-liittymällä.
Aluesuunnitelmaan
perustuvat fyysisten
rakenteiden määrästä
johdetut
ekotehokkuusvaikutukset.
Elinkaaripohjainen (50 v)
fyysisen rakenteen
tuottamisen ja käyttämisen
ja liikenteen energia-,
materiaali- ja
päästövaikutukset sekä
kustannukset.
Materiaaleissa
rakennusmateriaalit,
polttoaineet, vesi ja jätteet,
energiassa lämmitys,
valaistus ym. sähkönkäyttö
ja liikenne, päästöissä
khk:t ja joukko muita.
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Miten menetelmä
yhteismitallistaa
ekotehokkuuden eri
osatekijät?

Vahvuudet ja
heikkoudet:

Käytettävyys ja
kustannukset:

Kasvihuonekaasut
CO2ekv:ina. Suhteutus
asukasmääriin ja
kerrosaloihin (miljoonia
tonneja/v ja
tonnia/asukas,v); suhteutus
mahdollistaa vertailun eri
skenaarioiden (alueellisten
rakennevaihtoehtojen)
kesken.

Vahvuus: kokonaiskuva
rakennetun ympäristön
muutoksen aiheuttamista
khk-päästöjen kehityksestä
koko Suomen
keskeisimmillä alueilla (34
suurinta kaupunkiseutua)
vuoteen 2050 asti,
tilannekuva ja
vaihtoehtoisten
kehityskulkujen vertailu
havainnollisina karttoina,
synkronoitu virallisiin
väestöennusteisiin,
rakennuskanta + infra
kokonaisuudessaan
mukana, helppo päivitys,
jos perustiedot pidetään
ennallaan ja vaihdetaan
vain skenaarioita tai
ominaisvaikutustietoja.
Heikkous: kohtalaisen
raskas päivitys jos kaikki
lähtötiedot halutaan
vaihtaa.

Edellyttää asiantuntevaa
käyttäjää ja
mallinnuslogiikan
tuntemusta (sekä
rakennetun ympäristön,
liikennekäyttäytymisen
että paikkatiedon
käsittelyn osalta), khkpäästöjen
ominaisvaikutusten
tietokanta päivitettävä kun
tieto lisääntyy, Excelpohjainen osa laskennasta
edellyttää suurta
huolellisuutta;
kustannukset suuria, jos
mallinnus ja tietojen
päivitys aloitetaan "alusta"
(uusi lähtötilanne, uusi
tavoitevuosi, uusi
väestöennuste jne.).

Materiaalit lasketaan
yhteen tonneina, samoin
polttoaineet, jätteet ja
päästöt, khk:t CO2ekv:ina,
energialajit kWh:na,
vedenkulutus litroina,
tulostus laatuyksiköittäin
erikseen ilman
painotuksia. Suhteutus
asukas- ja
työpaikkamääriin ja
kerrosaloihin
(vaikutus/asukas ja
vaikutus/asunto-kem),
joka mahdollistaa
vertailun eri
suunnitelmavaihtoehtojen
kesken.

Vahvuus: kokonaiskuva
arvioitavasta alueesta,
korttelista tai talosta,
mukana tärkeimmät
ekotehokkuusvaikutukset
elinkaaripohjalta
laskettuna, karkeat arviot
mahdollisia vaikka
yksityiskohtaisia
suunnitelmia ei vielä
olisikaan. Muunnettavissa
eri käyttötarkoituksiin.
Heikkous:
yksityiskohtaisempi arvio
ja vaihtoehtoisten
suunnitelmien vertailu
edellyttää määrätietoja
fyysisestä ympäristöstä
(kerrosneliöt, katualat).

Edellyttää asiantuntevaa
käyttäjää,
mallinnuslogiikan ja
ominaispäästötiedon
hallintaa, Excel-pohjaisena
edellyttää suurta
huolellisuutta;
kustannukset isohkoja jos
mallinnus ja tietojen
päivitys aloitetaan "alusta"
(uusi suunnitelma,
lähtötilanne, uudet
määrätiedot jne.).

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

KEKO A

Ekopassi
VTT, (Aalto, SYKE ja
TTS), 2011
B - kunnan osa ja

väliraportti
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Vapaa-ajan asuntojen
ekotehokkuuden
vertailuun ja
päätöksenteon tueksi.

Käytetään moniosaista (6
perustetta) luokitusta,
koska ekotehokkuus
muodostuu useasta eiyhteismitallisesta tekijästä.

Kaavasuunnitelmien ja
muiden
kaupunkisuunnitelmien
ekotehokkuuden arviointi
ja vertailu (Helsingin
kaupungin käyttöön).
Kuusi vertailtavaa
asiaryhmää (maa, vesi,
energia, liikenne ja
palvelut sekä hiili- ja
materiaalikierto) á 3-6
alakohtaa eli yhteensä 21
"ekotehokkuuden
indikaattoria", 6 arviointija vertailukriteeriä
(materiaalit, energia,
uusiutuvat energialähteet,
päästöt, jätteet ja kierrätys,
ekosysteemivaikutukset).
Lomakylien
ekotehokkuutta arvioiva
työkalu, joka on tarkoitettu
päätöksenteon tueksi
kuntatasolla.

Pisteytys annettujen
suunnitelmaa kuvaavien
valintavaihtoehtojen ja
esivalittujen
painokertoimien mukaan.
Tuloksena yksi pisteluku,
kaikkia indikaattoreita
erikseen kuvaava
hämähäkinverkkokaavio
sekä "ekotehokkuuden
nopeusmittari"
(nuolikaavio).

Kortteli- ja
rakennushanketasoilla
määriteltyjen
ekologisuuskriteerien
mukaiset pistearvot, jotka
luokiteltu eri tasoille
(minimi, 1 piste, 2 pistettä)
5 asiaryhmässä:
saastuminen,
luonnonvarat,
terveellisyys, luonnon
monimuotoisuus ja
ravinto.

Suoralla pisteiden
yhteenlaskulla kunkin
asiaryhmän sisällä.
Painotus on asiaryhmän
sisällä mukana siinä
vaiheessa kun luokitukset
(pistemäärä per tietty
mitattavan ominaisuuden
taso) on määritelty.
Asiaryhmien (5 kpl)
pisteitä ei lasketa yhteen
vaan ne esitetään erillisinä.

korttelitaso

HEKO
VTT, 2010-2011
B - kunnan osa ja
korttelitaso

Kyläpassi
VTT, (Aalto, SYKE ja
TTS), 2011
B - kunnan osa ja

Käytetään moniosaista
luokitusta, koska
ekotehokkuus muodostuu
useasta eiyhteismitallisesta tekijästä.

korttelitaso
PIMWAG
Helsingin kaupunki, 1997
B - kortteli ja
rakennustaso

Sivu 10 / 107

Vahvuus: Valittavina
perusratkaisuja, joiden
perusteella laskenta
suoritetaan.
Helppokäyttöinen,
ilmainen,
hyödynnettävissä jo aievaiheessa.
Heikkous: karkea
valikkopohjainen arviointi.
Vahvuus: selkeä,
yksinkertainen ja
ekotehokkuuden
tärkeimmät osa-alueet
kattava ja havainnollinen
tulostus, laskennan
läpinäkyvyys ja käyttäjille
tarjottavat
valintavaihtoehdot.
Heikkous: läpinäkyvyys ja
avoimuus mahdollistavat
käyttäjän manipuloinnin ja
sitä kautta tulosten
epäluotettavuuden.

Ilmainen, nettipohjainen
työkalu. Erittäin
helppokäyttöinen.

Vahvuus: Perustuu
käyttäjän antamiin
tietoihin. Yksinkertainen
käyttää. Vaihtoehdot
pääasiallisesti sanallisia.
Heikkous: karkea
valikkopohjainen arviointi.
Vahvuus: Kohtuullisen
kattava, monipuolinen ja
edustava "ekologisuuden"
arviointikehikko.
Heikkous: Työläs ja
edellyttää eri alojen
asiantuntijoiden
yhteistyötä. Luotettavuus
riippuu käytettävien
asiantuntijoiden
osaamistasosta.

Ilmainen, erittäin
helppokäyttöinen (rasti
ruutuun).

Erittäin helppokäyttöinen,
tutustumisen jälkeen
keskimääräinen työaika 2
tuntia/arvio. Testikäyttö
vielä meneillään (Helsinki
ja Tampere).

Asiantuntijatyönä
tapahtuva arviointi.
Jokainen
laskentatapahtuma
edellyttää erillistä
"selvitysprojektia".
Arviointikehikkoa voidaan
soveltaa muihin kohteisiin
kun se tuntee.
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Työkalupakin lokero 2: Laajempi kestävän kehityksen näkökulma
Työkalun nimi, kehittäjä,
julkaisuvuosi ja
alueellinen
soveltuvuustaso:
CASBEE-City
JSBC, Japani, 2006
A - seutu ja kuntataso

ECOREG
SYKE, Kaakkois-Suomen
ympäristökeskus,
Kymenlaakson liitto ja
Thule-Instituutti, 2004
A - seutu ja kuntataso

MenTouGou
VTT 2010
A - seutu ja kuntataso
B - kunnan osa ja

Miten menetelmä
yhteismitallistaa
ekotehokkuuden eri
osatekijät?

Vahvuudet ja
heikkoudet:

Käytettävyys ja
kustannukset:

Kokonaisen kaupungin
hiilijälki ja kehityksen
kestävyys. Arvioi erikseen
alueen sisäisen ympäristön
laatua (Q) ja
kasvihuonekaasupäästöjä
(L). Kuusi kategoriaa:
Kasvihuonekaasupäästöt,
Ympäristövaikutusten
vähentäminen ja hiilinielut,
Tuki muiden alueiden CO2päästövähennyksille,
Ympäristönäkökulma,
Sosiaalinen näkökulma ja
Taloudellinen näkökulma.
Maakuntatasolle tarkoitettu
ekotehokkuuden seurantaja arviointijärjestelmä.
Laskentajärjestelmän avulla
voidaan seurata
ekotehokkuuden kannalta
tärkeiden tekijöiden
kehittymistä. Tukee
päätöksentekoa.
Alueellisen kehittämisen
ekotehokkuuden arviointiin
tarkoitettu työkalu
kiinalaisen aluehallinnon
(District Beijing) käyttöön

Yhteismitallistaminen
perustuu subjektiiviseen
näkemykseen alueellisesta
ekotehokkuudesta.
Osamäärä Q/L määrää
yleisarvosanan (huono,
melko huono, hyvä,
erittäin hyvä tai
erinomainen).

Subjektiivisesti painotettu
arvio ekotehokkuudesta.
Ympäristövaikutusten
aiheuttajista vain
kasvihuonekaasupäästöjä
arvioidaan.
Vahvuutena tunnettavuus.
Epävarmuustekijänä
soveltuvuus Suomeen.

Ekotehokkuutta mitataan
indikaattorien avulla.
Tulokset esitetään
graafisessa esityksessä,
jossa käytetään suhteellista
asteikkoa. Indikaattorien
arvoksi asetetaan esim.
100 tarkastelujakson
alussa.
Painokertoimien avulla
tapahtuvaa yhteenlaskua.
Kestävän kehityksen
mukaiset kolme pilaria
ovat kaikki jollakin tasolla
mukana.

Vahvuus: Perusteellisesti
raportoitu sovellus
Kymenlaakson
maakuntaan.
Monipuolinen lukuisten
sidosryhmien kanssa
kehitetty
indikaattorijärjestelmä.

Arviointijärjestelmää
voidaan käyttää
sellaisenaan myös
Suomessa, mutta osa
kriteereistä saattaa
soveltua huonosti
suomalaisten
aluekehityshankkeiden
ekotehokkuuden
arviointiin.
Englanninkielinen
manuaali julkaistiin vasta
lokakuussa 2011, joten
järjestelmää ei ole vielä
testattu käytännössä.
Laskenta tapahtuu Excelpohjaisella laskurilla, joka
on kohtalaisen
helppokäyttöinen.
Ladattavissa ilmaiseksi
SYKEn internet-sivuilta.

Kaupunkien ja niiden osaalueiden
kehittämishankkeiden
arviointiin tarkoitettu
päätöksenteon tukiväline,
joka kattaa
ekotehokkuuden
arviointikriteerit laajasti ja
sen lisäksi monia muita
kestävyyden ulottuvuuksia.

Ei laskennallista
yhteismitallistusta.
Yhteismitallistus tapahtuu
tarvittaessa käyttäjän
omasta toimesta
yhteenvetotaulukon
antaman kokonaiskuvan
perusteella.

Mitä menetelmä arvioi?

korttelitaso

NILIM tool
National Institute for Land
and Infrastructure
Management, Japani, 2011
A - seutu ja kuntataso
B - kunnan osa ja
korttelitaso

Vahvuus: Perustuu
yleiseen ekotehokkuuden
ja kestävän kehityksen
mukaiseen
arviointikehikkoon.
Heikkous: Sovellus
paikallisiin kiinalaisiin
olosuhteisiin ja
soveltuvuus muualle
tarkistettava erikseen.
Vahvuus: monipuolinen
arviointikehikko, joka
antaa mahdollisuuden
kokonaiskuvan
muodostamiseen.
Heikkous: edellyttää
käyttäjältä kykyä asettaa
arviointikriteerit
keskinäiseen
tärkeysjärjestykseen, mikä
samalla mahdollistaa
läpinäkymättömän
painotuksen.
Käyttökokemukset
saamatta.

Asiantuntija-arviona työläs
ja kallis. Edellyttää
runsasta lähtötietojen
koontia.

Käytettävyys ja
kustannukset arvioitavissa
vasta kun työkalu on
yleisessä käytössä.
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Työkalun nimi, kehittäjä,
julkaisuvuosi ja
alueellinen
soveltuvuustaso:
Seutukeke
SYKE, ym. 2011
A - seutu ja kuntataso

Beyond Vuores
VTT, 2007
B - kunnan osa ja
korttelitaso

BREEAM for
Communities (BfC)
BRE Global,
Iso-Britannia, 2009
B - kunnan osa ja
korttelitaso

CASBEE-UD
JSBC, Japani, 2006
B - kunnan osa ja
korttelitaso

Mitä menetelmä arvioi?
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Miten menetelmä
yhteismitallistaa
ekotehokkuuden eri
osatekijät?

Vahvuudet ja
heikkoudet:

Käytettävyys ja
kustannukset:

Helposti ymmärrettävät
indikaattorit, jotka ovat
sovellettavissa mihin
tahansa paikkatietoohjelmistoon. Perustuu
avoimessa jaossa oleviin
tietoihin.
Helppo käyttää. Edellyttää
yleensä asiantuntijaraadin
kokoamista, mutta siihen
voidaan liittää myös eiasiantuntijoiden arvioinnit.
Kustannukset riippuvat
raadin käyttämästä
työajasta.

Keskisuurten
kaupunkiseutujen
maankäytön ja liikenteen
kestävää kehitystä.

Ei yhteismitallista.

Heikkous: Toistaiseksi
indikaattorit vain
kuvailevia, eivät mittaavia.

Aluekehityksen ja
kumppanuuskaavoituksen
arviointityökalu.
Ekotehokkuus osana laajaa
laadullista arviointia.

Painotusmenettely.

Aluekehityshankkeiden
sertifiointijärjestelmä.
Kahdeksan kategoriaa:
Ilmastovaikutukset ja
energia, Materiaalivirrat,
Kohteiden sijoittelu,
Liikkuminen ja kuljetukset,
Paikallisyhteisön
osallistumismahdollisuudet,
Luonnonsuojelu,
Liiketoiminta ja talous sekä
Rakennukset.

Arvioinnin 62 osa-aluetta
pisteytetään (0-3p.)
yksityiskohtaisin
kriteerein.
Yhteismitallistaminen
perustuu subjektiiviseen
näkemykseen alueellisesta
ekotehokkuudesta.
Pisteiden summa määrää
sertifioinnin
yleisarvosanan (hylätty,
hyväksytty, hyvä, erittäin
hyvä, kiitettävä tai
erinomainen).

Aluekehityshankkeiden
sertifiointijärjestelmä.
Arvioi erikseen alueen
sisäisen ympäristön laatua
(Q) ja alueen ulkopuolelle
kohdistuvia
ympäristövaikutuksia (L).
Kuusi kategoriaa:
Luonnonarvot, Palvelut,
Paikallisen yhteisön
tukeminen,
Ympäristövaikutukset,
Infrastruktuuri ja
Ympäristönhallinta.

Arvioinnin 80 osa-aluetta
pisteytetään (1-5p.) ja
painotetaan vaihtelevin
kertoimin.
Yhteismitallistaminen
perustuu subjektiiviseen
näkemykseen alueellisesta
ekotehokkuudesta.
Osamäärä Q/L määrää
sertifioinnin
yleisarvosanan (huono,
melko huono, hyvä,
erittäin hyvä tai
erinomainen).

Vahvuus:
Kokonaisvaltainen
lähestymistapa, joka
mahdollistaa
ekotehokkuuden
osatekijöiden arvioinnin
osana kaikkia muita
arviointikriteerejä.
Heikkous: Perustuu
osittain subjektiivisiin
asiantuntija-arvioihin.
Vahvuu: tunnettuus
Heikkous: Työläs ja kallis.
Subjektiivisesti painotettu
arvio ekotehokkuudesta.
BfC:n luotettavuudesta ja
riippumattomuudesta
vastaavat BRE Global ja
rakennusalan sidosryhmiä
edustava GoverningBoard.
Suomalaishankkeiden ei
ole aina mahdollista
täyttää BfC-sertifioinnin
15 vähimmäisvaatimusta.
Epävarmuustekijänä
soveltuvuus Suomeen.
Vahvuus: tunnettuus
Heikkous: Subjektiivisesti
painotettu arvio
ekotehokkuudesta.
Sertifioinnin ainoa
vähimmäisvaatimus on,
että hankkeen
toteuttaminen noudattaa
paikallisia lakeja ja
viranomaismääräyksiä,
joten sertifiointi
arvosanalla ”huono” ei ole
välttämättä tavoiteltavaa.
Epävarmuustekijänä
soveltuvuus Suomeen.

Käyttö Suomessa vaatii
arvioinnin räätälöimistä
kohdeprojektiin sopivaksi
tai suomalaisversion
kehittämistä yhteistyössä
BRE Globalin kanssa.
Kolme maksullista
vaihetta: rekisteröinti,
projekti-suunnitelman
sertifiointi ja lopullinen
sertifiointi. Hinta
määritetään
tapauskohtaisesti. Kallis.
Hidas.
Sertifiointijärjestelmää
voidaan käyttää
sellaisenaan myös
Suomessa, mutta osa
kriteereistä saattaa
soveltua huonosti
suomalaisten
aluekehityshankkeiden
ekotehokkuuden
arviointiin. Japanissakaan
aluetasoista CASBEEUD:ta ei ole käytetty vielä
laajalti (kesällä 2011 vasta
yksi sertifioitu hanke).
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KEKO A

Työkalun nimi, kehittäjä,
julkaisuvuosi ja
alueellinen
soveltuvuustaso:
ECOCITY (EU)
VTT + n. 30 muuta
organisaatiota, 2005
B - kunnan osa ja
korttelitaso

EcoProP
VTT, 1999
B - hanketaso (yleensä
kortteli-asuinalue)

Ekotaajama
VTT, 2011
B - kunnan osa ja
korttelitaso

Green Star Communities
GBCA, Australia,
kehitteillä
B - kunnan osa ja
korttelitaso
LEED-ND
USGBC, CNU & NRDC,
USA, 2010
B - kunnan osa ja
korttelitaso

Mitä menetelmä arvioi?
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Miten menetelmä
yhteismitallistaa
ekotehokkuuden eri
osatekijät?

EU:n 5 puiteohjelman
tutkimusprojektin tuloksena
syntynyt
kaupunkirakenteen
ekologisuuden ja
kestävyyden
(sustainability)
arviointikehikko ja työkalu.

Ei yhteismitallistusta, vaan
kokonaisesitys
yhteenvetotaulukkoina ja
graafeina.

Rakennushankkeiden
vaatimusten systemaattisen
hallinnan työkalu (ts.
varmistetaan asiakkaan
vaatimusten toteutuminen
lopputuotteessa). Ohjelman
ydintoiminnot ovat
vaatimusten selvittäminen,
dokumentointi ja hallinta.

Painokertoimien avulla
tapahtuvaa yhteenlaskua.

Pääosin kaupunkien
ulkopuolisien taajamien
kehittämishankkeiden
arviointiin tarkoitettu
energiakysymyksiin
keskittyvä arviointikehikko
ja laskentamalli.

Laskennallinen
yhteismitallistus
energiajärjestelmien
primäärienergiatarpeen
kautta. Muut arvioitavat
ekotehokkuustekijät
arviointitaulukon kautta.

Kehitteillä oleva
aluekehityshankkeiden
sertifiointijärjestelmä.
(www.gbca.org.au/greenstar/green-starcommunities/rating-tool)

Yhteismitallistaminen
perustuu oletettavasti
subjektiiviseen
näkemykseen alueellisesta
ekotehokkuudesta.

Aluekehityshankkeiden
sertifiointijärjestelmä.
Kolme pääkategoriaa:
Sijainti ja yhteydet,
Rakenne ja aluedesign sekä
Infrastruktuuri ja
rakennukset. Lisäpisteitä
innovatiivisesta
suunnitteluprosessista ja
maantieteellisestä
sijainnista Yhdysvalloissa.

Arvioinnin 44 osa-aluetta
pisteytetään
yksityiskohtaisin kriteerein
osa-alueittain vaihtelevalla
enimmäispistemäärällä.
Yhteismitallistaminen
perustuu subjektiiviseen
näkemykseen alueellisesta
ekotehokkuudesta.
Pisteiden summa määrää
sertifioinnin
yleisarvosanan (hylätty,
hyväksytty, hopea-, kultatai platinatasoinen).

Vahvuudet ja
heikkoudet:

Käytettävyys ja
kustannukset:

Vahvuus: Monipuolisuus.
Voidaan käyttää ”mallina”
vastaavissa tapauksissa.
Kehikko testattu 7
todellisessa
suunnittelukohteessa
Euroopan eri maissa.
Heikkous: työkalua ei ole
raportoitu.
Vahvuus: Osapuolet
sitoutuvat hankkeisiin
yleensä hyvin.
Heikkous: Alkuvaiheessa
kuluu aikaa vaatimusten
selvittämiseen, mutta
toisaalta suunnitteluvaihe
puolestaan nopeutuu.
Painokertoimien
määrittäminen
haasteellista.
Vahvuus:
Energiajärjestelmien
(tuotannon ja kulutuksen)
kokonaisvaltainen ja
osittain
yksityiskohtainenkin
laskentakehikko ja -malli.
Heikkous: Muut
ekotehokkuustekijät
karkeammin arvioituna.
Vahvuus: ei vielä
arvioitavissa
Heikkous: Epävarma
soveltuvuus Suomeen.

Työläs. Edellyttää
asiantuntemusta ja laajaa
tietojen keruuta. Kallis
työmäärästä johtuen.

Vahvuus: tunnettuus
Heikkous: työläs ja kallis.
Subjektiivisesti painotettu
arvio ekotehokkuudesta.
Sertifiointi ei takaa
hankkeen täyttävän
paikalliset
viranomaisvaatimukset.
Suomalaishankkeiden ei
ole aina mahdollista
täyttää sertifioinnin 12
vähimmäisvaatimusta.
Epävarmuustekijänä
soveltuvuus Suomeen.

LEED-ND on suunniteltu
Yhdysvaltoihin, mutta sitä
sovelletaan sellaisenaan
myös muissa maissa,
Suomi mukaan lukien.
USGBC ottaa vastaan
asiakaspalautetta
ulkomaisten sertifiointien
ongelmista järjestelmän
kehittämiseksi. Yksi, kaksi
tai kolme maksullista
vaihetta. Hinta riippuu
alueen koosta. Kallis.
Hidas.

Muokattavissa.
Periaatteeltaan helppo,
mutta edellyttää
perehtymistä ja laajaa
lähtötietojen keruuta.
Voidaan myös tehdä
asiantuntija-arviona,
mikäli henkilö tuntee
alueen ja tapauksen
entuudestaan.
Edellyttää asiantuntijaarviointia. Kustannukset
syntyvät lähinnä
tarvittavien
vertailuvaihtoehtojen
muodostamisesta ja niitä
koskevien lähtötietojen
kokoamisesta.

Ei tietoa, koska menetelmä
on vasta kehitteillä.
Uusin tieto:
www.gbca.org.au/greenstar/green-starcommunities/rating-tool.
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KEKO A

Työkalun nimi, kehittäjä,
julkaisuvuosi ja
alueellinen
soveltuvuustaso:
PromisE
VTT, 2006
B - kunnan osa ja
korttelitaso

Mitä menetelmä arvioi?

Moniulotteinen
rakennushankkeiden ja
rajoitetusti myös
alueellinen
ympäristöluokitus.
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Miten menetelmä
yhteismitallistaa
ekotehokkuuden eri
osatekijät?
Painokertoimien avulla
tapahtuvaa yhteenlaskua.

Vahvuudet ja
heikkoudet:
Vahvuus: perustuu
yleiseen vaatimusten
mukaisuuden arviointiin.
Heikkous: Päivityksen ja
ylläpidon puute.
Painokertoimien
määrittäminen
haasteellista.

Käytettävyys ja
kustannukset:
Periaatteeltaan helppo,
mutta edellyttää
perehtymistä ja laajaa
lähtötietojen keruuta.
Voidaan tehdä myös
asiantuntija-arviona,
mikäli henkilö tuntee
alueen ja tapauksen
entuudestaan.
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Työkalupakin lokero 3: Energia- ja materiaalivirtojen laskentamallit
Työkalun nimi,
kehittäjä,
julkaisuvuosi ja
alueellinen
soveltuvuustaso:
ENVIMAT
SYKE, 2009
A - seutu ja kuntataso

FRES
SYKE, 2000/2008
A - seutu ja kuntataso

KASVENER
SYKE, 1997
A - seutu ja kuntataso

Mitä malli laskee?

Kuinka hyvin malli
noudattaa
elinkaariajattelun
periaatteita?

Vahvuudet ja heikkoudet:

Käytettävyys ja
kustannukset:

Mallilla arvioidaan
materiaalivirtojen,
ympäristövaikutusten ja
taloudellisten ja
työllisyysvaikutusten välisiä
suhteita. Malli edustaa ns.
ympäristölaajennettua
panos-tuotostyökalua, jossa
perustana ovat taloudelliset
panos-tuotostaulukot
yhdistettynä elinkaarisiin
ympäristövaikutuksiin.
Tuloksia voidaan käyttää
lähtötietoina erilaissa
aluetason tuotannon ja
kulutuksen analyyseissä.
Suomen alueellinen
päästöskenaariomalli (FRES
– the Finnnish Regional
Emission Scenario) on
kehitetty tuottamaan tietoa
ilmansaastepäästöjen
arvioimiseen ja niiden
vähentämismahdollisuuksiin
Suomessa. Tulokset on
suunnattu ilmastopolitiikan
tekemiseen, jotta
negatiivisia ilmansaasteiden
vaikutuksia saataisiin
vähennettyä.

Ympäristövaikutukset
yhdistävä ekoindeksi
perustuu
elinkaariarviointimenetelmän
mukaiseen painotus- ja
yhteenlaskumenettelyyn.
Hyödyn indikaattorina
käytetään tuotannon ja
kulutuksen arvoja sekä
työllisyysvaikutuksia.

Vahvuus: ENVIMAT
tarkastelee kattavasti
Suomen tai useista kunnista
muodostuvan alueen
ympäristövaikutuksia sekä
tuotannon ja kulutuksen
taloudellista arvoa ja
työllisyyttä. Kokonaisarvio
on luotettava
Heikkous: erilaisista
aggregoinneista johtuen
toimialakohtaiset tulokset
eivät ole tarkkoja.

Toistaiseksi ollut vain
Thule-instituutin ja
SYKEn käytössä.
Aluekohtaiset
sovellukset tehdään
projekteissa.

FRESillä voidaan tehdä
nykytilan kartoitusta sekä
tulevaisuuden skenaarioita.

Malli on lähtökohtaisesti
tutkimustyökalu, ja
FRES-tiimin tutkijoiden
hallinnassa. Mallin
tulokset ovat julkisia. Jos
tietojen
tuottaminen/käsittely
vaatii merkittäviä
työpanoksia (esim.
kilometritason
päästötiedostojen
ajaminen, uusien
skenaarioiden luominen
tms.), sovitaan maksu tai
muu yhteistyökuvio
vastaavasti.

Mallin avulla voidaan
laskea kunnan vuotuiset
kasvihuonekaasupäästöt
sekä energiantuotanto- ja
kulutus. Energiasektorilta
malli laskee varsinaisten
kasvihuonekaasujen lisäksi
myös päästökomponentit,
joilla on vaikutusta
paikalliseen ilmanlaatuun
tai jotka ovat välillisiä
kasvihuonekaasuja.

Päästöt lasketaan sekä
kunnan alueen
energiantuotannon
(tuotantoperäiset päästöt)
että kunnan
energiankulutuksen
(kulutusperäiset päästöt)
mukaan.

Vahvuus: Mallin
käytännöllisen rakenteen
ansiosta sillä pystytään
arvioimaan eri
tulevaisuusskenaarioiden
energiajärjestelmäkehitysten
ja
päästövähennystekniikoiden
vaikutusta päästömääriin ja
väestöaltistuksiin
pienhiukkasille suhteellisen
nopealla aikataululla.
Heikkous: Malli on nk. topdown malli, mikä aiheuttaa
epävarmuuksia tuloksiin
tarkasteltaessa niitä
rajatuilla alueilla, esim.
kuntatasolla.
Vahvuus: Täysin
läpinäkyvä. Mallin
laskennassa noudatetaan
IPCC:n metodiikkaa ja
käytetään Suomen
päästöinventaarioiden
laskentaparametreja.

Toistaiseksi Excelpohjainen, ilmainen,
saatavissa kuntaliiton
internet-sivuilta,
kohtalaisen
helppokäyttöinen. Aikaa
vievin ja hankalin
työvaihe on laskennassa
tarvittavan tiedon
kerääminen eri lähteistä.
Mallista on kehitteillä
selainpohjainen
helppokäyttöinen versio.
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KEKO A

Työkalun nimi,
kehittäjä,
julkaisuvuosi ja
alueellinen
soveltuvuustaso:
KUHILAS
SYKE, 2011
A - seutu ja kuntataso

LIPASTO
VTT, 1988
A - seutu ja kuntataso

CitySim
EPFL ja VTT, 2009
B - kunnan osa ja

Mitä malli laskee?

VTT, 1990-luku
B - kunnan osa ja
korttelitaso
WinEtana
VTT, 1990-luku
B - kunnan osa ja
korttelitaso

Kuinka hyvin malli
noudattaa
elinkaariajattelun
periaatteita?

Kuntien kulutusperäinen
hiililaskuri. Hyödyntää
ENVIMAT-mallin
ympäristölaajennettua
panos-tuotosmallia ja
yhdistää siihen LCAprosessitietoja.

Noudattaa elinkaariajattelua
ja ottaa huomioon
kulutuksen suorat ja
epäsuorat päästöt. Mallin
panos-tuotostaulukoita
tarkennetaan LCAprosessitiedoilla.

Lipasto on Suomen
liikenteen
pakokaasupäästöjen ja
energiankulutuksen
laskentajärjestelmä.

Käytönaikainen
energiankulutus ja sen
mukaiset päästöt.

3D-malliin perustuva
kaupunkiympäristön
energiakulutus.

Laskee kaupungin tai alueen
kokonaisenergiatarpeen.
Koskee vain rakennetun
ympäristön käyttö- tai
toimintavaihetta, ei
materiaaleihin sitoutunutta
energiaa.

Aluetasoinen energiatarpeen
(lämmityksen, jäähdytyksen
ja sähkönkäytön)
laskentatyökalu.

On elinkaariperusteinen.

Arvioi energian (lämmitys
ja sähkö) ja veden kulutusta
rakennuksissa.

On elinkaariperusteinen.

korttelitaso

KULE

väliraportti
1.2.2012
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Vahvuudet ja heikkoudet:

Käytettävyys ja
kustannukset:

Vahvuus: Täysin
läpinäkyvä. Panostuotostaulukot perustuvat
ENVIMAT-malliin, joka
perustuu Suomen
kansantalouden
keskimääräisiin lukuihin.
Käytettävät LCA-pohjaiset
tiedot julkaistaan.
Vahvuus: Kattaa kaikki
liikennemuodot ja -välineet.
Luotettava - Suomen
"viralliset" päästöluvut.
Ominaispäästöjä
hyödynnetään monissa
muissa laskentamalleissa.
Heikkous: päivitetään
harvakseltaan (muutaman
vuoden välein)
Vahvuus: perustuu
kattavaan 3D-malliin. Ottaa
huomioon varjostavat
rakenteet ja kasvillisuuden.
Heikkous: Maasto ei
nykyisessä versiossa vielä
ole huomioitu. Voidaan
täydentää liikenteen osalta
MATSim-mallilla.
Vahvuus: nopea
energiatarpeen alueellinen
suruusluokka-arvio.
Heikkous: Tarvitsee tietyt
perustiedot rakennuksista,
ohjelma arvioi loput.
Vahvuus: yksinkertainen ja
helppo suuruusluokkaarvion tekemisessä.
Heikkous: Tarvitsee tietyt
perustiedot rakennuksesta,
ohjelma arvioi loput.

Tavoitteena
helppokäyttöinen selainpohjainen
käyttöjärjestelmä.
Ensimmäinen Excelversio julkaistaan 2012
alussa.

Valmiiksi lasketut luvut.

Vaatii perehtymistä ja
osaamista. Työläs ja
kallis.

Helppokäyttöinen ja
halpa. Edellyttää
kuitenkin asiantuntevaa
käyttäjää.

Helppokäyttöinen ja
halpa.
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Työkalupakin lokero 4: Päästöjen ja ympäristövaikutusten laskentamallit
Työkalun nimi,
kehittäjä,
julkaisuvuosi ja
alueellinen
soveltuvuustaso:

Mitä malli laskee?

Aallon hybridi-LCA
Aalto-yliopisto, 2010
A - seutu ja kuntataso

Ecocity Evaluator
Oy Eero Paloheimo
Ecocity Ltd, 2010
A - seutu ja kuntataso
B - kunnan osa ja
korttelitaso

ENVIMAT
SYKE, 2009
A - seutu ja kuntataso

Kuinka hyvin malli
noudattaa
elinkaariajattelun
periaatteita?

Alueen asukkaiden
keskimääräinen
hiilijalanjälki kulutuksen
näkökulmasta tarkasteltuna.
Malli yhdistää suomalaisen
kulutustutkimuksen
Carnegie Mellon -yliopiston
EIO-LCA-tuotostaulukoihin
ja tarkentaa laskentaa
merkittävimpien päästöjen
osalta
yksityiskohtaisemmalla
prosessidatalla.

Laskenta huomioi kaikki
kulutuksen suoraan ja
välillisesti aiheuttamat
kasvihuonekaasupäästöt
riippumatta siitä, missä
maailmankolkassa päästöt
syntyvät. Mallin hybridiominaisuudet korjaavat
panos-tuotostaulukoiden
epätarkkuuksia.

Alueen asukkaiden
keskimääräinen
hiilijalanjälki erikseen
tuotannon ja kulutuksen
näkökulmasta. Malli
muuntaa aluekaavan
laskentaruuduiksi, jotka
sopeutetaan lähtötietojen
saatavuuteen. Tuotanto:
energia, liikenne,
maatalous, teollisuus ja
rakentaminen. Kulutus:
ruoka, tavarat, asuminen,
matkat ja palvelut.

Laskenta huomioi valtaosan
sekä tuotannon että
kulutuksen
kasvihuonekaasupäästöistä,
mutta jättää joitakin
alihankintaketjujen häntiä
(epäsuoria päästöjä)
huomioimatta.

Mallilla arvioidaan
materiaalivirtojen,
ympäristövaikutusten ja
taloudellisten ja
työllisyysvaikutusten välisiä
suhteita. Malli edustaa ns.
ympäristölaajennettua
panos-tuotostyökalua, jossa
perustana ovat taloudelliset
panos-tuotostaulukot
yhdistettynä elinkaarisiin
ympäristövaikutuksiin.
Tuloksia voidaan käyttää
lähtötietoina erilaissa
aluetason tuotannon ja
kulutuksen analyyseissä.

Ympäristövaikutukset
yhdistävä ekoindeksi
perustuu
elinkaariarviointimenetelmän
mukaiseen painotus- ja
yhteenlaskumenettelyyn.
Hyödyn indikaattorina
käytetään tuotannon ja
kulutuksen arvoja sekä
työllisyysvaikutuksia.

Vahvuudet ja heikkoudet:

Vahvuus: Täysin
läpinäkyvä. Huomioi
alihankinta- ja
toimitusketjut teoriassa
täydellisinä.
Heikkous: EIO-LCA-panostuotostaulukot perustuvat
USA:n kansantalouden
keskimääräisiin päästöihin
eivätkä huomioi
tuotantolaitoskohtaisia
eroja. Mallin hybridiominaisuudet korjaavat vain
merkittävimmät erot
Suomeen. Kulutus
yleistetään kategoria- eikä
tuote/palvelukohtaiseksi.
Vahvuus:
karttakäyttöliittymä ja
kaavakartan
tulkintamoduuli.
Monipuoliset valikot.
Heikkous: Tulosten
tarkkuus riippuu
lähtötietojen saatavuudesta
ja mallinnuksen
luotettavuus laskennan
taustaoletuksista (joiden
yksityiskohdat eivät ole
julkisesti saatavilla).
Kulutus on kategoria- eikä
tuote- tai palvelukohtaista.
Vahvuus: ENVIMAT
tarkastelee kattavasti
Suomen tai useista kunnista
muodostuvan alueen
ympäristövaikutuksia sekä
tuotannon ja kulutuksen
taloudellista arvoa ja
työllisyyttä. Kokonaisarvio
on luotettava.
Heikkous: erilaisista
aggregoinneista johtuen
toimialakohtaiset tulokset
eivät ole tarkkoja.

Käytettävyys ja
kustannukset:

Excel-pohjainen,
suhteellisen
helppokäyttöinen, nopea.
Hyödyntää Carnegie
Mellon -yliopiston
ilmaisia EIO-LCAtuotostaulukoita.
Toistaiseksi vain Aaltoyliopiston REBtutkimusryhmän käytössä.
Aluekehityshankkeet ovat
päässeet hyödyntämään
mallia yhteistyössä
yliopiston kanssa.

Nopea.
Oy Eero Paloheimo
Ecocity Ltd hyödyntää
Ecocity Evaluatoria
tarjoamissaan
kaupallisissa
kokonaisvaltaisissa
konsultointipalveluissa,
joiden sisältö ja hinta
määritetään aina
tapauskohtaisesti.

Toistaiseksi ollut vain
Thule-instituutin ja
SYKEn käytössä.
Aluekohtaiset sovellukset
tehdään projekteissa.

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

KEKO A

väliraportti
1.2.2012

Sivu 18 / 107

Työkalun nimi,
kehittäjä,
julkaisuvuosi ja

Mitä malli laskee?

alueellinen

Kuinka hyvin malli
noudattaa
elinkaariajattelun
periaatteita?

Vahvuudet ja heikkoudet:

Käytettävyys ja
kustannukset:

soveltuvuustaso:
FRES
SYKE, 2000/2008
A - seutu ja kuntataso

KASVENER
SYKE, 1997
A - seutu ja kuntataso

KUHILAS
SYKE, 2011
A - seutu ja kuntataso

LIPASTO
VTT, 1988
A - seutu ja kuntataso

Suomen alueellinen
päästöskenaariomalli (FRES
– the Finnnish Regional
Emission Scenario) on
kehitetty tuottamaan tietoa
ilmansaastepäästöjen
arvioimiseen ja niiden
vähentämismahdollisuuksiin
Suomessa. Tulokset on
suunnattu ilmastopolitiikan
tekemiseen, jotta
negatiivisia ilmansaasteiden
vaikutuksia saataisiin
vähennettyä.

FRESillä voidaan tehdä
nykytilan kartoitusta sekä
tulevaisuuden skenaarioita.

Mallin avulla voidaan
laskea kunnan vuotuiset
kasvihuonekaasupäästöt
sekä energiantuotanto- ja
kulutus. Energiasektorilta
malli laskee varsinaisten
kasvihuonekaasujen lisäksi
myös päästökomponentit,
joilla on vaikutusta
paikalliseen ilmanlaatuun
tai jotka ovat välillisiä
kasvihuonekaasuja.

Päästöt lasketaan sekä
kunnan alueen
energiantuotannon
(tuotantoperäiset päästöt)
että kunnan
energiankulutuksen
(kulutusperäiset päästöt)
mukaan.

Kuntien kulutusperäinen
hiililaskuri. Hyödyntää
ENVIMAT-mallin
ympäristölaajennettua
panos-tuotosmallia ja
yhdistää siihen LCAprosessitietoja.

Noudattaa elinkaariajattelua
ja ottaa huomioon
kulutuksen suorat ja
epäsuorat päästöt. Mallin
panos-tuotostaulukoita
tarkennetaan LCAprosessitiedoilla.

Lipasto on Suomen
liikenteen
pakokaasupäästöjen ja
energiankulutuksen
laskentajärjestelmä.

Käytönaikainen
energiankulutus ja sen
mukaiset päästöt.

Vahvuus: Mallin
käytännöllisen rakenteen
ansiosta sillä pystytään
arvioimaan eri
tulevaisuusskenaarioiden
energiajärjestelmä- ja
päästövähennystekniikoiden
vaikutusta päästömääriin ja
väestöaltistuksiin
pienhiukkasille nopeasti.
Heikkous: Malli on nk. topdown malli, mikä aiheuttaa
epävarmuuksia tuloksiin
rajatun alueen, esim.
kuntatason tarkasteluissa.
Vahvuus: Täysin
läpinäkyvä. Mallin
laskennassa noudatetaan
IPCC:n metodiikkaa ja
käytetään Suomen
päästöinventaarioiden
laskentaparametreja.

Vahvuus: Täysin
läpinäkyvä. Panostuotostaulukot perustuvat
ENVIMAT-malliin, joka
perustuu Suomen
kansantalouden
keskimääräisiin lukuihin.
Käytettävät LCA-pohjaiset
tiedot julkaistaan.
Vahvuus: Kattaa kaikki
liikennemuodot ja -välineet.
Luotettava - Suomen
"viralliset" päästöluvut.
Ominaispäästöjä
hyödynnetään monissa
muissa laskentamalleissa.
Heikkous: päivitetään
harvakseltaan (muutaman
vuoden välein)

Malli on tutkimustyökalu,
ja FRES-tiimin
tutkijoiden hallinnassa.
Mallin tulokset ovat
julkisia. Jos tietojen
tuottaminen/käsittely
vaatii merkittäviä
työpanoksia (esim.
kilometritason
päästötiedostojen
ajaminen, uusien
skenaarioiden luominen
tms.), sovitaan maksu tai
muu yhteistyökuvio
vastaavasti.
Toistaiseksi Excelpohjainen, ilmainen,
saatavissa kuntaliiton
internet-sivuilta,
kohtalaisen
helppokäyttöinen. Aikaa
vievin ja hankalin
työvaihe on laskennassa
tarvittavan tiedon
kerääminen eri lähteistä.
Mallista on kehitteillä
selainpohjainen
helppokäyttöinen versio.
Tavoitteena on
helppokäyttöinen
selainpohjainen
käyttöjärjestelmä.
Ensimmäinen Excelversio julkaistaan vuoden
2012 alussa.

Valmiiksi lasketut luvut.
Saatavana verkossa.
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Työkalun nimi, kehittäjä,
julkaisuvuosi ja
alueellinen
soveltuvuustaso:
UZ (Urban Zone)
SYKE, 1. versio 1999,
nykymuotoinen 2008
A - seutu ja kuntataso
(B- kunnan osa ja
korttelitaso)

Mitä menetelmä arvioi?

UZ yhdistää erillään olevia
maankäyttöä kuvaavia
tietoaineistoja ja
liikennetutkimusaineistoja
sekä jalostaa niitä muotoon,
jota on mahdollista
hyödyntää maankäytön ja
liikenteen suunnittelussa.
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Miten menetelmä
yhteismitallistaa
ekotehokkuuden eri
osatekijät?
Toistaiseksi huomioidaan
vain suorat päästöt
liikennevälineistä.

Vahvuudet ja
heikkoudet:

Käytettävyys ja
kustannukset:

Vahvuus: yhdistää erillään
olevia maankäyttöä
kuvaavia tietoaineistoja ja
liikennetutkimusaineistoja
sekä jalostaa niitä
muotoon, jota on
mahdollista hyödyntää
maankäytön ja liikenteen
suunnittelussa.
Heikkous: Edellyttää
asiantuntemusta ja
käyttöoikeuksia.

Toistaiseksi on vain
SYKEn ja TTY:n
käytössä. Kaupunkiseudut
ovat saaneet omaan
käyttöönsä oman
kaupunkiseutunsa
vyöhykkeet. UZ-2 hanke
kestää 2013 loppuun,
jolloin siitä valmistuu
tutkimusraportit
yhdyskuntarakenteen
valtakunnallisesta
kehityksestä ja arvio
tulevaisuudesta vuoteen
2030. Aluekohtaiset
sovellukset tehdään
projekteissa.
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5. Työkalukohtaiset kuvaukset
Työkalukohtaisiin kuvauksiin on koottu yleisesittelyn lisäksi aiemmin esitettyä taulukoitua
tietoa täydentäviä ja tarkentavia tietoja työkalujen erityispiirteistä ja ominaisuuksista.
Työkalut esitellään aakkosjärjestyksessä. Kunkin työkalun kuvaus alkaa vapaamuotoisella
yleisesittelyllä. Kuvauksen loppuosan väliotsikot noudattavat liitteenä olevan työkalujen
vertailu- ja yhteenvetotaulukon sarakkeiden otsikointia.

Aallon hybridi-LCA
2010, Aalto-yliopisto
Aalto-yliopistossa on kehitetty vuodesta 2010 lähtien hybridi-elinkaarimallia, jonka avulla
saadaan rakennettua nopeasti kattava kuva tietyn alueen asukkaiden keskimääräisestä
hiilijalanjäljestä kulutuksen näkökulmasta tarkasteltuna (kts. Heinonen & Junnila 2011a;
Heinonen & Junnila 2011b; Heinonen et al. 2011). Mallissa hiilijalanjälki lasketaan
kuluttajalle ja laskennassa huomioidaan kaikki hänen kulutuksensa suoraan tai välillisesti
aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt riippumatta siitä, missä maailmankolkassa päästöt
syntyvät. Alueellisen hiilijäljen tarkastelu aiheuttajaperiaatteen mukaisesti (eli aiheuttajan
asuinpaikan mukaan kohdennettuna) kulutuksen näkökulmasta on vaihtoehtoinen
lähestymistapa sellaiselle kohdentumisperiaatteelle, jota noudattavat alueelliset hiilijälkimallit
tuottavat tietoa rajatun alueen sisällä syntyvistä päästöistä. Aiheuttajapohjaista, alueen
rajoista riippumatonta hiilijäljen laskentaa voidaan myös perustella ilmastonmuutoksen
globaaliudella.
Aalto-yliopiston hybridi-elinkaarimalli on panos-tuotos-pohjainen alueellisella prosessitiedolla
tarkennettu hiilijäljen laskentamalli. Malli perustuu panos-tuotos-elinkaariarviointiin, jonka
tuotostaulukot kertovat tiettyyn kohteeseen käytetyn rahallisen panoksen aiheuttamat
ympäristövaikutukset koko kansantaloudessa. Mallin pohjaksi on valittu Carnegie Mellon
-yliopiston Green Design -instituutin kehittämät Economic Input-Output Life Cycle
Assessment (EIO-LCA) -tuotostaulukot, jotka huomioivat alihankinta- ja toimitusketjut
teoriassa täydellisinä ja joiden on todettu soveltuvan kulutuksen ympäristövaikutusten
arvioimiseen Suomessa.
Pelkän panos-tuotos-elinkaariarvioinnin tulokset jäävät kuitenkin helposti suuntaa-antaviksi,
koska tuotostaulukoissa käytetään toimialakohtaisia keskiarvoja. Prosessi-elinkaariarvioinnin
avulla tietyn prosessin ympäristövaikutukset voidaan arvioida tarkasti, mutta menetelmä on
työläs eikä yleensä kykene huomioimaan alihankintaketjuja kokonaisuudessaan. Aaltoyliopiston hybridi-elinkaarimallissa tarkastelun kannalta tärkeimmät ympäristövaikutuksia
aiheuttavat prosessit mallinnetaan prosessipohjaisesti ja näiden alihankintaketjut sekä
vähemmän merkittävät prosessit alihankintaketjuineen panos-tuotos-pohjaisesti. Näin hybridi
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hyödyntää kokonaistarkastelua ajatellen panos-tuotos-elinkaariarvioinnin kattavuutta ja
oleellisimpien päästölähteiden osalta prosessi-mallinnuksen tarkkuutta.
Hybridi-elinkaarimalli käyttää panos-tuotos-elinkaariarvioinnin lähtötietoina tarkasteltavaa
aluetta mahdollisimman hyvin kuvaavaa kulutustietoa. Eniten kasvihuonekaasupäästöjä
tuottavien kulutuskohteiden, asumisen ja liikkumisen, mallinnusta tarkennetaan
prosessikohtaisilla päästötiedoilla. Prosessimallinnuksessa hyödynnetään esimerkiksi
alueella käytettävän energian tuotanto- ja jakeluvaiheen todellisia päästöarvoja, suomalaisia
tilastotietoja tonttien ja rakentamisen hinnoista ja rakentamisen kustannuksista, LIPASTOn
(liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä) tietoja
suomalaisen yksityisautoilun kasvihuonekaasupäästöistä sekä Liikenne- ja
viestintäministeriön henkilöliikennetutkimuksen ja Suomen ympäristökeskuksen ENVIMATtutkimuksen tuloksia joukkoliikenteen päästöistä.

Alue
Tarkasteltavan alueen maantieteellinen sijainti, alueen pinta-ala tai maaperän laatu eivät ole
varsinaisesti hybridi-elinkaarimallin laskentaan vaikuttavia tekijöitä. Laskennan lähtötietoina
käytetään tarkasteltavaa aluetta mahdollisimman hyvin kuvaavaa kulutustietoa. Kyse on siis
tarkastelualueella asuvien kuluttajien hiilijäljen laskennasta riippumatta siitä missä hiilijälki
syntyy. Alueella työssäkäyvien, palveluita hakevien tai läpikulkevien hiilijälki kuuluu
vastaavasti ao. henkilöiden asuinpaikkojen hiilijälkeen. Hybridi-elinkaarimallin tuottamia
tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa tarkasteltavien alueiden rakenteiden tai toimintojen
sijoittumisen vaikutuksia paikallisen kulutuksen hiilijälkeen.
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Soveltuvuusalue ulottuu kunnan osa-alueiden tarkastelutasolta valtakunnan laajuuteen.
Yleisesti hybridi-elinkaarimallin tuottamien tulosten luotettavuus paranee tarkastelutason
laajentuessa. Laskentamallin korttelitasoiseen tarkasteluun soveltuva versio on kehitteillä.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Hybridi-elinkaarimalli ei arvioi alueen fyysisen rakenteen sijaintivalintoja tai muotoja, mutta
sen vaikutukset näkyvät liikkumisen ja esimerkiksi palveluiden kulutuksen osalta mallin
laskemissa kasvihuonekaasupäästöissä.

Rakennukset
Hybridi-elinkaarimalli kattaa kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjä määritettäessä tuotteiden
ja palveluiden kaikki alihankinta- ja toimitusketjut täydellisinä, jolloin esimerkiksi tuotannossa,
jakelussa, vähittäismyynnissä, kunnossapidossa ja loppusijoittamisessa hyödynnettävien
rakennusten hiilipäästöt tulee huomioitua laskennassa. Tarkasteltavalla alueella sijaitsevat
tuotantolaitokset ja toimitilat eivät ole tarkastelussa erityisasemassa verrattuna alueen
ulkopuolella sijaitseviin tuotantorakennuksiin.
Tarkasteltavalla alueella sijaitsevien asuinrakennusten koko elinkaaren aikaiset
kasvihuonekaasupäästöt sitä vastoin ovat Aalto-yliopiston hybridi-elinkaarimallin keskeinen
laskentakohde, koska valtaosa alueellisen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöistä liittyy
tavallisesti asumiseen. Myös toisella paikkakunnalla sijaitsevan kesäasunnon, samoin kuin
muunkin ”vapaa-ajan asumisen” eli alueen ulkopuolisten koti- tai ulkomaanmatkojen hotellien
ja muiden majoitusrakennusten, hiilijälki lasketaan tarkasteltavan alueen hiilijälkeen mukaan,
koska niiden aiheuttaja (kuluttaja) asuu tarkastelupaikkakunnalla.

Tekninen perusrakenne
Hybridi-elinkaarimalli huomioi tarkasteltavan alueen sisällä sijaitsevan infrastruktuurin
hiililaskennassaan samoin kuin alueen ulkopuolellakin sijaitsevan teknisen perusrakenteen,
niiden sijaintipaikkaa erittelemättä.

Sini-vihreä perusrakenne
Tarkasteltavan alueen viher- ja vesialueet eivät vaikuta suoraan hybridi-elinkaarimallin
päästölaskentaan. Välillisesti esim. puhtaan veden tuottaminen ja jätevesien puhdistaminen
on mukana niiden tuotantolaitosten aiheuttamien päästöjen kautta, raakavesilähteiden ja
puhdistetun veden purkupaikkojen sijainnista riippumatta.

Sosiaalinen perusrakenne
Hybridi-elinkaarimalli huomioi alueen asukkaiden käyttämien palveluiden tuottamat
kasvihuonekaasupäästöt riippumatta niiden sijainnista, eli erittelemättä alueen omia ja
alueen ulkopuolisia palveluja.
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Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Hybridi-elinkaarimalli kattaa kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjä määritettäessä tuotteiden
ja palveluiden koko elinkaaret, jolloin myös lämmityksen, jäähdytyksen, valaistuksen, muun
sähkönkäytön, vedenkulutuksen, jätevesien käsittelyn, korjaamisen ja kunnossapidon,
purkamisen ja kierrätyksen hiilipäästöt tulee huomioitua laskennassa.

Liikenne
Tarkasteltavan alueen asukkaiden yksityisautoilu, julkisen liikenteen käyttö ja kulutukseen
liittyvät tavarakuljetukset sisältyvät hiilijälkilaskentaan liikenteen käyttökustannusten
panosarvoina sekä kuljetusten kasvihuonekaasupäästöjen tuotosarvoina.

Ekologiset vaikutukset
Malli huomioi ekologisista vaikutuksista vain kasvihuonekaasupäästöt ilmastonmuutoksen
aiheuttajina.

Beyond Vuores
2007, VTT
Beyond Vuores -hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin kunnan ja yritysten välisiä
yhteistyömenettelyitä aluerakentamisen kaavoituksessa ja toteutuksessa. Projektissa
kehitettiin ja kokeiltiin prosessia, missä rakennuttajia ja rakennusliikkeitä valitaan
suunnittelijoineen kaavoitusyhteistyöhön eli kumppanuuskaavoitukseen pian
asemakaavoituksen käynnistämisen jälkeen. Beyond Vuores eli Built environment on
demand -tutkimus käynnistyi syksyllä 2004 ja raportoitiin 2007. Hankkeessa kehitettiin myös
menettelytapoja rakennuttajien ja rakennusliikkeiden valitsemiseksi aluerakentamiskohteissa
esim. tontinluovutuskilpailujen periaatteita noudattaen. Tätä varten kehitetty arviointikehikko
sisältää ekotehokkuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien kriteerien ohella paljon muita
ympäristön ja rakentamisen laatuun liittyviä kriteereitä. Arviointikehikko räätälöitiin
Tampereen Vuoreksen aluetta koskien sekä koko aluetta kattavaksi (kuva) että sen erillisiä
osahankkeita (kuten keskusta ja Mäyrämäki) koskevaksi.

Alue
Arviointimenettely on kehitetty nimenomaan yhtä aluetta koskevaa rakentamishanketta
varten. Tarkastelukohteena on kaupunginosa tai sen osa-alue, asuinalue tai keskusta-alue.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Alueen kaavaluonnos tai sitä vastaava suunnitelma ts. fyysinen muoto ovat arvioinnin
lähtökohta, joten rakennuskohteiden sijainti ja karkeat muodot (yleensä vähintään kerrosala,
rakennusala ja kerrosluku) ovat kaavakartan ja määräysten mukaisia.
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Rakennukset
Kaikki alueella olevat rakennukset kuuluvat arvioinnin piiriin.

KATEGORIA

ALUEEN
KOKONAISUUS
5

VUORES
VUORES

ASUMINEN
JA TYÖ
6

28

TYÖPAIKKAJA PALVELUTOIMINNOT
4
ULKOALUEET
JA PIHAMAAN
KÄYTTÖ
4

kriteerit
Talo- ja maisema-arkkitehtuuri, kaupunkikuva
Omaleimaisuus ja paikan henki
Kokonaistaloudellisuus
Julkisten ulko- ja sisätilojen kokonaisuus
Rakentamisen suhde luontoon, monimuotoisuus
Ratkaisun innovatiivisuus
Esteettömyys
Asuntojen joustavuus (räätälöinti ostovaiheessa + muuntojousto)
Tilojen monipuolisuus ja monikäyttöisyys
Etätyömahdollisuudet
Terveellisyys
Toimintakonseptit
Korttelikohtainen ratkaisu
Palvelujen monipuolisuus ja laatu
Uusimman teknologian luova hyödyntäminen
Ulkotilojen hierarkia, turvallisuus ja suojaisuus
Pienilmasto: aurinkoisuus, tuulisuus
Puistot, pihat, istutukset, leikki- ja ulkoilualueet
Kuntatekniset ratkaisut, hulevedet, jätehuolto

LIIKENNE JA
PYSÄKÖINTI
5

Pysäköinti ja yhteydet tonteille
Joukkoliikenneyhteydet (pysäkit, sijainti, etäisyydet)
Liikenteen sujuvuus, turvallisuus, melu ja rinnakkaiselo
Kevyttä liikennettä edistävät ratkaisut
Saavutettavuus (työpaikat, palvelut, vapaa-aikatoiminnot)

RAKENNUSRATKAISUJEN
KELPOISUUS
4

Rakennusten elinkaaren hallinta
Toimivuus
Elinkaaritalous
Kestävää kehitystä tukevat ratkaisut

Tekninen perusrakenne
Tärkein teknisen perusrakenteen arviointikohde on liikenneverkko, jossa kiinnitetään huomio
erityisesti kevyen liikenteen järjestelyihin (jalankulkuun, pyöräilyyn, saavutettavuuteen),
joukkoliikenteen vuorotiheyteen ja pysäkkien etäisyyksiin sekä pysäköintijärjestelyihin. Myös
muu kunnallistekniikka sisältyy arviointiin (kokonaisuutena).

Sini-vihreä perusrakenne
Viheralueet kuuluvat arvioinnin piiriin alkaen piha-alueista päätyen puistoihin ym.
viheralueisiin ml. mahdolliset vesialueet ja hulevesijärjestelyt.
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Sosiaalinen perusrakenne
Palvelujen monipuolisuus ja laatu arvioidaan suunnitelmien mukaisina.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Rakennusten elinkaaren hallinta ja elinkaaritalous ovat nimettyjä arviointikriteerejä, mikä
tarkoittaa sitä, että käytön aikaiset vaikutukset ovat arvioinnissa mukana.

Liikenne
”Liikenne ja pysäköinti” on yksi kuudesta pääarviointikriteereistä. Sen alla ovat seuraavat
alakriteerit: ”Pysäköinti ja yhteydet tonteille”, ”Joukkoliikenneyhteydet (pysäkit, sijainti,
etäisyydet)”,”Liikenteen sujuvuus, turvallisuus, melu ja rinnakkaiselo”, ”Kevyttä liikennettä
edistävät ratkaisut” ja ”Saavutettavuus” (työpaikat, palvelut, vapaa-aikatoiminnot).

Ekologiset vaikutukset
Ekologisia vaikutuksia arvioidaan usean asiakokonaisuuden yhteydessä. Alueen
kokonaisuudessa on mukana ”Rakentamisen suhde luontoon”. ”Ulkoalueet ja pihamaan
käyttö” sisältää ”Puistot, pihamaat, istutukset ja leikkialueet” sekä ”Kuntatekniset ratkaisut,
hulevedet ja jätehuollon”. ”Rakennusratkaisujen kelpoisuus” sisältää ”Kestävää kehitystä
tukevat ratkaisut”.

Muut arviointikriteerit
Arviointikehikko sisältää lukuisia ympäristön laadun osatekijöitä kuten toimivuus, turvallisuus,
melu, palvelujen monipuolisuus jne.

BREEAM for Communities (BfC)
BRE Global, Iso-Britannia, 2009
Iso-Britanniassa kehitetty, vuonna 2009 lanseerattu BREEAM (Building Research
Establishment Environmental Assessment Method) for Communities (BfC) on erityisesti
Englannin alueelliset erityispiirteet huomioiva aluekehityshankkeiden sertifiointijärjestelmä.
BfC:n hyödyntäminen Suomessa edellyttää joko arvioinnin räätälöimistä kohdeprojektin
alueellisiin erityispiirteisiin sopivaksi tai BfC:n suomalaisen version kehittämistä yhteistyössä
BRE Globalin kanssa (BRE Global 2011a, s.31). BfC-sertifiointi koostuu kolmesta
maksullisesta vaiheesta: projektin rekisteröinnistä, alustavan projektisuunnitelman
väliaikaisesta sertifioinnista sekä projektin tai projektivaiheen lopullisesta sertifioinnista. BRE
Global määrittää räätälöidyn BfC-ratkaisun vaativien ulkomaisten projektien sertifioinnin
hinnan tapauskohtaisesti (BRE Global 2011d, s.1). BREEAMin soveltuvuutta suomalaiseen
kaupunkisuunnittelun käytäntöön on arvioitu muun muassa Helsingin kaupungin
näkökulmasta (Lahti et al. 2010, liite 1).
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BfC-arviointi on jaettu kahdeksaan kategoriaan, jotka ovat: Ilmastovaikutukset ja energia
(CE), Materiaalivirrat (RES), Kohteiden sijoittelu (PS), Liikkuminen ja kuljetukset (TRA),
Paikallisyhteisön osallistumismahdollisuudet (COM), Luonnonsuojelu (ECO), Liiketoiminta ja
talous (BUS) sekä Rakennukset (BLD). Arvioinnin 62 osa-aluetta pisteytetään
yksityiskohtaisin kriteerein asteikolla:
1 piste = 15 osa-alueen kohdalla sertifioinnin pakollinen vähimmäisvaatimus,
2 pistettä = hyvä
3 pistettä = erinomainen (BRE Global 2011a, s.29).
Osa-aluepisteiden summan BfC muuntaa sertifioitavan hankkeen yleisarvosanaksi, joka voi
olla hylätty (alle 25 % enimmäispisteistä), hyväksytty (25–39 %), hyvä (40–54 %), erittäin
hyvä (55–69 %), kiitettävä (70–84 %) tai erinomainen (85–100 %).

BREEAM Communities Rating

% score

UNCLASSIFIED
< 25
PASS
≥ 25
GOOD
≥ 40
VERY GOOD
≥ 55
EXCELLENT
≥ 70
OUTSTANDING*
≥ 85
* There are additional requirements for achieving a BREEAM Outstanding rating.

Ollakseen BfC-sertifiointikelpoinen arvioitavan aluekehityshankkeen on saatava seuraavista
15 osa-alueesta kustakin ainakin yksi piste: CE1 Tulvariskin arviointi, CE2 Pintavesien
valuminen, CE5 Energiatehokkuus, CE6 Uusiutuvat energialähteet, RES1 Ympäristölle
vähemmän haitalliset materiaalit, PS5 Aluedesign ja alueelle pääsy, PS7 Alueellinen
väestörakenne, PS8 Edullinen asuntokanta, TRA9 Pysäköinti alueella, TRA11 Liikenteen
arviointi, COM1 Liikuntarajoitteisten huomiointi suunnittelussa, COM2 Paikallisyhteisön
osallistuminen päätöksentekoon, ECO1 Luonnonarvojen kartoitus, BLD1 Asuinrakennukset
sekä BLD2 Muut rakennukset. Suomalaisten aluerakennushankkeiden ei ole aina
mahdollista täyttää kaikkia BfC-sertifioinnin vähimmäisvaatimuksia (Säynäjoki et al. 2011).
BfC-sertifiointijärjestelmän on tarkoitus auttaa aluekehityshankkeiden vastuutahoja
parantamaan hankkeidensa ekologista kestävyyttä sekä osoittamaan työn tulokset selkeästi
ja uskottavasti ulkopuolisille tahoille (BRE Global 2011b, s.6). Sertifiointi ei varsinaisesti
takaa hankkeen täyttävän paikalliset viranomaisvaatimukset, mutta pakollisessa
ensimmäisessä vaiheessa hankkeelle rekisteröidään viranomaisten kanssa yhteistyössä
laaditut projektin keskeiset ympäristötavoitteet ja suunnittelutyön toimintaperiaatteet (BRE
Global 2011c, s.3). Sertifikaatin luotettavuudesta ja riippumattomuudesta vastaavat BRE
Global ja rakennusalan sidosryhmiä edustava Governing Board (BRE Global 2011a, s.17–
18).
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Alue
BfC arvioi aluekehityshankkeiden sijaintia tulvariskin, maankäytön ekotehokkuuden,
liikenneyhteyksien ja saavutettavuuden kannalta. Sertifiointi suosii rakentamista muun
rakennetun ympäristön välittömään läheisyyteen. BfC-arviointi käsittelee myös maaperän
saastuttamisen ehkäisemistä sekä saastuneen maaperän puhdistamista ja puhdistetun maaaineksen uudelleenkäyttöä. Sertifiointi suosii luonnontilaisten ja saastumattomien alueiden
säilyttämistä sellaisinaan kannustamalla rakentamaan jo rakennetuille alueille tai
ideaalitapauksessa puhdistamaan saastuneita alueita rakentamista varten.
BfC-arviointi soveltuu standardimuodossaan enintään 6 000 rakennettavaa yksikköä
sisältäviin aluehankkeisiin. Sitä mittavammat tarkastelut vaativat kohdehankkeelle erikseen
räätälöidyn ratkaisun.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
BfC arvioi rakennettavien kohteiden sijoittelua kävelemisen, pyöräilemisen ja
joukkoliikenteen käytön houkuttelevuuden näkökulmasta sekä tulvariskin torjumisen, kuuman
ilman keskittymisen ehkäisemisen ja ekologisten käytävien säilyttämisen kannalta. Myös
kaupunkirakenteen luoma yksityisyyden suoja, turvallisuus ja rikollisuutta ehkäisevät
vaikutukset pisteytetään.

Rakennukset
BfC huomioi kaikki alueella sijaitsevat rakennukset ja rakentamisen esteettisen
yhtenäisyyden. Asuinrakennuksia ja muita rakennuksia tarkastellaan erikseen.

Tekninen perusrakenne
BfC huomioi alueella sijaitsevan infrastruktuurin ja sen sopeutumiskelpoisuuden
tulevaisuuden haasteisiin.

Sini-vihreä perusrakenne
BfC-arviointi pisteyttää viheralueiden runsauden ja sijainnin suhteessa asuinrakennusten
sijaintiin. Vesialueita arvioidaan kuumuuden kertymistä ja viilentämisen tarvetta ehkäisevänä
tekijänä.

Sosiaalinen perusrakenne
BfC-arviointi pisteyttää kauppojen, koulujen, terveys- ja sosiaalipalveluiden, apteekkien,
posti- ja pankkipalveluiden, ulkoilualueiden sekä kokoontumistilojen sijaitsemisen
kävelyetäisyydellä kaikista asuintaloista.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
BfC-sertifioinnin vähimmäisvaatimuksena on lämmitykseen, valaistukseen, veden
lämmittämiseen, jäähdyttämiseen, sähkön käyttöön ja muihin tarkoituksiin kuluvan energian
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minimointi. Veden käytön tehokkuutta arvioidaan puhtaan veden kulutuksen, sadeveden
keräämisen ja hyödyntämisen sekä harmaiden vesien uudelleenkäytön kautta. BfC
pisteyttää myös sen, voivatko alueen asukkaat seurata omaa energian- ja vedenkulutustaan.
Pimeänaikaista ulko-/turvavalaistusta arvioidaan myös valon häiritsevyyden minimoimisen
näkökulmasta. Infrastruktuuria arvioitaessa BfC painottaa ennakoivaa korjaus- ja
kunnossapitotöiden häiritsevyyden minimointia.
Sertifiointi suosii koneellisen jäähdytyksen tarpeen vähentämistä luonnollisia viilentäviä
tekijöitä kuten kasvillisuutta, vettä, tuulen vapaata kulkua, varjoja ja lämpöä keräämättömiä
pintamateriaaleja hyödyntämällä. Olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämisen BfC
huomioi arvioinnin erillisenä osa-alueena. BfC pisteyttää jätehuollon ekologisuuden, jätteiden
lajittelu- ja kierrätysmahdollisuudet sekä purettaessa vapautuvien rakennusmateriaalien
loppusijoittamisen ympäristöhaittojen huomioimisen jo rakennusmateriaaleja valittaessa.
Sertifiointi painottaa materiaalien uudelleenkäyttöä ja jätteiden synnyn ehkäisemistä. Alueen
asukkaille jaettavasta kestävän elämäntyylin tietopaketista saa myös BfC-pisteitä.

Liikenne
BfC arvioi kävelyreittien, pyöräilyn ja julkisen liikenteen turvallisuutta ja houkuttelevuutta
alueella, joukkoliikenneyhteyksiä alueen ulkopuolelle, paikallisia auton vuokraus- ja
yhteisomistusmahdollisuuksia autojen yksityisomistamisen tarpeen minimoimista ajatellen,
pysäköintialueiden käyttömahdollisuuksia muihin kuin pysäköintitarkoituksiin, sähköautojen
latausmahdollisuuksia, tavarakuljetusten lastauksen ja purkamisen aiheuttamaa haittaa
muulle liikenteelle, kulkuneuvojen ajonopeuksia alueella sekä vastuutahojen pyrkimyksiä
selvittää ja hallita aluekehityshankkeen aiheuttamia muutoksia paikallis- ja seutuliikenteessä.

Ekologiset vaikutukset
BfC-arviointi selvittää vastuutahojen pyrkimykset minimoida kehitettävän alueen koko
elinkaaren aikaista materiaalienkulutusta, energiankulutusta ja kasvihuonekaasuja
aiheuttavien fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Uusiutuvien energialähteiden
hyödyntämismahdollisuuksia alueella arvioidaan sekä nykytilannetta että tulevaisuutta
ajatellen. BfC pisteyttää jätehuollon ekologisuuden, jätteiden lajittelu- ja
kierrätysmahdollisuudet sekä pohjavesien ja maaperän saastumista ehkäisevät toimenpiteet.
Alueen asukkaille jaettavasta kestävän elämäntyylin tietopaketista saa myös BfC-pisteitä.
Sertifiointi pisteyttää alueella esiintyvien tai alueen läpi kulkevien lajien populaatioiden ja
kulkureittien kartoittamisen ja suojelemisen, uhanalaisten lajien ja ekologisten käytävien
suojelemiseksi suunnitellut toimenpiteet sekä pyrkimykset säilyttää paikallisten lajien
elinympäristöä hallitsevat maisemalliset erityispiirteet.

Muut arviointikriteerit
Liikuntarajoitteisten huomiointi ja osittain edullisen asuntokannan luoma asukasyhteisön
monimuotoisuus ovat BfC-sertifioinnin vähimmäisvaatimuksia.
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CASBEE for Cities (CASBEE-City)
JSBC, Japani, 2011
Japanilaisen Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency for
Cities (CASBEE-City) -arviointijärjestelmän englanninkielinen käsikirja julkaistiin syksyllä
2011. Japaninkielinen versio arviointityökalusta on ollut saatavilla jo aiemmin. CASBEECityn on kehittänyt Japan Sustainable Building Consortium (JSBC), joka toimii Institute for
Building Environment and Energy Conservation (IBEC):n alaisuudessa. Toisin kuin
esimerkiksi BREEAM for Communities, LEED-ND ja CASBEE-UD, jotka soveltuvat lähinnä
korttelin tai kaupunginosan laajuisten aluekehityshankkeiden arviointiin, CASBEE-City on
kehitetty kokonaisten kuntien ja kaupunkien tarkasteluun. (ks. tarkempi kuvaus JSBC 2011)
CASBEE-City jaottelee kaupungit kolmeen luokkaan, jotka ovat:
1. 500 000 asukkaan ja sitä suuremmat kaupungit
2. 50 000–500 000 asukkaan kaupungit
3. alle 50 000 asukkaan kaupungit ja kylät.
CASBEE-City -tarkasteluissa kaupungin ympärille luodaan kuvitteelliset kolmiulotteiset rajat,
jolloin on mahdollista arvioida erikseen alueen ulkopuolelle kohdistuvia ympäristövaikutuksia
(L = Environmental Load) ja tarkasteltavan alueen sisäisen ympäristön laatua (Q = Quality).
Arviointi on jaettu kuuteen pääkategoriaan, jotka ovat: Kasvihuonekaasupäästöt (L1),
Ympäristövaikutusten vähentäminen ja hiilinielut (L2), Tuki muiden alueiden
hiilidioksidipäästövähennyksille (L3), Ympäristönäkökulma (Q1), Sosiaalinen näkökulma
(Q2) ja Taloudellinen näkökulma (Q3).
Q-tarkastelu koostuu 29 arvioitavasta asiasta, jotka pisteytetään kukin asteikolla 1–5. Qtarkastelussa ympäristönäkökulma painotetaan kertoimella 0,45, sosiaalinen näkökulma
kertoimella 0,30 ja taloudellinen näkökulma kertoimella 0,25. L-tarkastelun perusajatuksena
on laskea kaupungin väkilukuun suhteutettu hiilijälki. Päästöarviointi koostuu yhteensä 12
kohdasta, joista neljässä tarkasteltavalla alueella tuotetut päästöt allokoidaan
kuluttajalähtöisesti. Lopuissa kahdeksassa kohdassa päästöjen allokointi on
tuottajalähtöistä.
CASBEE-Cityn avulla arvioidaan paitsi tarkastelun aikaista kaupungin ekotehokkuutta myös
todennäköisiä tulevaisuuden skenaarioita. Arviointi on tarkoitus toteuttaa vuosittain, jolloin
ensimmäinen laskelma on kaupungin lähtötaso, ja vuosittaisella tarkastelulla seurataan,
kuinka kaupunki kehittyy kohti asetettuja tavoitteita. CASBEE-Cityn avulla pyritään luomaan
ymmärrystä siitä, kuinka kaupungit voivat tietyllä aikavälillä vähentää
kasvihuonekaasupäästöjään. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellut ja
toteutetut toimenpiteet pisteytetään kolmetoistakohtaisen listan mukaan siten, että kustakin
suunnitellusta toimenpiteestä saa puoli pistettä ja kustakin toteutetusta toimenpiteestä yhden
pisteen.
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Kokonaissuoriutumisesta CASBEE-City -arvioinnin eri osa-alueilla lasketaan painotettujen
keskiarvojen kautta Q/L-muotoinen ekotehokkusarvo BEE (Building Environmental
Efficiency), jota havainnollistetaan alla olevassa kuvassa (ks. Murakami et al. 2011; Akashi
2011), sekä arvioinnin aikaiselle tilanteelle että tulevaisuuden tavoitteelle. Yleisarvosanaksi
tulee:
- huono (C), jos BEE on pienempi kuin 0,5.
- melko huono (B-), jos BEE = 0,5–0,9.
- hyvä (B+), jos BEE = 1,0–1,4.
- erittäin hyvä (A), jos BEE = 1,5–2,9.
- erinomainen (S), jos BEE = vähintään 3,0 ja Q = vähintään 50.

CASBEE for Urban Development (CASBEE-UD)
JSBC, Japani, 2006
Japanilaisen Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency for
Urban Development (CASBEE-UD) -sertifiointijärjestelmän ensimmäinen versio julkaistiin
vuonna 2006 ja sen päivitetty versio vuonna 2007. CASBEE-UD:n on kehittänyt Japan
Sustainable Building Consortium (JSBC), joka toimii Institute for Building Environment and
Energy Conservation (IBEC):n alaisuudessa. CASBEE-UD luokittelee sertifioitavat
aluekehityshankkeet kahteen tyyppiluokkaan, jotka ovat ”kaupungin keskusta” ja ”yleinen”.
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Arviointimenetelmä on sama molemmille hanketyypeille, mutta erityyppisten hankkeiden
arvioinnin yksityiskohdissa ja painotuksissa on joitakin eroavaisuuksia. (IBEC 2007)
CASBEE-UD arvioi erikseen tarkasteltavan alueen sisäisen ympäristön laatua (Q = quality)
ja tarkasteltavan alueen ulkopuolelle kohdistuvien ympäristövaikutusten vähentämistä (LR =
Load Reduction). Tarkastelu on jaettu kuuteen kategoriaan, jotka ovat: Luonnonarvot (Q1),
Palvelut (Q2), Paikallisen yhteisön tukeminen (Q3), Ympäristövaikutukset (LR1),
Infrastruktuuri (LR2) ja Ympäristönhallinta (LR3). Arvioinnin 80 osa-aluetta pisteytetään kukin
asteikolla 1-5 seuraavin kriteerein:
1 piste = paikallisen lainsäädännön ja viranomaismääräysten noudattaminen.
3 pistettä = paikallisesti keskitasoisen ekotehokkuuden saavuttaminen.
5 pistettä = parhaan mahdollisen ekotehokkuuden saavuttaminen. (IBEC
2007)
CASBEE-UD määrittää kaikille 80 osa-alueelle ”kaupungin keskusta”- ja ”yleinen”painotuskertoimet. Kokonaistarkastelu jakaantuu siis kahteen tarkasteluun (Q ja LR),
kuuteen kategoriaan (Q1, Q2, Q3, LR1, LR2 ja LR3) ja 80 osa-alueeseen. Kunkin kategorian
arvosana on osa-aluepisteiden painotettu keskiarvo (1,0–5,0), ja kunkin tarkastelun (Q ja LR)
arvosana (SQ ja SLR) on kategoria-arvosanojen painotettu keskiarvo (1,0–5,0).
Kokonaispisteet (0–100) tarkasteltavan alueen sisäisen ympäristön laadulle saadaan
laskemalla Q = 25 * (SQ-1) ja alueen ulkopuolisen ympäristön kuormittamiselle saadaan
laskemalla L = 25 * (5-SLR). Osamäärää Q/L nimitetään CASBEE-konseptissa
rakentamisen ekotehokkuudeksi. (IBEC 2007)
Sertifioinnin yleisarvosanaksi tulee:
- huono (C), jos rakentamisen ekotehokkuus BEE on pienempi kuin 0,5.
- melko huono (B-), jos rakentamisen ekotehokkuus BEE = 0,5–0,9.
- hyvä (B+), jos rakentamisen ekotehokkuus BEE = 1,0–1,4.
- erittäin hyvä (A), jos rakentamisen ekotehokkuus BEE = 1,5–2,9.
- erinomainen (S), jos BEE = vähintään 3,0 ja Q = vähintään 50. (IBEC 2007)
CASBEE-UD-sertifioinnin ainoa vähimmäisvaatimus on, että hankkeen toteuttaminen
noudattaa paikallisia lakeja ja viranomaismääräyksiä. CASBEE-UD-sertifiointijärjestelmää
voidaan käyttää sellaisenaan myös Suomessa, mutta osa kriteereistä saattaa soveltua
huonosti suomalaisten aluekehityshankkeiden ekotehokkuuden arviointiin Suomen ja
Japanin kulttuuristen ja luonnonmaantieteellisten eroavaisuuksien vuoksi (Säynäjoki et al.
2011).

Alue
CASBEE-UD-sertifiointi pisteyttää paikallisten luonnonkatastrofiriskien huomioimisen, mutta
ei varsinaisesti kehityshankkeen sijoittumista riskittömälle tai riskialueelle. Sertifioinnissa
arvioidaan maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi toteutetut toimenpiteet ja hedelmällisen
pintamaa-aineksen hyödyntämisen. Tarkasteltava alue voi kattaa vain muutaman tai jopa
tuhansia rakennettavia kohteita sekä rakentamatonta maa-alaa.
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Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
CASBEE-UD huomioi viilentävien ilmavirtojen vapaan kulun edistämiseen ja
lämpökeskittymien synnyn ehkäisemiseen pyrkivät toimenpiteet rakennettavien kohteiden
sijoittelussa ja varjostavien rakenteiden suunnittelussa. Sertifiointi pisteyttää myös maan
pinnanmuotojen huomioimisen rakennusten muotojen ja sijainnin suunnittelussa sekä kovien
tuulten vahingoittavien vaikutusten ehkäisemisen aluesuunnittelulla. Auringonvalon pääsy
aukioille ja muille luonnonvaloa tarvitseville julkisille paikoille vuorokauden eri aikoina
arvioidaan erikseen. Myös rikollisuutta ehkäisevät tai paloturvallisuutta edistävät ratkaisut ja
hätäkokoontumiseen tai evakuointitarkoituksiin soveltuvat aukeat tilat ja poistumisreitit
arvioidaan.

Rakennukset
CASBEE-UD arvioi rakentamisen energiatehokkuutta, rakennusmateriaalien valintaa ja
rakentamisesta aiheutuvien päästöjen vähentämistä sekä rakennusjätteen synnyn
ehkäisemistä ja loppusijoittamista. Lisäksi sertifiointi pisteyttää aluekehityshankkeen
vastuutahojen ISO14001-ympäristöjärjestelmästandardin käyttöasteen.

Tekninen perusrakenne
CASBEE-UD pisteyttää vesi- ja energiahuoltojärjestelmien toimivuuden, luotettavuuden ja
tulevaisuuden tarpeita ennakoivan joustavuuden sekä kulutuksen seurantamenetelmät.
Infrastruktuurin luotettavuutta arvioidaan erityisesti poikkeustilanteita, kuten maanjäristyksiä,
silmällä pitäen. Tietoliikennejärjestelmien käytettävyys, luotettavuus ja joustavuus
pisteytetään erikseen omina osa-alueinaan. Sertifiointi arvioi myös liikennejärjestelmien
kapasiteetin riittävyyden ja kävelyreittien turvallisuustekijät. Uuden infrastruktuurin
yhteensopivuus aluetta ympäröivän infrastruktuurin kanssa pisteytetään erikseen.

Sini-vihreä perusrakenne
CASBEE-UD arvioi tukahduttavaa kuumuutta ehkäisevän sini-vihreän perusrakenteen.
Sertifiointi sisältää erillisen osakokonaisuuden vesistöjen suojelulle ja käsittelee pintavesien,
pohjavesien ja veden laadun suojelemista erillisinä osa-alueina. Kasvillisuutta arvioidaan
myös mikroilmaston hiilinielunäkökulmasta.

Sosiaalinen perusrakenne
CASBEE-UD pisteyttää kaupallisten palveluiden, koulujen, terveys-, sosiaali- ja
hyvinvointipalveluiden, pankkipalveluiden, kulttuurikohteiden ja hallintopalveluiden
etäisyyden tarkasteltavan alueen asumuksista.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Vedenkäytön ekotehokkuutta arvioidaan CASBEE-UD-tarkasteluissa infrastruktuurin
toimivuuden ja sadeveden sekä harmaiden vesien hyödyntämisasteen kautta.
Energiatehokkuuden arvioinnissa painotetaan teknisiä järjestelmiä ja kulutuksen
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seurantamahdollisuuksia. Sertifiointi pisteyttää jalankulkijoiden suojelemisen sisätilojen
jäähdytyksessä syntyvältä kuumalta poistoilmalta. CASBEE-UD huomioi myös
ulkovalaistuksen rikollisuutta ehkäisevän vaikutuksen.

Liikenne
CASBEE-UD arvioi yksityisautoilun vähentämiseen pyrkiviä toimenpiteitä sekä kävelyn,
pyöräilyn ja julkisen liikenteen käytön houkuttelevuutta. Myös liikenteen suunnitelmallinen
kehittäminen ja vähäpäästöisten ajoneuvojen saatavuuden parantaminen pisteytetään.

Ekologiset vaikutukset
CASBEE-UD arvioi energiankäytön tehokkuutta, energiankulutuksen tasaamista ja
uusiutuvien energialähteiden sekä käyttämättömien energiavarantojen hyödyntämistä.
Jätteiden ja kierrätyksen osalta sertifiointi huomioi jätehuollon toimivuuden, jätteiden lajitteluja kompostointimahdollisuudet sekä tarkasteltavalta alueelta pois kuljetettavien jätteiden ja
kierrätysmateriaalien loppukäsittelyn tai loppusijoittamisen laadun selvittämisen. CASBEEUD painottaa pikemmin materiaalien valintaa kuin materiaalien kokonaiskulutuksen
vähentämistä; arvioinnissa huomioidaan kierrätettyjen materiaalien käyttö,
materiaalivalintojen ekologisuus ja terveysvaikutukset sekä rakentamiseen käytettävän
puutavaran alkuperä.
CASBEE-UD-sertifiointi pisteyttää paikallisten luonnonarvojen kartoittamisen ja arvokkaiden
lajien suojelemisen sekä luonnon monimuotoisuuden ja elinvoimaisuuden varjelemisen.
Paikallisille lajeille suotuisien elinympäristöjen ja ekologisten käytävien luominen arvioidaan
erikseen. Päästötarkasteluissa CASBEE-UD painottaa globaalia kasvihuonekaasujen
vähentämistä, mutta pisteyttää myös paikallisen ilmanlaadun heikentymisen ehkäisemiseksi
toteutetut toimenpiteet.

Muut arviointikriteerit
Sertifiointi huomioi haitalliset melun, tärinän ja hajut. Asukkaiden turvallisuuden edistämisellä
on CASBEE-UD-tarkastelussa keskeinen asema. Myös vammaisten huomiointi
aluesuunnittelussa pisteytetään. Rakentamisen estetiikkaa arvioidaan tarkasteltavan alueen
sisäisen yhtenäisyyden ja ympäröivään maisemaan sulautumisen näkökulmista.

CitySim
EPFL ja VTT, 2009
CitySim on 3D-mallinnukseen perustuva alueiden energiatehokkuuden arviointimalli. Se on
kehitetty EPFL:n (Lausannen teknillisen korkeakoulun) ja VTT:n aiemman SunTool
laskentamallin pohjalta, jossa päähuomion kohteena oli auringon säteilyn hyödyntäminen
rakennusten ulkovaipassa. Arviointimalli perustuu aluesuunnitelman fyysisen rakenteen 3Dmallinnukseen ja sen vertailuun ao. maantieteellisen paikan saamaan auringonsäteilyyn eri
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vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Ao. tieto hyödynnetään sekä passiivisen aurinkoenergian
että aktiivisen aurinkoenergian hyödyntämisen näkökulmista (ks. tarkempi kuvaus Robinson
et al. 2009).

Alue
Suunnittelun kohteena oleva alue – yleensä kaupungin osa tai vastaava alue. Alueen rajaus
sen mukaan, mistä 3D-mallinus on tehty.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Rakennusten koko, muoto, etäisyydet muihin rakennuksiin tai varjostaviin esteisiin sekä
suuntaus ovat oleellisia arviointituloksiin vaikuttavia tekijöitä.

Rakennukset
Arvioinnissa ovat mukana kaikki alueella olevat rakennukset.
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Tekninen perusrakenne
Energiantuotantojärjestelmä on osa arviointikehikon parametreista.

Sini-vihreä perusrakenne
Viheralueet vaikuttavat puuston auringonvaloa estävän vaikutuksen kautta rakennusten
lämmitysenergiantarpeeseen.

Sosiaalinen perusrakenne
Sosiaalisen perusrakenteen rooli näkyy sen tarvitsemien rakennusten energiatarpeen kautta.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Rakennusten lämmitys- ym. energiantarve sisältyy arvioinnin piiriin.

Liikenne
CitySim ei arvioi liikennettä. MATSim-työkalu liitettävissä CitySimiin, jonka jälkeen myös
liikenteen energiankulutus arvioitavissa.

Ekologiset vaikutukset
Energiankulutus ja aurinkoenergian hyödyntäminen ovat CitySim-mallin pääarviointikohteita.

Muut arviointikriteerit
Kaupunkiympäristön fyysisen muodon arviointi (3D-arviointina) suhteessa auringon valon
saantiin (varjostukset).

EcoBalance
VTT, 1991/1992
Alun perin Osuuskunta Suomen Asuntomessut toimeksiannosta laadittu kokonaisvaltainen
”kestävän kehityksen” tavoitteiden toteutumista arviomaan tarkoitettu laskentamalli. Näin
pyrittiin saamaan vastaus kysymykseen, millainen on ”ympäristöystävällinen asuntoalue”.
Laskentamallilla arvioitiin kehitysvaiheessa neljä tyypillistä, mutta erilaista suomalaista
asuntoaluetta, joista oli saatavilla aiempaan ASTA-tutkimukseen liittyvät fyysisiä rakenteita
kuvaavat yksityiskohtaiset määrätiedot. Vertailualueet olivat siis todellisia (tosin
nimeämättömiä) suomalaisia asuntoalueita, mutta sijaintitiedot muutettiin vertailutilannetta
paremmin havainnollistaviksi: alueet sijoitettiin keskimääräisetäisyydeltään joko 5 tai 10 km
päähän työpaikoista ja palveluista.
Kehitys- ja tutkimustyö tehtiin vuosina 1991–1992 ja hankkeen tulokset julkaistiin VTT:n
Tiedotteita -sarjan raporttina no 1378 vuonna 1992 (Harmaajärvi 1992). Tutkimustyön teki
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erikoistutkija Irmeli Harmaajärvi ja asiantuntijoina toimivat johtava tutkija Pekka Lahti ja
erikoistutkija Kari Rauhala. Myöhemmän kehitystyön ja sovellukset on tehnyt erikoistutkija
Irmeli Wahlgren (ent. Harmaajärvi).
Laskentamallin perusteet ovat toisaalta fyysistä ympäristöä kuvaavissa määrätiedoissa ja
toisaalta fyysisten rakenteiden tuottamiseen ja käyttöön liittyvissä ominaisvaikutustiedoissa.
Edelliset saatiin mallin ensimmäisessä vaiheessa VTT:n laajan ja perusteellisen ASTAtutkimuksen kohdealueiden tuloksista, myöhemmin kohdealueiden omista aineistoista.
Ominaisvaikutukset on saatu useista kotimaisista ja kansainvälisistä tietokanta- ja
tutkimuslähteistä, esimerkiksi liikenteen energiankulutus- ja päästötiedot VTT:n LIPASTOmallista. Laskentamalli on Excel-pohjainen asiantuntijakäyttöön tarkoitettu laskentatyökalu,
jota täydennetään ja kehitetään jatkuvasti (ks. Wahlgren 2009, 2012).
EcoBalance-laskentamallia on sovellettu sittemmin lähes 20:ssä kohdealueita koskevassa
arvioinnissa kiinteistötasolta kunta- ja seututasoille, yleisimmin asema-, yleis- ja
seutukaavatasoilla sekä rakennemallitarkasteluissa. Mallin ominaistietoja on hyödynnetty
lisäksi muissa VTT:n mallikehitystöissä (kuten KulMaKunta ja METKA). Arvioituja
erilliskohteita koskevia tutkimusraportteja on julkaistu useita (ks. tarkempi kuvaus Wahlgren
2009).

Alue
Malli tarkoitettu alun perin asuntoaluetasoisten suunnitelmien arviointiin, mutta sitä on
kehitetty ja sovellettu myös kiinteistötasolla ja laajemmissa aluekokonaisuuksissa (kunta- ja
seututasoilla).

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

KEKO A

väliraportti
1.2.2012

Sivu 37 / 107

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Arvioitavan alueen tiedot perustuvat ao. aluesuunnitelmaan, jossa kaikki rakenteet ovat
todellisessa ympäristössään, sijoitettuna sekä maastoon että ympäröivään
yhdyskuntarakenteeseen.

Rakennukset
Malli sisältää kaikki rakennustyypit, pääryhmittelynä omakotitalot, rivitalot ja kerrostalot sekä
toimitilat.

Tekninen perusrakenne
Malli sisältää liikenne-, vesihuolto- ja energiaverkot sekä puhelinverkot.

Sini-vihreä perusrakenne
Malli sisältää alueeseen kuuluvat kentät, puistot ym. viheralueet.

Sosiaalinen perusrakenne
Malli sisältää alueeseen kuuluvat palvelurakennukset.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Malli sisältää koko alueella sijaitsevan rakennetun ympäristön käytön ja kunnossapidon koko
oletetun elinkaaren mukaiselta keskimääräiseltä aikajaksolta (alun perin 40 vuotta, nykyisin
50 vuotta), johon sisältyvät lämmitys, lämmin käyttövesi, jäähdytys, valaistus, muu
sähkönkäyttö, vesi- ja jätevesi, kiinteät jätteet sekä korjaus- ja kunnossapitotoimet.

Liikenne
Malli sisältää alueen synnyttämät henkilöliikennematkat jaettuna kulkutavoittain ja laskettuna
samalta elinkaaren mukaiselta ajanjaksolta kuin muutkin käytön aikaiset vaikutukset.
Tavaraliikenne tapauskohtaisesti.

Ekologiset vaikutukset
Malli sisältää kaikkien fyysisten rakenteiden (rakennusten ja perusrakenteen) elinkaaren
(rakentamisen ja käyttövaiheen) materiaali- ja energiankulutus- sekä päästövaikutukset.
Materiaaleissa ovat mukana rakennusmateriaalit (puu, betoni, sora, muu kiviaines, asfaltti,
muovit ja muut öljypohjaiset materiaalit, lasi ja metalli), polttoaineet (kevyt polttoöljy, raskas
polttoöljy, kivihiili, turve, maakaasu, biokaasu, puu), vesi, jätevesi ja jätteet; energiassa
lämmitys, valaistus, muu sähkö ja liikenne; päästöissä kasvihuonekaasut (CO2, CH4, N2O) ja
joukko muita energiantuotannon ja polttoaineiden päästöjä (CO, SO2, NOx, CH, hiukkaset).

Muut arviointikriteerit
Malli sisältää myös kustannusvaikutukset (rakentamis-, käyttö- ja liikennekustannukset).
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ECOCITY
EU, 2006
ECOCITY on EU:n 5. Puiteohjelman rahoittama tutkimus- ja kehitysprojekti, joka tähtää
kestävän kehityksen mukaisen kaupunkirakentamisen mallien kehittämiseen. Tuloksena
syntyi arviointikehikko, jota sovellettiin 7 eri kaupungissa Euroopassa. Arviointikriteerit jaettiin
kuuteen ryhmään: yhdyskuntarakenne (urban structure), liikenne (transport) materiaalivirrat
(material flows), energiavirrat (energy flows) ja sosioekonomiset tekijät (socio-economic
issues). Ne jaettiin edelleen alaryhmiin niin, että kaikkiaan syntyi 24 arviointikriteeriä
(tarkempi kuvaus Ecocity 2006 ja Lahti et al 2008b).

	
  

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ECOCITY CRITERIA
URBAN STRUCTURE
Building density
Location of Settlement
Mix of uses
Public spaces
Landscaping area
Urban comfort
Integrated planning
TRANSPORT
Infrastructure provision
Modal split + CO2
Accessibility [of public transport]
User friendliness [of non-motorized transport]
Quietness
Parking places
ENERGY FLOWS
Energy efficiency [Efficient building structure]
Energy demand [and renewable energy sources]
Greenhouse gas emissions
MATERIAL FLOWS
Building materials
Soil movement
Water management
SOCIO-ECONOMIC ISSUES
Community involvement
Social infrastructure + mix
Economic infrastructure
Labour related issues [jobs]
Profitability [of the project]

Alue
Arviointikehikko on tarkoitettu kaupunginosa- ja asuntoaluetasoisten suunnitelmien
arviointiin.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Arvioitavan alueen tiedot perustuvat ao. aluesuunnitelmaan, jossa kaikki rakenteet ovat
todellisessa ympäristössä, sijoitettuna sekä maastoon että ympäröivään
yhdyskuntarakenteeseen.

Rakennukset
Arviointi kattaa kaikki rakennustyypit.
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Tekninen perusrakenne
Arviointi kattaa koko fyysisen kaupunkirakenteen, ml. liikenne-, vesihuolto- ja energiaverkot
sekä tietoliikenneverkon.

Sini-vihreä perusrakenne
Arviointi kattaa alueeseen kuuluvat puistot ym. viheralueet sekä vesialueet.

Sosiaalinen perusrakenne
Arviointi kattaa kaikki alueeseen kuuluvat palvelurakennukset.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Arviointi kattaa koko alueella sijaitsevan rakennetun ympäristön käyttö- ja kunnossapidon
koko oletetun elinkaaren mukaiselta keskimääräiseltä aikajaksolta.

Liikenne
Arviointi kattaa alueen synnyttämän liikenteen kiinnittäen erityishuomion maankäytön ja
liikenteen vuorovaikutukseen, liikenteen edellyttämiin perusrakenteisiin,
kulkutapajakaumaan, pysäköintiratkaisuihin, meluun (hiljaisuuteen) ja saavutettavuuteen.

Ekologiset vaikutukset
Arviointi kattaa kaikkien fyysisten rakenteiden (rakennusten ja perusrakenteen) elinkaaren
(rakentamisen ja käyttövaiheen) mukaiset materiaali- ja energiankulutus- sekä
päästövaikutukset.

Muut arviointikriteerit
Arviointi sisältää myös taloudellisuuden arviointia, työpaikkojen saatavuuden,
kannattavuuden ja yhteisöllisyyden arviointia.

Ecocity Evaluator (EE)
Eero Paloheimo Ecocity Oy, 2010
Suomalaisen Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd:n strategisen kaupunkisuunnittelun työkalun
Ecocity Evaluatorin (EE) avulla voidaan arvioida samanaikaisesti suunnitellun alueen
kustannuksia ja kasvihuonekaasupäästöjä. Alueellisia kasvihuonekaasupäästöjä voidaan
mallintaa sekä tuotannon että kulutuksen näkökulmasta. Tietokoneohjelmana toteutettu
työkalu mahdollistaa vaihtoehtoisten kaavoitusratkaisujen ilmastonmuutosvaikutusten
nopean vertailun. Ecocity Evaluatorin hiilijälkimallinnus perustuu tarkasteltavan alueen
kaava-aineiston ja asukasprofiilin sekä suomalaisen tuotannon ja kulutuksen tilastotietojen
hyödyntämiseen. (Paloheimo 2012)
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Ohjelman pohjana on kaavasta saadun paikkatiedon perusteella luotu alueruudukko ja sen
sisään on valmiiksi laskettu kaikkien Suomen kuntien nykyiset päästöt niin ”kuluttaja vastaa”
kuin ”tuottaja vastaa” periaatteellakin. Erikseen kunta- ja kaavatasolla operoiva Ecocity
Evaluator muuntaa aluekaavan laskentaruuduiksi erittelemällä kaava-aineistosta ainakin
tarkasteltavan alueen peltoalan, metsäalan, rakennetun alan ja tiestöt. Tarkasteltavan
alueen rakennukset, liikenne, teollisuus ja energiantuotanto voidaan mallintaa kukin erikseen
omina hallintaruutuinaan. Hallintaruuduissa laskennan lähtötietoja voidaan tarkentaa
syöttämällä tietoa asumisen, liikenteen, teollisuuden ja energiantuotannon alueellisista
erityispiirteistä, jolloin mallinnuksen luotettavuus ja täsmällisyys paranevat. (Paloheimo
2012)
Kaavaa suunniteltaessa voidaan sitä näin arvioida itsenäisenä tai analysoida sen
muutosvaikutusta suurempaan kokonaisuuteen. EE lukee kaavaa mapinfo- ja bitmaptiedostoina. Kun kaava on luettu sisään, käyttäjä määrittelee maankäyttömuodot, alueen
rakennuskannan, liikenteen, maatalouden ja muun tuotannon. Lopuksi ohjelma laskee
energiantarpeen ja valittujen energiamuotojen mukaiset energiankulutuksen päästöt ja
hinnan. (Paloheimo 2012)

kuva: Nikkanen, A. Ekotehokas kaupunkisuunnittelu 11.2.2011 @ Asta messut,
http://www.eco2.fi/uploads/Astamessut_AN_2011.pdf

Ecocity Evaluatorin alueellisen kulutuksen lähtötietoja ovat tarkasteltavan alueen asukasluku
sekä asukkaiden karkea ikärakenne ja keskimääräinen tulotaso. Kulutuksen
kasvihuonekaasupäästöjen mallintamisen viisi sektoria ovat: ruoka, tavarat, asuminen,
matkat ja palvelut. Kullakin sektorilla päästöt jaotellaan viiteen luokkaan, jotka ovat: energia,
liikenne, rakentaminen, maa- ja metsätalous sekä muu tuotanto. Malli huomioi myös
tarkasteltavalla alueella sijaitsevat hiilinielut. (Paloheimo 2012)
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Alue
Ohjelma soveltuu myös yksittäisten rakennusten arviointiin ja kaikille kaavatasoille. Koska
ohjelman pohjalle on mallinnettu kaikki Suomen kunnat, voidaan vertailuja tehdä kunnan
sisällä tai verrata naapurikuntiin ja samalla voidaan tarkastella koko valtakunnan tasetta.

Rakennukset
Soveltuu kaikkiin rakennuksiin. Lähtötietoina kaikki tilastokeskuksen luokituksen mukaiset 13
rakennustyyppiä ja lisänä generaattori, jossa voi hyvin tarkasti (väliseiniä myöten)
rakentaa/monistaa omia mallitaloja laskennan pohjaksi.

Tekninen perusrakenne
Soveltuu osittain liikenneverkon, vesihuollon sekä energiahuollon osalta myös
infrastruktuurin arviointiin. Ohjelmalla voidaan mallintaa kunkin em. verkon rakentamisen
aiheuttamat elinkaaren aikaiset KHK-päästöt. Jo mainitun lisäksi sisältyy korjaus ja
kunnossapito, purku ja kierrätys sekä olevan rakennuskannan hyödyntäminen.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Arviointi kattaa koko alueella sijaitsevan rakennetun ympäristön käyttö- ja kunnossapidon
koko oletetun elinkaaren mukaiselta keskimääräiseltä aikajaksolta.

Liikenne
Ohjelmaan sisältyy molemmat liikennetyypit, eli henkilö- ja tavaraliikenteen mallinnus.

Ekologiset vaikutukset
Ekologisissa vaikutuksissa on otettu huomioon mm. rakennusmateriaalien kulutus
huomioiden betoni, teräs, puu sekä erilaiset ulkoverhoilumateriaalit. Uusiutumattomien
energialähteiden lisäksi ohjelma sisältää mahdollisuuden mallintaa mitä tahansa tunnettua,
uusiutuvaa energialähdettä.

Muut arviointikriteerit
Ohjelma sisältää monitasoiset skenaariotyökalut, jotka mahdollistavat mm. aluetehokkuuden
muutokset aluetyypeittäin, rakennustyyppien E-luvun muutokset, sähkön/ liikennetyyppien
ominaispäästökertoimien muutokset, CHP:n ja kaukolämmön tuotannossa käytettyjen
polttoainejakaumien muutokset, ajoneuvokannan sähköistymisen muutokset yms. Ohjelma
tarjoaa lisäksi mahdollisuuden arvottaa käyttäjän tekemiä valintoja sekä kuntakohtaisen
hyvinvointi-indeksin, joka perustuu ”Ecological Intelligencen” käyttämään malliin.
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EcoProp
VTT, 1999
EcoProp on VTT:n kehittämä kiinteistökehittämisen ja rakennusalan yrityksen tarpeisiin
suunnattu hankkeen toimivuuden ja ympäristöominaisuuksien arviointityökalu.

Alue
Työkalu on kehitetty arvioimaan rakennus- ja kiinteistötasoisia hankkeen
ympäristöominaisuuksia, jolloin aluetaso riippuu arvioitavan hankeen laajuudesta.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
EcoProp -työkalulla arvioidaan sekä rakennushankkeen tai kiinteistön sijainnin että sen
muiden suunnitteluratkaisujen vaikutuksia.

Rakennukset
Soveltuu kaikille rakennustyypeille.

Tekninen perusrakenne
Mukana tontti- ja kiinteistökohtaiset perusrakenteen osat (esim. tonttijohdot).
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Sini-vihreä perusrakenne
Mukana tontti- ja kiinteistökohtaiset piha-, puisto- yms. alueet.

Sosiaalinen perusrakenne
Mukana tontti- ja kiinteistökohtaiset palvelut.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Elinkaariperusteinen arviointi.

Liikenne
Rakennuksen tai kiinteistön sijainnin perusteella tapahtuva saavutettavuusarviointi.

Ekologiset vaikutukset
Ympäristöpaine mitattuna viidellä kriteerillä, joista tärkeimpiä ovat lämmitys- ja
sähköenergiankulutus.

Muut arviointikriteerit
Toimivuus, kauneus yms. suunnitteluasiakirjoista arvioitavissa olevat ominaisuudet.

ECOREG – Alueellisen ekotehokkuuden mittaaminen
SYKE, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Kymenlaakson liitto ja Thuleinstituutti, 2004 (mallina Kymenlaakso)
ECOREG on yhteisyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Kaakkois-Suomen
ympäristökeskuksen, Kymenlaakson Liiton ja Oulun yliopiston Thule-instituutin kehittämä
ekotehokkuuden indikaattorijärjestelmä (ks. Melanen et al. 2004). ECOREG on
maakuntatasolle tarkoitettu ekotehokkuuden indikaattori ja niiden käyttöön perustuva
seuranta- ja arviointijärjestelmä. Varsinaisessa ECOREG-hankkeessa esimerkkinä käytettiin
Kymenlaakson maakuntaa. Vaikka ECOREG onkin suunniteltu maakuntaa varten, voidaan
sitä soveltaa myös suuremmille ja pienemmille alueille. Hankkeessa on kehitetty myös
laskentajärjestelmä. Sen avulla voidaan seurata ekotehokkuuden kannalta tärkeiden
tekijöiden kehittymistä ja saada pohjatietoa aluetta koskevan päätöksenteon tueksi.
Taloudellisia indikaattoreita arvioidaan talouden rakenneominaisuuksien osalta ECOREGhankkeessa laaditulla panos-tuotostaulukolla ja ainevirtoja arvioidaan fyysisten tuotevirtojen
panos-tuotostaulukolla. Ympäristöindikaattorit kuvaavat ympäristön tilaa ja kuormitusta, sekä
ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtääviä ympäristönsuojelutoimia. Sosiaaliskulttuuriset indikaattorit on valittu siten että ne tukevat ekotehokkuuden mittaamista. Näin
pyrittiin välttämään ekotehokkuuden käsitteen leviämistä kestävän kehityksen käsitteeksi.
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Taloudelliset indikaattorit
Alueen kokonaispinta-ala; keskiväkiluku; väentiheys
Arvonlisäys kiintein hinnoin; bruttokansantuote
markkinahintaan, asukasta kohti ja pinta-alaa kohti;
tuotos; väestön taloudellinen hyvinvointi; kotitalouksien
käytettävissä oleva reaalitulo asukasta kohti
Ympäristöindikaattorit
Teollisuuden energiantuotannon ja tieliikenteen
hiilidioksidipäästöt
Teollisuuden energiantuotannon ja tieliikenteen
typenoksidipäästöt
Teollisuuden ja energiantuotannon rikkidioksidipäästöt
Dioksiini- ja furaanipäästöt; polyaromaattisten hiilivetyjen
päästöt; metallipäästöt
Pienhiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuuden raja-arvon
3
(50µ/m ) ylityspäivien määrä; haisevien rikkiyhdisteiden
3
pitoisuuden 4 µ/m ylittävien päivien määrä
Sosiaalis-kulttuuriset indikaattorit
Nettomuutto; syntyneiden enemmyys; huoltosuhde;
ulkomaalaisten määrä
Työttömyysaste; eri sektoreiden työpaikat
Toimeentulotukea saaneet taloudet; itsemurhien määrä;
köyhyysaste
Vastasyntyneiden elinajanodote; alle 65-vuotiaana
menehtyneet
Liikenneturvallisuuden kehittyminen; henkeen ja
terveyteen kohdistuvat rikokset; liikenneonnettomuuksien
lukumäärä
Keski- ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneet; tutkimusja kehittämismenot
Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset;
kirjastolainojen määrä
Kunnallisvaalien äänestysprosentti; yöpymisvuorokaudet
hotelleissa; sanomalehtien levikki

Alue
Alueen maantieteellinen sijainti ei ole varsinaisesti vaikuttava tekijä, laskennassa käytetään
kuitenkin aluetta tarkasti kuvaavia taloudellisia, ympäristöllisiä sekä sosiaalis-kulttuurillisia
lukuja ja arvoja. Tarkoitettu pääasiallisesti maakunta-tasoiseen tarkasteluun, mutta voidaan
käyttää myös suurempien tai pienempien alueiden tarkasteluun, kuten valtakunta ja kunta.
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Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Ei huomioi rakennuskantaa, mutta ottaa huomioon rakennetun alueen pinta-alan.

Rakennukset
Ei huomioi.

Tekninen perusrakenne
Ottaa huomioon vain liikennealueiden pinta-alan.

Sini-vihreä perusrakenne
Huomioi perinnebiotoopit, maiseman hoitosopimukset, luonnon monimuotoisuuden
edistämissopimukset, metsätalouden tuet, suojelualueet, uudistushakkuut ja puuston kasvun
suhteen hakkuisiin.

Sosiaalinen perusrakenne
Ei huomioi.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Huomioon otetaan kaukolämmön ja sähkön kulutus alueella, sekä sähkön tuotannon
omavaraisuusaste.
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Liikenne
Liikenteen päästöistä huomioidaan hiilidioksidi- ja typenoksidipäästöt. Lisäksi laskurissa
otetaan huomioon henkilöliikenteen auto- ja linja-autokilometrit. Tavaraliikenteessä lasketaan
juna- ja autokilometrit.

Ekologiset vaikutukset
Materiaalien kulutuksen osalta laskuri ottaa huomioon otetun soran ja kallion määrän.
Kasvihuonekaasupäästöistä mukaan otetaan vain hiilidioksidipäästöt teollisuuden,
energiantuotannon ja tieliikenteen osalta.
Jätemäärät otetaan huomioon kaatopaikalle sijoitetun asumisperäisen yhdyskuntajätteen
määrän perusteella ja asumisperäisten yhdyskuntajätteiden hyödyntämisasteella.

Ekopassi
VTT, 2011
Ekopassi on internetissä käytettävä työkalu (http://ekopassi.vtt.fi/), jolla voidaan arvioida
vapaa-ajan asunnon ratkaisujen ekotehokkuutta. Ekopassi on tarkoitettu vapaa-ajan asuntoa
hankkivalle tai rakennuttavalle päätöksenteon tueksi. Ekopassin käyttö ei edellytä
monimutkaisia laskelmia tai yksityiskohtaisia suunnitelmia, vaan se pyrkii pikemminkin
osoittamaan kohteita, joissa vapaa-ajan asumisen ympäristöystävällisyyttä voidaan
parantaa.

Ekopassin käyttöliittymässä pyydetään vastaamaan muutamiin rakennettavaa rakennusta
koskeviin kysymyksiin ja valitsemaan parhaiten rakennettavaa rakennusta vastaavat
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vaihtoehdot laskurin tarjoamista valikoista. Annettujen tietojen avulla laskuri arvioi
energiankulutuksen ja hiilijalanjäljen tunnusluvut ja muodostaa rakennuksen
ekotehokkuusluokituksen.

Alue
Työkalu on kehitetty arvioimaan vapaa-ajan asunnon ratkaisujen ekotehokkuutta erityisesti
loma-asuntoalueilla.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Saavutettavuusarvioinnissa on huomioitu liikkuminen vapaa-ajan asunnolle ja
päivittäispalvelujen läheisyys. Työkalu painottuu yksittäisen rakennuksen ja sen
suunnitteluratkaisujen ekotehokkuuden arviointiin. Lomarakennuksille on kehitetty oma
rakennuksen muotoa kuvaava tyypittely (8 tyyppimuotoa).

Rakennukset
Työkalu keskittyy vapaa-ajan asuntoihin, mutta alueen palvelutason arvioinnissa ovat
mukana myös palvelurakennukset (niiden saavutettavuuden osalta).

Tekninen perusrakenne
Energiantuotannon osalta on valittavissa useita joko keskitettyyn tai hajautettuun
energiantuotantoon (aurinko, tuuli, maa/ilmalämpöpumput, tulisijalämmitys) perustuvia
ratkaisuja. Vesihuoltojärjestelmässä kiinnitetään huomio lähinnä rakennuksen oman
järjestelmän pakkasenkestävyyteen ja muuhun huoltovarmuuteen. Rakennuksen
ulkopuolisia vesihuoltoverkkoja tai siihen liittyviä järjestelmiä ei arvioida.
Jätehuoltojärjestelmän osalta työkalussa arvioidaan mitä jätejakeita (10 tyyppiä) alueella
kerätään.

Sini-vihreä perusrakenne
Ei sisällä viheralueita.

Sosiaalinen perusrakenne
Palvelut huomioitu rakennuksen sijainnin kautta alueen tarjoamien peruspalvelujen
saavutettavuusarvioinnin yhteydessä. Lisäksi arvioidaan joukkoliikennepalvelut.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Valittavien vaihtoehtojen perusteella laskuri arvioi energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä.
Jätehuolto sisältyy kerättävien jätejakeiden kautta. Lisäksi arvioidaan vesihuoltojärjestelmä
ja jätehuolto.
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Liikenne
Rakennuksen sijainnin perusteella tapahtuva peruspalvelujen ja joukkoliikennepalvelujen
saavutettavuusarviointi.

Ekologiset vaikutukset
Ekopassi antaa vapaa-ajan asunnolle ekotehokkuusluokituksen kuuden tarkasteltavan
perusteen mukaan. Moniosaista luokitusta käytetään, koska ekotehokkuus muodostuu
useasta ei-yhteismitallisesta tekijästä. Tarkasteltavat ominaisuudet ovat:
- saavutettavuus
2
- materiaalien hiilijalanjälki (kg/m )
2
- energiankulutus (kWh/m )
- uusiutuvan energian osuus (%)
- vesihuolto
- jätehuolto, kerättävät jätejakeet.

Ekotaajama
VTT, 2011
Ekotaajama on erityisesti kaupunkikeskusten ulkopuolisten uudisrakennuspainotteisten
taajamasuunnitelmien energiatehokkuutta arvioiva ja alueellisen energialuokituksen
määrittelyyn tähtäävä työkalu.

Alue
Taajaman tai sen osan kaava- tai muu alueidenkäytön suunnitelma.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Arvioinnin kohteena on taajaman kehittämissuunnitelma, jolloin sijainti ja muut fyysistä
muotoa koskevat rakennevalinnat ovat arvioinnin lähtökohtina.

Rakennukset
Kaikki alueella sijaitsevat rakennukset käyttötarkoituksesta riippumatta..

Tekninen perusrakenne
Kaikki aluetta palvelevat tekniset perusrakenteet.

Sini-vihreä perusrakenne
Kaikki alueella sijaitsevat viheralueet vesialueineen.
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Sosiaalinen perusrakenne
Alueella olevat ja sinne suunnitellut palvelut arvioidaan osana palvelutasoa ja
saavutettavuutta.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Alueen energiankulutus on työkalun pääarviointikohde.

Energiantuotannon ekvivalenttipäästöt
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Liikenne
Palvelujen saavutettavuus, joukkoliikennepalvelujen tarjonta samoin kuin liikennettä
vähentävät etätyömahdollisuudet alueella arvioidaan.
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Ekologiset vaikutukset
Energiankulutus, energiantuotantovaihtoehdot (ml. uusiutuvat energialähteet, kuten
aurinkolämpö ja -sähkö, lämpöpumput, hake- ja pellettilämpölaitokset), päästöt (mm.
kasvihuonekaasupäästöt, TOPP-ekvivalentit ja partikkelit), jätehuolto- ja kierrätysratkaisut.

Muut arviointikriteerit
Alueellisella energialuokituksella pyritään etsimään alueen toteuttajille (kunta, rakentajat,
asukkaat, palveluyritykset) yhteistä alueen imagoa luovaa konseptia, jota voidaan hyödyntää
myös alueen brandin rakentamisessa.

ENVIMAT
SYKE, 2009
ENVIMAT-mallin lähtökohtana on kansantalouden yleinen tilipito käyttö- ja
tarjontataulukoineen (ks. tarkempi kuvaus Seppälä 2009). Sen pohjalta tehtyyn tuotevirtojen
panos-tuotosanalyysiin on yhdistetty tuotteiden elinkaariarvioinnin tekniikka ja tietopankit.
Malliin on lisätty ympäristölaajennettu panos-tuotosmalli (EE-IO, Environmentally Extended
Input-Output Model), jolla pystytään arvioimaan Suomen luonnosta otettujen ja Suomeen
tuotujen materiaalien käsittelystä aiheutuvat ympäristövaikutukset. Mallissa ei kuitenkaan
tarkastella Suomen vientituotteiden ympäristövaikutuksia ulkomailla.

Aineistona ENVIMATissa on käytetty kansantalouden tuotevirtojen tilastotietoja vuosilta 2002
ja 2005. Kansantalouden toimialojen välisten, toimialoilta loppukäyttöön (yksityiseen ja
julkiseen kulutukseen, investointeihin ja vientiin) menevien sekä tuontituotteiden käytön
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rahassa mitattujen tuotevirtojen systemaattinen kuvaus sisältyy Tilastokeskuksen
kansatalouden tilinpidon tarjonta-, käyttö- ja panos -tuotostaulukoihin, jotka nykyisin tehdään
vuosittain. ENVIMAT-mallin lähtökohtana on 151 toimialan panos-tuotostaulukko, jossa on
taustalla 918 kotimaista tuotetta tai palvelua ja 722 tuontituotetta tai -palvelua.
Kansantalouden ja ainevirtatilinpidon taulukoihin on lisätty toimialojen aiheuttamat päästöt ja
muut ympäristökuormitustekijät. Mallissa muodostetaan siis kotimaisten suorien
ympäristökuormitusten toimialoittainen matriisi. Tuonnille on arvioitu oma tuotekohtainen
ympäristökuormitusmatriisi. Kun kotimaisen tuotannon ja tuonnin ympäristökuormitusmatriisit
yhdistetään panos-tuotosmalliin, voidaan yksinkertaisella käänteismatriisioperaatiolla laskea
kunkin toimialan lopputuotekohtainen kokonaiskuormitus kuormituslajeittain kotimaan ja
ulkomaiden osalta erikseen. Tuloksena ovat toimialojen lopputuotteiden elinkaariset
ympäristökuormitustiedot.

Alue
Alueellisilla ominaisuuksilla ei ole merkitystä laskennan kannalta. Koko valtakunnan taso.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Ei huomioi.

Rakennukset
Ottaa huomioon rakentamisesta aiheutuvat päästöt valtakunnallisella tasolla.

Tekninen perusrakenne
Ottaa huomioon rakentamisesta aiheutuvat päästöt valtakunnallisella tasolla.

Sini-vihreä perusrakenne
Toimialan maa- ja vesirakentaminen luonnonvarojen kulutuksena, jätteinä ja päästöinä.

Sosiaalinen perusrakenne
Sosiaalinen perusrakenne huomioidaan julkisen sektorin toimintana ja sen rakentamisesta ja
käytöstä aiheutuvina luonnonvarojen kulutuksena, jätteinä ja päästöinä.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Kattaa lämmityksen, valaistuksen, sähkönkäytön, vedenkulutuksen ja jätevesien käsittelyn
valtakunnan tasolla.

Liikenne
Ottaa huomioon kokonaisuudessaan liikenteestä aiheutuvat päästöt.

Ekologiset vaikutukset
Ei huomioi.
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EU Ecolabel
EU, 2010
EU Ecolabel on vapaaehtoinen ja hakemuksesta myönnettävä EU:n ympäristömerkki, jolla
yritykset voivat merkitä ympäristömyötäisiä tuotteitaan niissä tuoteryhmissä, joille merkin
myöntämisperusteet on määritelty. Kriteerien valmistelu toimistorakennuksille on käynnissä
(tilanne tammikuussa 2012). (Commission of the European Communities 2011a;
Commission of the European Communities 2011b)
EU:n ympäristömerkin kriteerien tavoitteena on:
- Rajoittaa energian ja veden käyttöä.
- Vähentää jätteiden syntyä ja lisätä kierrätystä.
- Suosia ympäristöystävällisiä materiaaleja.
- Suosia sellaisia uudelleen käytettäviä resursseja ja aineita jotka ovat vähemmän
haitallisia ympäristölle.
- Suosia hyvinvointia sisätiloissa.
- Edistää informaatiota ja opastusta oikeaan rakennuksen käyttöön.
EU:n ympäristömerkin kriteereissä asetetaan vähimmäistaso, mikä tulee saavuttaa.
Ecolabel-kriteerit on jaettu kahteen osioon, pakollisiin kriteereihin ja valinnaisiin kriteereihin.
Kriteeriluonnoksen mukaan olemassa oleville rakennuksille on pisteytetty ja rakennuksen
tulee saada vähintään 44 pistettä siten että:
- vähintään 6 pistettä tulee dokumentointi-, suunnittelu-, projekti-, rakentaminen-, ja
vaikutukset alueeseen kategorioista.
- vähintään 26 pistettä tulee materiaali-, energian- ja vedenkulutus sekä johtaminen
osista
- vähintään 12 pistettä saadaan terveyttä ja hyvinvointia, toimintaa ja ylläpitoa sekä
tiloja koskevista kategorioista. (Commission of the European Communities 2011a)
Luonnoksessa uusille rakennuksille vastaavat kriteerit on pisteytetty siten että yhteensä
pisteitä on 24 ja:
- vähintään kuusi tulee dokumentointi, suunnittelu-projekti-rakentaminen, ja alueen
valinta kategorioista.
- vähintään 12 pistettä tulee materiaali- ja energiaosista
- vähintään kuusi pistettä saadaan terveyttä ja hyvinvointia, toimintaa ja ylläpitoa sekä
tiloja koskevista kategorioista. (Commission of the European Communities 2011b)
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EU Green Public Procurement (GPP)
EU, 2008
EU:n yhteisissä julkisten hankintojen kriteereissä rakennukset ovat yksi noin
kahdestakymmenestä tuoteryhmästä, joille kriteerit on valmisteltu (tilanne tammikuussa
2012). Nämä suositusluontoiset kriteerit koskevat rakennustöiden hankintoja sekä niihin
liittyvien palvelujen (jäähdytyksen, lämmityksen, ilmanvaihdon ja sähkön) hankintoja.
Ohjeissa käsitellään rakennusten, kuten julkisten palvelujen rakennusten ja
toimistorakennusten, suunnittelu-, rakennus- ja käyttövaiheita sekä niiden jätevaihetta.
Kaikille näille vaiheille esitetään ympäristövaatimuksia. (Euroopan komissio 2011)
Kriteerit käsittelevät energiankulutusta, uusiutuvien energialähteiden käyttöä,
rakennusmateriaaleja ja -tuotteita, jäte- ja vesihuoltoa sekä muita rakentamisen
ympäristövaikutuksiin vaikuttavia tekijöitä: arkkitehtien kokemusta, valvontaa ja käytön
näkökohtia. Ehdotetussa lähestymistavassa keskitytään rakennuksiin kokonaisena
järjestelmänä, ei vain komponenttien koosteena. Kriteerejä voidaan käyttää
kilpailuttamismenettelyssä rakennettaessa uusia rakennuksia sekä kunnostamis- ja
kunnossapitosopimusten yhteydessä. (Euroopan komissio 2011)
(Tarkempi kuvaus ks. http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm > GPP criteria
> First set > 4. Construction)

FRES – the Finnish Regional Emission Scenario
SYKE, 2008
Suomen alueellinen päästöskenaariomalli (FRES – the Finnnish Regional Emission
Scenario) on kehitetty tuottamaan tietoa ilmansaastepäästöistä ja niiden
vähentämismahdollisuuksista Suomessa. Tulokset on suunnattu ilmastopolitiikan
tekemiseen, jotta negatiivisia ilmansaasteiden vaikutuksia saataisiin vähennettyä. (tarkempi
kuvaus ks. Karvosenoja 2008)
FRES on ensimmäinen matemaattinen kehys, joka kuvaa monia ilmansaasteita ja
päästöskenaarioita kokonaisvaltaisesti suurella alueellisella 1 km x 1km resoluutiolla
Suomen alueella. Se on kehitetty joustavasti arvioimaan päästöjä eri lähteistä ja arvioimaan
päästöjen vähennysmahdollisuuksia. FRESillä voidaan tehdä nykytilan kartoitusta sekä
tulevaisuuden skenaarioita. Päästöt jotka FRES ottaa huomioon ovat primääriset hiukkaset
(TSP, PM10, PM2,5, PM1), Rikkidioksidi SO2, typen oksidit NOx ja orgaaniset yhdisteet
NMVOC, sekä kasvihuonekaasut (CO2, CH4, N2O) ja lyhytikäiset ilmastoaerosolit (mustahiili
BC, orgaaninen hiili OC, sulfaatit).
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Kuva: Kokonaispäästöt (a) PM2,5, (b) SO2, (c) NO2 (d) NH3 (e) NMVOC, vuonna 2000 10
2
-1
x 10 km resoluutiolla, (f) SO2 pistelähteet, yksikkö Mg a .
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Alue
FRES-malli ottaa huomioon tarkasteltavalla alueella sijaitsevat suuret teollisuus- ja
voimalaitokset pistelähteinä, niiden oikeilla sijaintitiedoilla. Pieniä päästölähteitä arvioidaan
1km x 1km alueresoluutiolla. FRES soveltuu valtakunnallisen ja seutu/maakuntatasoiseen
tarkasteluun. Tarkemman tason tarkasteluun malli ei tällä hetkellä sovellu, mutta kehitteillä
on versioita ja malli-integraatioita tarkemman tason mallien kanssa, jotka soveltuvat kunta ja
kunnan osa-alueen tarkasteluihin.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Suuret teollisuus- ja voimalaitokset otetaan huomioon pistelähteinä, niiden oikeilla
sijaintitiedoilla.

Rakennukset
Huomioi suuret teollisuuslaitokset pistelähteinä, sekä pienet teollisuuslaitokset ja puun
pienpolton lähteet 1 km x 1 km resoluution tarkkuudella.

Tekninen perusrakenne
Ei huomioi.

Sini-vihreä perusrakenne
Ei huomioi.

Sosiaalinen perusrakenne
Ei huomioi.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
FRES ottaa huomioon lämmityksen, valaistuksen, sähkön käytön ja lämpimän veden
käytöstä aiheutuvan primäärienergian kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt ja ilmansaasteet.

Liikenne
Malli ottaa huomioon eri liikennemuotojen suoritteet ja primäärienergian kulutuksen ja
päästöt.

Ekologiset vaikutukset
Ekologisista vaikutuksista malli ottaa huomioon energiankulutuksen, uusiutuvien energian
lähteiden vaikutuksen, kasvihuonekaasupäästöt, sekä muiden päästöjen osalta primääriset
hiukkaset (TSP, PM10, PM2,5, PM1), Rikkidioksidi SO2, typen oksidit NOx ja orgaaniset
yhdisteet NMVOC, sekä kasvihuonekaasut (CO2, CH4, N2O) ja lyhytikäiset ilmastoaerosolit
(mustahiili BC, orgaaninen hiili OC, sulfaatit).
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Muut arviointikriteerit
FRES ottaa huomioon kaikki ihmisperäiset ilmapäästölähteet: energiantuotannon (lämmitys,
sähkön- ja lämmöntuotanto, teollisuuden energiantuotanto), teolliset tuotantoprosessit, maaja metsätalouden sekä eri liikennemuotojen ja työkoneiden suoriteperusteiset
primäärienergian kulutuksen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ja ilmansaasteet.

Green Star Communities
GBCA, Australia, kehitteillä
Green Star Communities on Australian kansallisen Green Building Councilin (GBCA)
kehitteillä oleva aluetasoinen kokonaisekotehokkuuden arviointijärjestelmä. Hankkeen jo
julkaistujen tavoitteiden valossa menetelmästä näytetään kehitettävän hyvin samankaltaista
pisteytysarviointi- ja mahdollisesti sertifiointijärjestelmää kuin BREEAM for Communities ja
LEED-ND ovat.
Lisätietoa hankkeesta löytyy GBCA:n kotisivuilta osoitteesta:
www.gbca.org.au/green-star/green-star-communities.

HEKO (Helsingin kaupunkisuunnittelun ekotehokkuustyökalu)
VTT, 2010
HEKO-työkalu on kehitetty Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston käytännön tarpeisiin
arvioida lähinnä kaavoitushankkeiden mutta myös suunnitteluhankkeiden ekotehokkuutta.
Hankkeen tavoitteena oli löytää ja kehittää parhaimmat ja käytännöllisimmät työkalut
kaupunkialueiden ekotehokkuuden arviointiin ja lisäämiseen Helsingin kaavoituksessa ja
näin parantaa kaavoituksen vaikuttavuutta hyvän ja kestävän kaupungin rakentumiseen (ks.
tarkempi kuvaus Lahti et al. 2010).

Alue
Työkalun kohdealueena voi olla mikä tahansa kaupunkisuunnittelun kohdealue strategisesta
koko kaupunkiseudun visiosta korttelitasoiseen asemakaavaan.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Työkalun perusoletus on, että arvioidaan valitun alueen kaavaa tai muuta suunnitelmaa,
jolloin sijaintipäätökset tulevat suoraan arvioitavasta suunnitelmasta. Sijainnin vaikutukset
tulevat esiin erityisesti etäisyysvaikutusten (liikenteen) kautta, mutta myös mm. käytettävän
maa-alan määrän, maaperän rakennettavuuden ja saastuneiden maa-alueiden kautta.
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Kaupunkirakenteen fyysinen muoto tulee arviointiin mukaan aluetehokkuuden kautta sekä
mm. rakennussuunnittelun kautta passiivisen aurinkoenergian hyödyntämisen huomioon
ottamisena.

Rakennukset
Työkalu sisältää kaikki rakennustyypit.

Tekninen perusrakenne
Työkalu sisältää kaupunkiympäristön kaikki teknisen perusrakenteen elementit.

Sini-vihreä perusrakenne
Työkalu sisältää kaupunkiympäristön kaikki puistot ym. viher- ja vesialueiden elementit.

Sosiaalinen perusrakenne
Työkalu sisältää kaupunkiympäristön kaikki sosiaalisen perusrakenteen elementit.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Työkalussa arvioidaan rakennetun ympäristön koko elinkaari, ml. käyttövaihe.
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Liikenne
Liikenne sisältyy arvioitavaan kokonaisuuteen kolmen erityisnäkökulman kautta:
joukkoliikenne, kävely ja pyöräily sekä henkilöauton käyttö ja pysäköinti. Tämän lisäksi
liikenne tulee mukaan arviointiin muutakin kautta kuten aluetehokkuus, liikenteen
perusrakenne ja palvelujen saavutettavuus.

Ekologiset vaikutukset
Työkalun arviointikehikossa ekotehokkuudella tarkoitetaan kaupunkiympäristössä
(rakennuksissa, infrastruktuurissa ja liikenteessä) tapahtuvaa energian ja luonnonvarojen
2
suhteellista käyttöä ja syntyvien päästöjen ja jätteiden suhteellista määrää (per kerros-m tai
per asukas) sekä ns. ekosysteemivaikutuksia (luonnon monimuotoisuutta, puhdasta vettä ja
ilmaa jne.). Arviointi tapahtuu materiaali- ja energiavirtojen osalta elinkaaripohjalta, joka
kattaa raaka-aineiden tuotannon, rakennetun ympäristön tuottamisen, rakennusten
lämmityksen, jäähdytyksen, valaistuksen ym. sähkön käytön, kuljetukset ym. liikenteen
päätyen kierrätyksen kautta uudelleen tuotantoon tai jätteeksi, päästöiksi tms.

Muut arviointikriteerit
Työkalulla arvioidaan lisäksi mm. maamassojen kuljetuksia, pilaantuneiden maiden
puhdistamistarvetta, toimintojen sekoittumista ja olevan rakennuskannan hyväksikäyttöä.

KASVENER
SYKE,1997
Mallin avulla voidaan laskea kunnan vuotuiset kasvihuonekaasupäästöt sekä
energiantuotanto- ja kulutus. Energiasektorilta malli laskee varsinaisten kasvihuonekaasujen
lisäksi myös päästökomponentit, joilla on vaikutusta paikalliseen ilmanlaatuun tai jotka ovat
välillisiä kasvihuonekaasuja. Päästöt lasketaan sekä kunnan alueen energiantuotannon
(tuotantoperäiset päästöt) että kunnan energiankulutuksen (kulutusperäiset päästöt) mukaan
(ks. tarkempi kuvaus Petäjä 2007).
Mallin päästösektorit ovat:
• Energia
• Teollisuus
• Maatalous
• Jätehuolto
Mallin kasvihuonekaasupäästöjä ovat hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli. Kioton
sopimuksessa olevia ns. kolmea uutta kaasua (rikkiheksafluoridi, fluorihiilivedyt ja
perfluorivedyt) malli ei sisällä. Näiden kaasujen osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöjen
kokonaismäärästä (ekvivalentti) on noin 1 %, mutta kuntakohtaista tietoja niiden käytöstä ei
ainakaan toistaiseksi ole saatavissa.
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Malli ei sisällä myöskään maankäytön muutoksista aiheutuvia ´päästöjä´ (ml.
Ilmastosopimukselle maataloussektorin päästöinä raportoituja n. 2 miljoonan tonnin
hiilidioksidipäästöjä) eikä näihin osittain kytkeytyviä polttoaineiden haihdunnan päästöjä
(turvetuotantoalueiden valtakunnalliseksi päästöksi on arvioitu 3 miljoonaa ekvivalenttitonnia
eli n. 4 % Suomen kokonaispäästöistä).
Mallin laskennassa noudatetaan IPCC:n metodiikkaa ja käytetään Suomen
päästöinventaarioiden laskentaparametreja. Mallissa lasketaan energiasektorin päästöistä
myös hiilimonoksidi, hiukkaset, rikkidioksidi ja typen oksidit. Hiukkasia lukuun ottamatta
nämä kaasut kuuluvat myös IPCC:n laskentaohjeiden piiriin, koska niillä on välillisiä
vaikutuksia kasvihuoneilmiöön. Näitä kaasuja ei kuitenkaan oteta huomioon, kun mallissa
lasketaan kasvihuonekaasujen hiilidioksidi-ekvivalentti-päästöt, koska ko. päästökomponentit
eivät kuulu Kioton sopimukseen.

Alue
KASVENER-mallissa alueen sijainti, pinta-ala tai maaperän laatu eivät ole laskentaan
vaikuttavia tekijöitä. Mallissa päästöt lasketaan rajatulla alueella energiantuotannosta ja kulutuksesta syntyvät päästöt, poikkeuksena jätehuolto. Jätehuollon ja jäteveden käsittelystä
aiheutuvat päästöt lasketaan niiden syntypaikan mukaan, ei käsittelylaitoksen sijainnin
perusteella.
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Alueellista tarkastelutasoa voidaan laajentaa kuntatasolta valtakunnalliseen tasoon
tarvittaessa, vaikka KASVENER onkin pääasiallisesti tarkoitettu kuntatason laskuriksi.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Ei huomioi.

Rakennukset
KASVENER ottaa huomioon koko rakennuskannan käyttämän energiankulutuksen.
Huomioon otettavia energian tuotantomuotoja ovat kaukolämpö, ostosähkö,
prosessivoimalaitokset, huippuvoima, lauhdevoima ja lämpöpumput. KASVNER ottaa
huomioon myös rakentamisen työkoneiden polttoaineiden ja sähkön kulutuksen ja päästöt,
mutta mallissa ei huomioida muita rakentamisesta tai purkamisesta aiheutuvia päästöjä.

Tekninen perusrakenne
Ottaa huomioon työkoneiden polttoaineiden ja sähkön kulutuksen ja päästöt.

Sini-vihreä perusrakenne
Ottaa huomioon työkoneiden polttoaineiden ja sähkön kulutuksen ja päästöt.

Sosiaalinen perusrakenne
Ottaa huomioon työkoneiden polttoaineiden ja sähkön kulutuksen ja päästöt.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
KASVENER-malli kattaa lämmityksen, valaistuksen, sähkönkäytön, vedenkulutuksen ja
jätevesien käsittelyn.

Liikenne
Liikenteen osalta laskennassa otetaan huomioon alueella tapahtuva julkinen ja
yksityisautoilu. Mukana laskennassa ovat myös kauttakulkuliikenteen aiheuttamat päästöt.

Ekologiset vaikutukset
KASVENER-malli huomioi tarkasteltavan alueen ekologisista vaikutuksista vain
kasvihuonekaasupäästöt ilmastonmuutoksen aiheuttajina.

Muut arviointikriteerit
Mallissa lasketaan energiasektorin päästöistä myös hiilimonoksidi, hiukkaset, rikkidioksidi ja
typen oksidit. Hiukkasia lukuun ottamatta nämä kaasut kuuluvat myös IPCC:n
laskentaohjeiden piiriin, koska niillä on välillisiä vaikutuksia kasvihuoneilmiöön. Näitä kaasuja
ei kuitenkaan oteta huomioon, kun mallissa lasketaan kasvihuonekaasujen hiilidioksidiekvivalentti-päästöt, koska ko. päästökomponentit eivät kuulu Kioton sopimukseen.
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KUHILAS – kuntien kulutusperäinen hiilijalanjälkilaskuri
SYKE, 2011
Suomen ympäristökeskuksessa kehitetään kuntien käyttöön kulutusperäistä
hiilijalanjälkilaskuria, KUHILAS. Laskurin tulisi olla valmis vuoden 2011 loppuun mennessä.
Mukana hankkeessa ovat SYKEn lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) sekä
Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. Hanketta rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö.
(ks. tarkempi kuvaus Rantsi et al. 2011)
KUHILAS-laskuri on suomen kansantalouden panos-tuotostaulukoihin ja prosessi-LCAtietoihin perustuva hybridi-hiilijalanjälkilaskuri. Pohjana laskurille käytetään ENVIMATista
saatuja ympäristölaajennettuja panos-tuotostaulukoita. Nämä taulukot ottavat huomioon
koko Suomen kansantalouden aiheuttamat, mukaan lukien tuonti, kasvihuonekaasupäästöt.
ENVIMATista saatuja tietoja täydennetään prosessi-LCA tiedoilla jotka ovat tarkempia kuin
panos-tuotostaulukoista saadut. Lisäksi laskennassa käytetään kuntien kulutustietoja.

Alue
Varsinainen fyysinen sijainti ei ole vaikuttava tekijä laskennassa. Laskennassa kuitenkin
käytetään aluetta kuvaavaa kulutustietoa. KUHILAS-laskuri on ensisijaisesti tarkoitettu
kunnan hiilijalanjäljen laskentaan, mutta tarkastelutasoa voidaan muuttaa sekä suuremmaksi
ja pienemmäksi riippuen kuinka hyvin kyseisestä alueesta on saatavilla kulutustietoja.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Ei huomioi.

Rakennukset
Ottaa huomioon rakennuskannan tuottamisesta aiheutuvat päästöt. Aiheutuvat päästöt
voidaan laskea joko rakentamiseen käytetyn rahamäärän mukaan tai rakennetun pinta-alan
mukaan.

Tekninen perusrakenne
Ottaa huomioon teknisen perusrakenteen rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvat päästöt.

Sini-vihreä perusrakenne
Sini-vihreä perusrakenne otetaan huomioon sen rakentamisesta aiheutuvista päästöistä,
sekä sen käytön aiheuttamien päästöjen kautta.

Sosiaalinen perusrakenne
Huomioi palveluiden käyttämisestä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, kunnan julkisten
menojen perusteella. Palvelurakennusten rakentamisesta aiheutuvat päästöt otetaan myös
huomioon.
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Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Ottaa huomioon koko rakennetun ympäristön käytöstä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt.

Liikenne
Huomioi alueen asukkaiden liikkumisesta aiheutuvat päästöt.

Ekologiset vaikutukset
Ottaa huomioon vain kasvihuonekaasupäästöt.

KULE
VTT, 1990-luku
KULE on VTT:llä WinEtana -laskentamallista erityisesti aluetasolle kehitetty energiatarpeen
arviointityökalu. Se ottaa huomioon rakennuskannan koostumuksen kuten rakennustyypit,
niiden muodon, maantieteellisen sijainnin, säätiedot (lämmitys- ja jäähdytystarpeen
aikajaksot), käytetyn rakennusteknologian (ulkovaipan ominaisuudet, ikkunat,
ilmanvaihtojärjestelmän jne.) ja alueella olevat tarjolla olevat energiantuotantojärjestelmät
mukaan lukien alueellisen kaukolämmön ja jäähdytyksen.
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Työkalu tuottaa 25 vuoden ennusteen kohderakennusten energiatarpeesta jaettuna
lämmitykseen, jäähdytykseen ja sähkön käyttöön ml. energian huipputarpeiden. KULElla
voidaan arvioida myös rakennustyyppikohtaisia osakokonaisuuksia rakennuskannasta tai
koko maan rakennuskannan energiankulutus.

Alue
Useista rakennuksista koostuva alueellinen kokonaisuus, jossa sijainti otetaan huomioon
neljänä maantieteellisenä vyöhykkeenä tai paikkakuntana.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Rakennusten sijainti otetaan huomioon energiankulutukseen vaikuttavana tekijänä
määrittelemällä sijaintipaikkakunta tai jokin vaihtoehtoisista neljästä maantieteellisestä
vyöhykkeestä. Rakennusten muoto otetaan huomioon kuten WinEtanassa.

Rakennukset
Asuinrakennukset ja muut tärkeimmät rakennustyypit.

Tekninen perusrakenne
Energiahuoltojärjestelmä

Sini-vihreä perusrakenne
Ei sisälly.

Sosiaalinen perusrakenne
Rakennustyyppien ja niiden energiankulutuksen kautta.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Energiankulutus sisältäen lämmityksen, valaistuksen ja muun sähkön käytön.

Liikenne
Ei sisälly

Ekologiset vaikutukset
Energian- ja vedenkulutus.

Muut arviointikriteerit
Alueellisen energian- ja vedenkulutuksen kokonaisennuste 25 vuodeksi.
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KulMaKunta
VTT, 2005/2006
KulMaKunta-malli on kehitetty osana ympäristöklusterin ”Ekotehokas yhteiskunta” tutkimusohjelman KulMaKunta-projektia. Asuinympäristöä koskeva osa julkaistiin VTT:n
tutkimusraportti -sarjassa v. 2006 (Lahti & Halonen 2006). Tutkimushankkeen pääraportti
julkaistiin VATT:n Tutkimuksia -sarjassa (Perrels, Ahlqvist, Heiskanen & Lahti 2006).
Laskenta perustuu Tilastokeskuksen kunnittaiseen väestöennusteeseen vuoteen 2030 asti.
Väestömuutokset on muunnettu asunnontarpeeksi (asuntoneliöiksi asunto- ja talotyypeittäin)
Markku Lankisen (ProGuru) asunnontarvemallien pohjalta.
Suomalainen asuntokanta kasvaa vuoteen 2030 mennessä määrällisesti yli 61 milj.
asuntoneliöllä eli 31 %:lla eli verrattuna vuoden 2000 tasoon. Tämä johtuu ennen kaikkea
asumisväljyyden kasvusta (25 %), mutta edelleen jonkin verran myös väestön kasvusta ja
muuttoliikkeestä.Todellisuudessa uudisrakentaminen on vielä suurempaa eli n. 79 milj.
asuntoneliötä, koska myös poistuma on korvattava. Kasvu painottuu entiseen tapaan
maakuntien keskuskaupunkeihin (21 % kokonaiskasvusta) ja erityisesti niiden
työssäkäyntialueille (35 % kokonaiskasvusta).
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Alue
Malli tarkastelee asuinympäristöä ja sen muutosta koko Suomen alueella vuoteen 2030 asti.
Tulokset esitetään maakunnittain (18 kpl) ja kuntatyyppikohtaisesti (Helsinki, muu pk-seutu,
sen kehysalue, muu keskuskaupunki, keskuskaupungin työssäkäyntialue, kaupunkimainen
kunta, muu kunta). Suomen kartalle muodostuu näin yhteensä 70 maantieteellistä aluetta.
KulMaKunnan kuntatasoinen taulukkolaskenta mahdollistaa myös muunlaiset aluejaot.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Mallin perusoletuksena on, että nykyinen rakennuskanta pysyy nykyisellä sijaintipaikallaan ja
asuinalueiden uudisrakentaminen sijoittuu kuntiin väestöennusteen ja
asunnontarvelaskelman perusteella ao. kuntaan ennustetun keskimääräisen
työmatkaetäisyyden muutostrendin mukaiselle etäisyysvyöhykkeelle, ilman tarkempaa
maantieteellistä kunnan sisäistä sijainnin määrittelyä.

Rakennukset
Laskentamalli sisältää kaikki asuinympäristön asuinrakennukset, lähipalvelut ja
lomarakennukset. Asuinrakennukset on jaettu kolmeen päätyyppiin: kerrostalot, rivitalot ja
omakoti/paritalot. Erikseen on tarkasteltu ns. kaupunkimaisia pientaloja, jotka ovat yhteen
kytkettyjä omakotitaloja eli ns. kaupunkirivitaloja.

Tekninen perusrakenne
Laskentamalli sisältää kaikki asuinympäristön perusrakenteen osat, kuten asuntoalueiden
liikenteen, vesi-, energia- ja jätehuollon tekniset verkostot.

Sini-vihreä perusrakenne
Laskentamalli sisältää kaikki asuinympäristön perusrakenteen osat, ml. asuntoalueiden
sisäiset puistot ym. viher- ja vesialueet.

Sosiaalinen perusrakenne
Laskentamalli sisältää kaikki asuntoalueiden sisäiset sosiaalisen perusrakenteen osat kuten
lähipalvelut.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Laskentamalli kattaa kaikkien fyysisten rakenteiden teknisen käytön 50 vuoden
keskimääräiseltä käyttöajalta.

Liikenne
Laskentamalli sisältää asuntoalueiden synnyttämät henkilöliikenteen matkat (työ-, koulu-,
asiointi- ja vapaa-ajan matkat) kaikilla kulkutavoilla. Matkaryhmittäin voidaan soveltaa
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erilaisia muutostrendejä, esim. työmatkaetäisyyksien kasvu laskettu perusurassa 1990-luvun
trendin (+ km/a) perusteella, kaupunkimaisen pientaloskenaarion vaihtoehdossa puolet
pienemmällä vuosittaisella kasvulla. Laskennassa käytetty kulkutapajaottelu on
kolmijakoinen: henkilöautot, joukkoliikenne (bussit) ja kevyt liikenne. Kulkutapojen
suhteellisia osuuksia voidaan myös muuttaa, esim. joukkoliikenteen osuusarviot perustuvat
kaupunkityyppiin (PKS, muut isot kaupungit, muut kaupungit, maaseutu) ja rakennustyyppiin
(kerrostalo-, rivitalo- ja omakotialueilla erikseen). Liikenneteknologiassa on oletettu
energiatehokkuutta parantava trendi -1 %/ajoneuvo-km,a, mikä on sama mikä on oletettu
LIISA 2003 -mallissa vuoteen 2022 asti.

Ekologiset vaikutukset
Mallin ekotehokkuusvaikutukset sisältävät seuraavat vaikutusluokat: rakennusmateriaalit
(puu, betoni, muu kiviaines, öljy- ja muovituotteet, lasi, metalli), polttoaineet (bensiini,
kevytpolttoöljy, raskas polttoöljy, kivihiili, maakaasu, turve, puu), energiankulutus (lämmitys,
muu sähkön käyttö, tuotantovaihe/käyttövaihe, liikenne), veden käyttö (veden kulutus,
käymäläjätevesi, muu jätevesi), päästöt (CO2, CH4, N2O, CO2 ekv. yhteensä, CO, SO2, CH,
NOx, hiukkaset) ja jätteet (sekajäte, lasi, keräyspaperi, keräyskartonki, kompostijäte,
polttokelpoinen jäte, ongelmajäte, rakennusjätteet). Ominaisvaikutukset perustuvat pääosin
EcoBalance -mallin tietoihin ja sen sovellustuloksiin eri puolilla Suomea sijaitsevissa
aluekohteissa. Mittayksikköinä ovat kg, tonnia, kWh, MWh, litraa, 1 000 litraa ja vastaavat
2
suhteellisina per asunto-m tai per asukas.

Muut arviointikriteerit
Mallissa voidaan ottaa huomioon esim. teknologisen kehityksen vaikutus, kuten suhteellisen
energiankulutuksen tai päästöjen muutos kerrosneliötä tai ajoneuvokilometriä kohti.
Skenaariotarkasteluissa voidaan arvioida esim. erityyppisten
kaupunkisuunnitteluperiaatteiden (kuten kaupunkimaisten pientalojen suosimista)
vaikutuksia.

Kuntaliiton ekologisen jalanjäljen laskentaohjelma
Suomen Kuntaliitto, 1995/1999
Suomen Kuntaliitto on laatinut ekologisen jalanjäljen kuntakohtaista määrittämistä varten
Excel-pohjaisen laskentamallin, joka on toteutettu vuosille 1995 ja 1999. Malli on suunniteltu
mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja yksinkertaiseksi. Laskentaohjelma määrittää
tarkasteltavalle kunnalle asumiseen, liikenteeseen ja palveluihin liittyvät energiavirrat sekä
rakennetun maan osuuden. Muilta osin laskentaohjelman tuottama kunnan ekologinen
jalanjälki perustuu kansallisiin keskiarvoihin. (Kuntatiedon keskus 2003)
Mallin viisi maankäyttöluokkaa ovat: energia, viljelymaa, laitumet, metsät ja rakennettu maa.
Tarkasteltavat toiminnot ja kulutuksen laskentaohjelma jakaa viiteen luokkaan, jotka ovat:
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ravinnontuotanto, asuminen, liikenne, kulutushyödykkeet ja palvelut. Laskentamalli ohjaa
käyttäjäänsä esimerkiksi yksiköiden käytössä ja tarvittavien tietojen hankkimisessa sekä
tarkistaa syötettävien tietojen vastaavan ennalta määriteltyjä sääntöjä. Laskennan tulokset
ovat helposti tulostettavissa yhdelle A4-kokoiselle arkille. (Kuntatiedon keskus 2003)
Syksyllä 2002 valmistui Suomen Kuntaliiton, Ympäristöministeriön ja kuuden kaupungin
yhteishanke laskentaohjelman maankäyttöä ja liikennettä koskevan tietopohjan
kehittämiseksi. (Kuntatiedon keskus 2003)

Kyläpassi
VTT, 2011
Kyläpassi on lomakylien ekotehokkuuden arviointiin tarkoitettu työkalu, joka on tarkoitettu
päätöksenteon tueksi kuntatasolla.

Olennaiset lomakylän ympäristöystävällisyyteen ja ekotehokkuuteen vaikuttavat tekijät ovat:
- alueen sijainti ja liikenne
- alueen infrastruktuuri
- luonnontila
- alueella sijaitsevat palvelut
- energia.
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Edellä mainitut kategoriat on jaettu useampaan alaryhmään. Moniosaista luokitusta
käytetään, koska ekotehokkuus muodostuu useasta ei-yhteismitallisesta tekijästä. Luokittelu
perustuu suoraan käyttäjän antamiin tietoihin.

Alue
Kyläpassin kohdealueena ovat lomakylät ja tarkastelutasoina koko tarkasteltava
lomakyläalue ja sen korttelit.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Sanallisissa arviointivaihtoehdoissa huomioitu olemassa olevat rakennukset, liikenneverkot,
vesi- ja viemäriverkot sekä palvelut.

Rakennukset
Työkalu keskittyy lomakylien arviointiin, useimmiten ympärivuotisesti käytettäviin vapaa-ajan
asuntoihin.

Tekninen perusrakenne
Arviossa otetaan huomioon kaikki alueen perusrakenteen osat.

Sini-vihreä perusrakenne
Luonnontilassa säilytetyn alueen osuus määritellään. Lisäksi arvioidaan luonnon
vesijärjestelmiin kohdistuvat vaikutukset.

Sosiaalinen perusrakenne
Etätyön mahdollisuus, peruspalveluiden läheisyys ja saavutettavuus, sekä alueen
ekosysteemipalvelut arvioidaan.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Rakennusten energiankulutus, vesi- ja jätehuolto. Jätehuolto sisältyy kerättävien jätejakeiden
kautta. Vesi ja viemäriverkko -osassa kriteerit harmaiden vesien käsittelylle ja
kuivakäymälöille, alemmissa kriteeriluokissa mökkien kytkentä vesi- ja viemäriverkkoon.

Liikenne
Alueen sijainnin perusteella tapahtuva saavutettavuusarviointi. Myös palvelujen
saavutettavuus kevyen liikenteen väyliä pitkin arvioidaan.

Ekologiset vaikutukset
Rakennusten energiankulutus, uusiutuvan energian osuus, jätejakeiden määrä, jätteiden
hyödyntäminen, biodiversiteetti ja alueen ulkovalaistus arvioidaan.
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Muut arviointikriteerit
Melutason arviointi.

LEED for Neighborhood Development (LEED-ND)
USGBC, CNU ja NRDC, USA, 2010
U.S. Green Building Council (USGBC), Congress for the New Urbanism ja Natural
Resources Defense Council ovat kehittäneet yhteistyössä yhdysvaltalaisen LEED
(Leadership in Energy & Environmental Design) for Neighborhood Development (LEED-ND)
aluekehityshankkeiden sertifiointijärjestelmän, joka lanseerattiin vuonna 2009 ja saatiin
kokonaisuudessaan käyttöön vuonna 2010. LEED-ND on suunniteltu Yhdysvaltoihin, mutta
sitä sovelletaan sellaisenaan myös muissa maissa, Suomi mukaan lukien. LEED-ND voi
soveltua joiltakin osin huonosti suomalaisten aluekehityshankkeiden ekotehokkuuden
arvioimiseen ja parantamiseen, eikä suomalaishankkeiden ole aina mahdollista täyttää
kaikkia sertifioinnin vähimmäisvaatimuksia. USGBC ottaa kuitenkin vastaan palautetta
ulkomaisten sertifiointien ongelmista LEED-ND-järjestelmän kehittämiseksi. (USGBC 2011;
Säynäjoki et al. 2011) LEEDin soveltuvuutta suomalaiseen kaupunkisuunnittelun käytäntöön
on arvioitu muun muassa Helsingin kaupungin näkökulmasta (Lahti et al. 2010, liite 1).
LEED-ND-sertifiointi voidaan toteuttaa yhdessä, kahdessa tai kolmessa maksullisessa
vaiheessa, jotka ovat: ehdollinen hyväksyntä aluekehityssuunnitelmalle, rakennusluvan
saaneen tai jo toteutusvaiheessa olevan hankkeen esisertifiointi sekä valmistuneen
hankkeen lopullinen sertifiointi. Vapaaehtoiset kaksi ensimmäistä vaihetta voivat edistää
hankkeen hyväksymistä viranomaisten ja paikallisyhteisön keskuudessa, auttaa turvaamaan
rahoitusta ja houkuttelemaan alueelle asukkaita sekä varmistaa hankkeen
sertifiointikelpoisuuden. Kehityshankkeen sijainnin ja yhteyksien sertifiointikelpoisuus
voidaan varmistaa erillisellä SLL-tarkastelulla. (USGBC 2009)
LEED-ND-arviointi on jaettu kolmeen pääkategoriaan, jotka ovat: Sijainti ja yhteydet (SLL),
Rakenne ja aluedesign (NPD) sekä Infrastruktuuri ja rakennukset (GIB). Lisäksi pisteitä voi
saada innovatiivisesta suunnitteluprosessista (IDP) ja maantieteellisestä sijainnista
Yhdysvalloissa (RPC).
Ollakseen LEED-ND-sertifiointikelpoinen hankkeen on täytettävä seuraavat 12
vähimmäisvaatimusta: SLL1 Järkevä sijainti, SLL2 Uhanalaiset lajit ja ekosysteemit, SLL3
Kosteikkojen ja vesistöjen suojelu, SLL4 Maatalousmaan suojelu, SLL5 Tulvatasankojen
välttäminen, NPD1 Käveltävät kadut, NPD2 Tiivis rakentaminen, NPD3 Yhtenäinen ja avoin
yhdyskunta, GIB1 Ympäristösertifioitu rakennus, GIB2 Vähimmäisenergiatehokkuus, GIB3
Vedenkäytön vähimmäistehokkuus sekä GIB4 Saastuttamisen ennaltaehkäisy. (USGBC
2010)
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Vähimmäisvaatimusten lisäksi arviointi sisältää pisteytettäviä osa-alueita, joiden
enimmäispistemäärä vaihtelee yhdestä kahteentoista ja joista voi yhteensä saada
enimmillään 110 pistettä. Vähimmäisvaatimukset täyttäneet ja vähintään 40 pistettä
ansainneet hankkeet voidaan sertifioida; 50–59 pistettä on LEED-ND-sertifioinnin hopeataso,
60–79 pistettä kultataso ja 80–110 pistettä platinataso. Osa-alueiden painotukset perustuvat
U.S. Environmental Protection Agencyn TRAGI-ympäristövaikutuskategorioihin ja National
Institute of Standards and Technologyn painotuksiin. LEED-ND-sertifiointijärjestelmän on
tarkoitus tunnistaa aluekehityshankkeet, jotka onnistuneesti vaalivat ihmisten terveyttä,
asukkaiden elämänlaatua ja ympäristön elinvoimaisuutta. Sertifiointi ei kuitenkaan takaa
hankkeen täyttävän paikalliset viranomaisvaatimukset. (USGBC 2009; USGBC 2010)

LEED-ND-hankkeen rekisteröinti maksaa 1500 dollaria. (GBCI 2011a) Ensimmäisen
toteutettavan sertifiointiprosessin vaiheen hinta on 123 000 dollaria 130 hehtaarin kokoisille
tai sitä suuremmille arvioitaville alueille taikka 18 000 dollaria arvioitavan alueen
ensimmäisille 20 eekkerille ja 350 dollaria jokaista seuraavaa eekkeriä kohden. Vastaavasti
seuraavien toteutettavien sertifiointiprosessin vaiheiden hinta on 115 000 dollaria 130
hehtaarin kokoisille tai sitä suuremmille tarkastelualueille taikka 10 000 dollaria ensimmäisille
20 eekkerille ja 350 dollaria jokaista seuraavaa eekkeriä kohden. Kehityshankkeen sijainnin
ja yhteyksien sertifiointikelpoisuuden varmistava erillinen SLL-tarkastelu maksaa 2 250
dollaria. Mikä tahansa sertifiointiprosessin vaiheista voidaan toteuttaa lisämaksusta
kiireellisenä. (GBCI 2011b)
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Alue
LEED-ND-sertifioinnin vähimmäisvaatimuksena on, että hanke sijaitsee muiden
asuinalueiden ja palveluiden välittömässä läheisyydessä tai hyvien julkisten kulkuyhteyksien
varrella. Alueen sijainnista ja rakennettavan maaperän laadusta voi saada myös
sertifiointipisteitä. LEED-ND suosii tiivistä yhdyskuntarakennetta ja luonnontilaisten alueiden
säilyttämistä sellaisinaan kannustamalla rakentamaan jo rakennetuille alueille tai
ideaalitapauksessa puhdistamaan saastuneita alueita rakentamista varten.
Rakennettavallakin maa-alueella LEED-ND pisteyttää puiden ja muun luonnon suojelemisen.
LEED-ND-sertifioinnin vähimmäisvaatimuksiin kuuluvat kosteikkojen, vesistöjen ja
maatalousmaan suojelu sekä tulvatasankojen välttäminen. LEED-ND-arviointi pisteyttää
pyrkimykset ehkäistä maaperän eroosiota ja irtonaisen maa-aineksen kertymistä vesiväylien
pohjalle sekä ilmassa leijuvan tomun muodostumista. Sertifiointi suosii rinteiden luonnollisen
kasvillisuuden suojelemista eroosiota hillitsevänä tekijänä. LEED-ND huomioi myös
tulvariskin ja sadevesien vaikutukset.
LEED-ND soveltuu kokonaisen asuinalueen, asuinalueen osan tai useita asuinalueita
käsittävän kehityshankkeen arviointiin. Sertifioitavan alueen koolle ei ole virallisia rajoituksia,
mutta yli 130 hehtaarin suuruiset maapinta-alat suositellaan jaettavaksi erillisiin alle 130
hehtaarin suuruisiin tarkastelualueisiin. Toisaalta LEED-ND ei ole yleensä järkevin
ekotehokkuuden arviointityökalu vähemmän kuin kaksi rakennettavaa kohdetta sisältäville
hankkeille.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
LEED-ND-sertifiointi edellyttää vähimmäisvaatimuksenaan tiivistä rakentamista.
Rakentamisen kriteerienmukaisesta tiheydestä jaetaan myös sertifiointipisteitä. LEED-NDpisteytys suosii palveluiden ja puistojen tai aukioiden sijoittelua tasaisesti kaikkien
asumusten läheisyyteen.

Rakennukset
Sertifioinnin vähimmäisvaatimuksia ovat, että rakennukset ovat riittävän korkeita suhteessa
katujen leveyteen ja että ainakin yksi rakennus on sertifioitu tietyin kriteerein. Rakennusten
sertifioinnista ja historiallisten rakennusten suojelemisesta voi ansaita LEED-ND-pisteitä.

Tekninen perusrakenne
Sertifiointi edellyttää vähimmäisvaatimuksenaan, että alueella on tai alueelle on suunniteltu
rakennettavan julkinen vesihuoltoverkosto. Sertifiointikelpoisuus edellyttää lisäksi, että
kaikille avoin katuverkosto on kattava ja että kadut ovat turvallisia kävellä. LEED-ND arvioi
yhtenä tarkastelun osa-alueena aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuuksia ja toisena
osa-alueena uusiutuvia energialähteitä yleensä. Myös jätehuollon ja
kierrätysmahdollisuuksien infrastruktuuri arvioidaan.
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Sini-vihreä perusrakenne
Puistojen ja ulkoilualueiden lisäksi LEED-ND pisteyttää katuja varjostamaan istutetut puut.
LEED-ND suosii myös lähiruoan tuotantoa pienessäkin mittakaavassa.

Sosiaalinen perusrakenne
LEED-ND-arviointi pisteyttää kävelyetäisyydellä asumuksista sijaitsevien kauppojen,
päiväkotien ja koulujen, muiden oppilaitosten, vanhustenhoitopalveluiden, terveys- ja
sosiaalipalveluiden, apteekkien, posti- ja pankkipalveluiden, ulkoilu- ja liikuntapalveluiden,
kauneushoitoloiden, ravintola- ja kulttuuripalveluiden, kirjastojen sekä julkisen hallinnon
palveluiden runsauden ja monipuolisuuden. Koulujen sijoittelun ja koululle kävelyn tai
pyöräilyn turvallisuuden LEED-ND arvioi erikseen.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Sertifiointikelpoisuus edellyttää energiatehokkuuden ja vedenkäytön tehokkuuden
vähimmäisvaatimusten täyttymistä. LEED-ND pisteyttää rakennusten energia- ja
vedenkäytön tehokkuuden ja kannustaa hyödyntämään jäte- ja sadevesiä keinokastelussa
puhtaan veden säästämiseksi. Infrastruktuurin energiatehokkuus sekä lämmityksen ja
jäähdytyksen energiatehokkuus ja energiantarpeen minimointi pisteytetään erikseen.
Ulkovalaistusta arvioidaan myös valon häiritsevyyden minimoimisen näkökulmasta.

Liikenne
Hanke voi ansaita LEED-ND-pisteitä yksityisautoilukilometrien vähentämiseen kannustavista
tekijöistä kuten työpaikkojen, palveluiden ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien sijainnista
kävely- tai pyöräilyetäisyydellä asumuksista, hyvin rakennetuista linja-autopysäkeistä ja
muista julkisen liikenteen oheispalveluista, turvallisista ja miellyttävistä kävely- ja
pyöräilyväylistä, polkupyörien pysäköinti- ja säilyttämismahdollisuuksista sekä
kriteerienmukaisesta autojen pysäköinnin järjestämisestä ja alhaisista
ajonopeusrajoituksista. LEED-ND-arviointi pisteyttää myös liikkumistarpeiden kartoitustyön ja
yksityisautoilun vähentämiseen pyrkivät taloudelliset kannusteet kuten edulliset julkisen
liikenteen matkakorttijärjestelmät, kimppakyytijärjestelyt ja asuintalojen pysäköintipaikkojen
maksullisuuden.

Ekologiset vaikutukset
LEED-ND-sertifioinnin vähimmäisvaatimuksena on, että alueella esiintyvät uhanalaiset lajit ja
ekosysteemit kartoitetaan ja niiden suojelemiseksi tehdään suojelusuunnitelma.
Luonnonvaraisten kasvi- ja eläinlajien, kosteikkojen ja vesistöjen sekä erityisesti ihmisen jo
vahingoittamien tai uhanalaiseksi saattamien populaatioiden, lajien ja ekosysteemien
suojelusta on mahdollista ansaita sertifiointipisteitä. Sertifiointikelpoisuus edellyttää myös,
että maaperää, ilmaa ja vesiä suojellaan saastumiselta.
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Muut arviointikriteerit
LEED-ND pisteyttää liikuntarajoitteisten huomioinnin sekä asukasyhteisön
monimuotoisuuden erihintaisten, erikokoisten ja erilaisiin asumistarpeisiin vastaavien
asuntojen tarjonnan kautta.

LIPASTO
VTT, 1996
Liikenteen energiankulutuksen ja päästöjen arviointityökalu ja tietokanta kehitettiin alun perin
tieliikenteen tarpeisiin (LIISA 1988), mutta on sittemmin laajentunut muihinkin kulkuvälineisiin
ja työkoneisiin ja koko tietokantaa kutsutaan nykyisin LIPASTOksi (LIPASTO 2010).

Alue
LIPASTO-järjestelmä sisältää liikenteen päästöt aikasarjana vuosille 1980–2010 sekä
ennusteen vuoteen 2030 asti. LIPASTOsta on muodostunut kansallinen liikenteen
ympäristötietokanta, jonka tietoja käytetään hyväksi monissa muissa arviointimalleissa
laskentamallien pohjatietoina. Tietokanta kattaa koko Suomen ja sisältää myös
kuntakohtaiset perustiedot.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Työkalu ei koske rakennuksia tai liikennerakenteita. Liikennettä koskevat tiedot voidaan
kohdistaa alueellisesti kuntatasolle.
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Rakennukset
Ei sisällä.

Tekninen perusrakenne
Ei sisällä.

Sini-vihreä perusrakenne
Ei sisällä.

Sosiaalinen perusrakenne
Ei sisällä.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Ei sisällä.

Liikenne
Sisältää kaikki liikennemuodot ja kulkuvälineet.

Ekologiset vaikutukset
Energiankulutustiedot (polttonesteiden kulutus ja vastaavat energiayksiköt, kuten MJ) ja
päästöt hiilimonoksidi (CO), hiilivedyt (HC), typen oksidit (NOx), hiukkaset, metaani (CH4),
typpioksiduuli (N2O), rikkidioksidi, (SO2) ja hiilidioksidi (CO2).

Muut arviointikriteerit
Malli ottaa huomioon liikenteen ominaistietoja kuten ajoneuvotyypit, kaluston iän,
kuormituksen (henkilö/ajoneuvo) jne.

MenTouGou
VTT, 2009/2010
MenTouGou on alueelliseen laajasti ymmärretyn ekotehokkuuden arviointiin tarkoitettu
työkalu kiinalaisen aluehallinnon (District Beijing) käyttöön (ks. tarkempi kuvaus Nieminen et
al. 2010).

Alue
Maakunta- tai aluetasoinen tarkastelu, joka on kehitetty erityisesti Miaofeng Mountain Town
alueelle MenTouGoun alueella (District Beijing).
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Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Tarkastelu sopii sekä yksittäisten kaupunkien tai taajamien (kylien) että useiden kaupunkien
tai taajamien (kylien) muodostaman kokonaisuuden tarkasteluun.

Rakennukset
Sisältää kaikki rakennustyypit.

Tekninen perusrakenne
Sisältää koko teknisen perusrakenteen.

Sini-vihreä perusrakenne
Sisältää viheralueet, vesialueet ja vesijärjestelmät, ml. puutarhat ja muut hyötyviljelmät.
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Sosiaalinen perusrakenne
Sisältää kaikki sosiaalisen perusrakenteen osat.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Sisältää rakennetun ympäristön käytön aikaiset vaikutukset elinkaariperiaatteella.

Liikenne
Sisältää liikenteen kaikki muodot.

Ekologiset vaikutukset
Sisältää ekotehokkuuden olennaiset elementit, materiaalien ja energiankulutuksen, päästöt,
jätteet ja ekosysteemivaikutukset.

Muut arviointikriteerit
Tarkastelualueeseen kuuluvien kaupunkien ja muiden taajamien kehittämisedellytyksien
arviot ekotehokkuusarvioinnin pohjalta.

Metka
VTT, 2007/2008
Tutkimuksessa on mallinnettu ja arvioitu Helsingin metropolialueen (viiden maakuntaliiton
alueen) viittä aluerakennevaihtoehtoa ja niiden ekotehokkuutta valittuja
ekotehokkuusindikaattoreita käyttämällä vuoteen 2050 asti. Laskentamallilla vertailtiin viittä
aluerakennevaihtoehtoa: ”Vanhaan malliin”, ”Topparoikka tulee”, ”Vahvat verkot” ja
”Ykkösketju” ja ”Metka-malli”. Ekotehokkuutta koskevat tutkimustulokset julkaistiin VTT:n
tutkimusraporttina (Lahti et al. 2008).

Alue
Viiden maakuntaliiton (Uudenmaan liitto, Itä-Uudenmaan liitto, Kymen liitto, Päijät-Hämeen
liitto ja Kanta-Hämeen liitto) muodostama Helsingin ”metropolialue”. Maakunnallinen ja
valtakunnanosa-tasoinen tarkastelu. Lisäksi ruututarkastelu 1 km * 1 km ruudukossa.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Yhdyskuntarakenteen kasvu ja leviäminen on mallinnettu saavutettavuusfunktion eli ns.
liikenteellisen painovoimamallin perusteella lähtien nykyisestä yhdyskuntarakenteesta.
Suuremmilla taajamilla on suurempi vetovoima kuin pienemmillä, ensin otetaan käyttöön
lähimpänä kaupunkiseudun keskustaa sijaitsevat vapaat maa-alueet (taajamien ulkopuoliset
haja-asutusalueet) ja seuraavaksi siirrytään seuraavaksi lähimpänä olevalle alueelle jne.
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Etäisyydet mitataan todellista liikenneverkkoa pitkin, jolloin asutus leviää säteittäisesti
pääväyliä seuraten ja leviten samanaikaisesti myös muille ja alemman asteisille väylille
niiden välityskyvyn ja ohjenopeuksien mukaan. Mahdollisista uusista rakentamisalueista
rajataan pois vesialueet. Vesistöesteet samoin kuin jyrkkyysoloiltaan vaikeasti rakennettavat
alueet tulevat huomioon otetuiksi sitä kautta, että etäisyydet mitataan todellisia liikenneväyliä
pitkin.

Rakennukset
Mallinnus sisältää kaikki metropolialueella sijaitsevat ja niille vuoteen 2050 mennessä
rakennettavat rakennukset seuraavalla jaotuksella: omakotitalot, rivitalot, asuinkerrostalot,
teollisuusrakennukset ja varastot, toimistot ja kauppa.

Tekninen perusrakenne
Mallinnus sisältää kaikki metropolialueella sijaitsevat ja niille rakennettavan perusrakenteen
osat.
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Sini-vihreä perusrakenne
Mallinnus sisältää kaikki metropolialueella sijaitsevat rakennetut ja rakennettavat puistot ym.
viher- ja vesialueet. Uusien rakentamisalueiden käyttöönottoa (taajama-alueiden leviämistä)
rajoittavat mm. kaavoissa vahvistetut virkistys- ja suojelualueet.

Sosiaalinen perusrakenne
Mallinnus sisältää kaikki metropolialueella sijaitsevat ja niille rakennettavat palvelut
(rakennuksina, niiden rakentamisena ja ylläpitona).

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Mallinnus sisältää kaikkien metropolialueella sijaitsevien ja niille rakennettavien fyysisten
rakenteiden käytön ja ylläpidon 50 vuoden käyttöajalta.

Liikenne
Mallinnus sisältää metropolialueella syntyvän henkilöliikenteen 50 vuoden käyttöajalta.
Aluetyyppi vaikuttaa liikenteen määrään ja päästöihin kulkutapajakauman kautta.
Liikennemäärät perustuvat henkilöliikennetutkimuksen (HLT 2004–2005) aineistoon
henkilömatkasuoritteista, joissa ovat mukana kaikki maanpinnalla tapahtuva matkat
kulkutavasta ja matkapituudesta riippumatta (henkilö- ja pakettiauto, raideliikenne, bussi,
kävely, pyöräily, muu). Tavaraliikenne, vesi- ja ilmaliikenne eivät ole arvioinnissa mukana.

Ekologiset vaikutukset
Ekotehokkuutta arvioidaan mallissa seuraavilla 29 pääindikaattorilla: rakennusmateriaalit
(puu, betoni, muu kiviaines, öljy- ja muovituotteet, lasi, metalli), polttoaineet (öljypohjaiset,
kivihiili, maakaasu, turve, puu), energiankulutus (lämmitys, muu sähkön käyttö,
tuotantovaihe/käyttövaihe, liikenne), veden käyttö (veden kulutus, käymäläjätevesi, muu
jätevesi), päästöt (CO2, CH4, N2O, CO2 ekv. yhteensä, CO, SO2, CH, NOx, hiukkaset) ja
jätteet (kotitalousjäte, rakennusjätteet).
Näiden lisäksi on muodostettu erillisindikaattoreita tuotanto- ja käyttövaiheita varten, asukasja infrakohtaisia vaikutuksia varten. Indikaattoreiden suuren lukumäärän (yhteensä 52 kpl)
takia on tulostuksessa keskitytty viiteen tärkeimpään: energiankulutus (sekä rakentamisessa
että käytössä, rakennuskannassa ja infrassa), CO2ekv-määrät päästöissä (sekä
rakentamisessa että käytössä, rakennuskannassa ja infrassa), betonin kulutus
rakentamisessa (rakennuskannassa ja infrassa), vedenkulutus asuinrakennuksissa ja
toimitiloissa sekä kiviaineksen kulutus infran rakentamisessa.

Muut arviointikriteerit
Mallinnuksen kohteena ovat erilaiset yhdyskuntarakenneskenaariot (perusuran lisäksi neljä
muuta skenaariota) ja jotkin muut valitut laadulliset arviointikriteerit (kuten asumisväljyys).
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NILIM tool
NILIM, Japani, 2011
NILIM tool on japanilaiseen kaupunkirakentamiseen kehitetty arviointityökalu (joka on
edelleen kehitysvaiheessa, mutta kokeiltu jo joillakin kaupunkiseuduilla). NILIM (National
Institute for Land and Infrastructure Management) on Japanin kansallinen maa- ja
infrapolitiikan sekä kaupunkirakentamisen hallintokeskus, joka kehittää menettelytapoja ja
työkaluja omaan ja paikallishallinnon käyttöön. Työkalulla arvioidaan kaupunkikehityksen
vaihtoehtoja erityisesti julkisten investointien (perusrakenteen ja palvelujen) näkökulmasta
seuraavien viiden ominaisuuden kautta: elämän laatu (Quality of Life), turvallisuus (Safety),
ympäristö (Environment), elinvoimaisuus (Vitality) ja julkinen kulutus (Public Expenditure).
Työkalu on kehitysvaiheessa, mutta sitä on testattu jo kahdessa kaupungissa (CIB W101
2011; Kiuchi et al. 2011)
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Alue
Työkalu on tarkoitettu valitun kaupunkikehityksen alueen maankäytön suunnittelun (land
use), toimintojen sijoittamisen (facility allocation), perusrakenteen verkkojen (facility
allocation), ml. julkisen liikenteen palvelujen (public transportation services) järjestelyjen
arviointiin. Samalla arvioidaan kaikkia julkisten palvelujen menoja ja perusrakenteen
ylläpidon kustannuksia.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Työkalulla arvioidaan koko kaupunkirakennetta, rakenteiden ja toimintojen sijoittelua ja
fyysistä muotoa.

Rakennukset
Kattaa koko kaupunkirakenteen kaikkine rakenneosineen.

Tekninen perusrakenne
Kattaa koko perusrakenteen, keskittyy liikenteen sekä viemäri- ja jätehuoltoverkkoon.

Sini-vihreä perusrakenne
Kattaa koko kaupunkirakenteen kaikkine rakenneosineen. Viheralueiden määrä.

Sosiaalinen perusrakenne
Kattaa koko kaupunkirakenteen kaikkine rakenneosineen, ml. sosiaalisen perusrakenteen
keskittyen julkisiin palveluihin.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Kattaa koko kaupunkirakenteen kaikkine rakenneosineen, käytön osalta polttoaineiden
kulutus ja asumisen kustannukset.

Liikenne
Liikenteen matka-aika. Kulkutapajakuma. Julkisen liikenteen matkustajamäärät.
Liikennepalvelujen saavutettavuus. Ruuhka-aste. Liikenneonnettomuuksien uhrien määrä.
Keskustaetäisyys. Bussiliikenteen kustannukset. Tienhoidon kustannukset. Vanhusten
hoitokäyntien kustannukset.

Ekologiset vaikutukset
Viheralueiden määrä per asukas. Polttoaineiden kulutus. CO2 päästöt. Viheralueisiin
sitoutunut CO2. NOx-päästöt ilmaan. Luonnon- ja maatalousalueiden määrä. Viemäröintiaste.
Jätteiden määrä.
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Muut arviointikriteerit
Asuinpinta-ala per asukas. Asuinkustannukset. Suuronnettomuuksien vähentäminen.
Rikosten määrä ja ehkäisy. Terveyspalvelujen saavutettavuus. Talouskasvu. Maan hinta.
Turismi. Väestörakenteen tasapainoisuus.

PIMWAG
Helsingin kaupunki, 1997
PIMWAG -kriteeristö kehitettiin Helsingin Eko-Viikin alueen suunnittelua ja rakentamista,
erityisesti tontinluovutuskilpailuja varten. Ekokriteeristön vähimmäistason saavuttaminen ja
asemakaavan noudattaminen muodostivat Eko-Viikissä tontin ekologiset luovutusehdot.
Parantamalla rakennuksen ympäristöominaisuuksia tontinvaraaja saattoi kerätä lisää
pisteitä. Minimitaso edusti jo tavallista parempaa rakentamista, maksimipistemäärä oli 30.
Kymmenen pistettä keränneen suunnitelman katsottiin edustavan ekologisesti erinomaista
hanketta ja 20 pisteen ylitys edellytti hankeryhmältä poikkeuksellista innovaatiota.
Rakennuslupavaiheen jälkeen Viikin koerakennushankkeiden saamien PIMWAG-pisteiden
todettiin asettuneen välille 9,5–17,3. Lyhennys PIMWAG tulee arviointikriteeristön
kehittämistyöryhmään kuuluneiden jäsenten sukunimien alkukirjaimista: Ari Pennanen,
Raimo Inkinen, Joel Majurinen, Kai Wartiainen, Tero Aaltonen ja Juha Gabrielson (ks.
tarkempi kuvaus Eko-Viikki 2004).
PIMWAG:n avulla suunnittelu- ja rakennushankkeita arvioidaan viidestä näkökulmasta, joita
ovat: 1) saastuminen, 2) luonnonvarat, 3) terveellisyys, 4) luonnon monimuotoisuus sekä 5)
ravinto:
• saastuminen (CO2, jätevesi, rakentamisesta aiheutuva työmaajäte, asukasjäte,
ympäristömerkit)
• luonnonvarat (fossiiliset polttoaineet kuten ostettava lämmitysenergia, ostettava
sähköenergia ja primäärienergia ja lisäksi huoneistopohjien muuntojoustavuus,
tilojen yhteiskäyttö sekä tilojen monikäyttöisyys)
• terveellisyys (sisäilmasto, kosteusriskien hallinta, melu, tontin tuulettomuus,
aurinkoisuus, vaihtoehtoisia asuntopohjia)
• luonnon biodiversiteetti (kasvivalinnat ja kasvupaikkatyypit, hulevedet)
• ravinto (istutukset, maa-aines)
Saastumisen ja luonnonvarojen käytön osalta asetettiin seuraavat viitearvot:
• saastuminen (hiilidioksidipäästöt 4 000 kg/brm2, 50a, puhtaan veden kulutus 160
l/as,vrk, rakentamisen jäte 20 kg/brm2 ja asukasjäte 200 kg/as,a
2
2
• luonnonvarat (primäärienergia 37 GJ/brm ja lämmönkulutus 160 kWh/brm )
• sähkönkulutus 45 kWh/brm2,a
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Alue
Työkalun kohdealueena on talo- tai korttelikohtainen hanke erityisesti Helsingin Viikin
suunnittelu- ja toteutuspäätöksiä varten.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Työkalulla arvioidaan tontinluovutuskilpailun kohteena olevan hankealueen rakennuksia ja
tonttikohtaisia ratkaisuja, jolloin sijainnin osalta arvioitavana ovat rakennusten sijoittelu
tontilla ja korttelissa. Sijaintivaihtoehtojen vertailu ei sellaisenaan kuulu menettelyn piiriin,
mutta rakennusten sijainnin vaikutus tulee esiin välillisesti, mikäli rakennuksen tai korttelin
suunnitelma vaikuttaa esimerkiksi materiaali- ja energiankulutukseen. Aurinkolämmön
hyödyntämismahdollisuudet riippuvat rakennuksen sijainnista ja suuntauksesta
korttelirakenteessa.

Rakennukset
Työkalulla voidaan arvioida kaikki asuinrakennustyypit.

Tekninen perusrakenne
Työkalulla voidaan arvioida tonttijohdot ym. liittymät alueelliseen perusrakenteeseen.

Sini-vihreä perusrakenne
Työkalulla voidaan arvioida tontin ja korttelin sisäiset pihat ym. viher- ja vesialueet ml.
viljelypalstat istutus- ja kasvivalintoineen sekä hulevesien käsittely,
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Sosiaalinen perusrakenne
Työkalulla ei arvioida hankealueen ulkopuolisia sosiaalisen perusrakenteen elementtejä.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Rakennetun ympäristön käyttövaiheen aikaisista vaikutuksista arvioidaan energian- ja
vedenkulutus, hulevedet ja jätehuolto.

Liikenne
Työkalulla ei arvioida liikennettä. Liikennemelun huomioiminen rakennusten ääneneristyksen
tason kautta.

Ekologiset vaikutukset
Työkalulla arvioidaan energiankulutusta, primäärienergiantarvetta, hiilidioksidipäästöjä,
biodiversiteettiä, hyötykasvien viljelyä, maa-ainesten ottoa ja siirtoja, jätehuoltoa (sekä
rakentamis- että kotitalousjätteiden osalta).

Muut arviointikriteerit
PIMWAGin arviointikriteereihin kuuluvat myös melu, ympäristömerkkien saavuttaminen
kohteessa käytettävien tuotteiden osalta, tilojen muuntojousto sekä rakennusaineiden ja
sisäilmaston terveellisyys.

Pohjoismainen ympäristömerkki
Nordic Ecolabelling, 2009
Joutsenmerkki voidaan myöntää pien- ja kerrostaloille sekä esikoulurakennuksille, ja sitä
voidaan hyödyntää rakennusten markkinoinnissa. Joutsenmerkin kriteerit on jaettu pakollisiin
ja valinnaisiin. Valinnaisissa kriteereissä käytetään pisteytysmenetelmää, jonka avulla eri
kriteereitä painotetaan. Jotta Joutsenmerkki voidaan myöntää, tulee näiden valinnaisten
kriteerien minimipistemäärä saavuttaa (ks. tarkempi kuvaus Nordic Ecolabelling 2010).
Joutsenmerkin kriteerit ottavat huomioon vain rakentamisen ja siihen käytettyjen materiaalit
ja pyrkivät tällä tavoin pienentämään rakennusten aiheuttamaan vaikutusta ympäristöön.
Rakennusten mahdollisimman pieni vaikutus ympäristöön pyritään saavuttamaan seuraavilla
kriteereillä:
- yhdenmukaisilla materiaaleilla
- hyvällä ilmastoinnilla
- rakennusprosessilla
- materiaali- ja laatutarkkailulla jolla estetään kosteusvahingot.
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Ympäristövaikutukset minimoidaan:
- rajoittamalla terveydelle ja ympäristölle vaarallisia lisäaineita rakennusmateriaaleissa
- energiatehokkuudella
- ympäristölle sopivimmalla rakennusjätteen hävittämismenetelmillä
- käyttö ja huolto -suunnitelmalla.

PromisE
VTT, Sisäilmayhdistys Ry ja JP Talotekniikka Oy, 2006
Promise on rakennusten (ja ”hankkeiden”) ja kiinteistöjen ympäristöluokitukseen kehitetty
menettelytapa. Hanke-Promise soveltuu paremmin suunnitteluvaiheeseen, KiinteistöPromise rakennus- ja ylläpitövaiheeseen. Malli on ladattavissa Motivan sivuilta
käyttäjätunnuksen avulla. Molempia käyttökohteita varten on oma ”käyttöohjeensa”.

Työkalun käytön tuloksena saadaan rakennushankkeen ympäristöluokitus, joka perustuu
viranomaisten ja alan toimijoiden yhteisesti sopimiin ympäristökriteereihin.
Ympäristöluokituksen tarkoituksena on saattaa eri rakennusten ympäristöominaisuudet
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vertailukelpoisiksi ja samalla kehittää kiinteistökannan yleisiä ympäristöominaisuuksia.
Hankkeessa on ollut mukana laajasti kiinteistöklusterin osapuolia ja toimijoita, mm.
ympäristöministeriö, TEKES, MOTIVA, RAKLI ja Rakennusteollisuus RT. Arviointikriteeristön
ovat yhteistoiminnassa toteuttaneet Sisäilmayhdistys Ry, VTT ja JP Talotekniikka Oy.

Alue
Rakennuksen tai kiinteistön alue.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Rakennuksen tai kiinteistön sijainti vaikuttaa arvioinnin tuloksiin.

Rakennukset
PromisE:lla arvioidaan kaikki rakennustyypit.

Tekninen perusrakenne
Rakennukseen tai kiinteistöön kuuluva (tonttikohtainen) perusrakenne.

Sini-vihreä perusrakenne
Rakennukseen tai kiinteistöön kuuluva (tonttikohtainen) piha- ja muu vapaa-alue.

Sosiaalinen perusrakenne
Arvioitavan rakennuksen tai kiinteistön mukaan.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
PromisE-työkalu sisältää lukuisia käyttövaiheeseen kuuluvia arviointitekijöitä, kuten
kunnossapidon, energiankulutuksen ja päästöjen määrät.

Liikenne
Arviointi kattaa liikenneyhteydet ja etäisyydet palveluista.

Ekologiset vaikutukset
Työkalun arviointikehikkoon sisältyvät seuraavat vaikutuslajit: energia, vesi, materiaalit,
maankäyttö, päästöt, jätteet ja pilaantuneet maa-alueet.

Muut arviointikriteerit
PromisE:n arviointikriteereihin kuuluvat myös monimuotoisuus, ympäristöriskit,
muuntojousto, suunnitteluasiakirjat, työtilojen ilmanvaihto, (sisä)ilman laatu, melutaso jne.
Arvioinnin perusteena on useimmiten se, onko arviointikohteesta tehty ao. vaikutusta
koskeva selvitys tms., jolloin itse työkalun käyttöön ei välttämättä liity raskaita
arviointitehtäviä.
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Rakentajan Ekolaskuri Pro
HKR, YM ja Amfibi Ky, 2003/2005
Rakentajan ekolaskurin avulla voidaan arvioida rakennussuunnitelman, sen osan tai
olemassa olevan rakennuksen ekologisuus. Laskuri ottaa huomioon, miten tontin sijainti ja
lämmitysratkaisut vaikuttavat rakentamisen ekologisuuteen. Arviointi perustuu eri
vaihtoehdoille annettuihin painokertoimiin, ei varsinaisiin kasvihuonekaasupäästöihin.

Laskurista on olemassa myös kevytversio, jossa käyttäjälle kerrotaan, miten eri osa-alueet
vaikuttavat rakentamisen ekologisuuteen. Eri valintavaihtoehtoja on myös karsittu.
(Hänninen 2011)
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SEUTUKEKE - Kestävä seudullinen maankäyttö ja liikenne
SYKE, 2010
Seutukeke-hankkeessa on kehitetty kriteerit ja mittarit kestäviä kaupunkiseutuja varten.
Mittaristo on suunniteltu keskisuurten kaupunkiseutujen maankäytön ja liikenteen
suunnitteluun. Mittaristo on laaja, mutta ei kuitenkaan kaiken kattava läpileikkaus kestävän
kehityksen osa-alueista, jotka liittyvät kaupunkiseutuihin ja niiden maankäyttöön. Mittarit on
valikoitu siten että niihin on saatavissa aineistoja ja menetelmiä. Siksi tuloksia sovellettaessa
tulee noudattaa varovaisuutta, jotta kaupunkien kestävyydestä ei synny virheellistä kuvaa
(ks. tarkempi kuvaus Söderman 2011).

Alue
Tulokset esitetään paikkatietomuodossa aina kun se on mahdollista. Uutta
lähestymistavassa on se että mittareiden ja suunnittelun lähtökohdaksi on otettu
toiminnallinen kaupunkiseutu. Tämä auttaa pääsemään käsiksi moniin kestävän kehityksen
haasteisiin ja siten pystytään hahmottamaan paremmin yli kuntarajojen laajenevien taajamaasutuksien vaikutuksia.
Mittaristo on suunniteltu maankäytön ja liikenteen suunnittelun eri vaiheisiin:
1. alkuvaiheen tavoitteen asetteluun
2. vaikutusten arvioinnin kohdentamiseen
3. vaikutusten arviointiin
4. toteutuneiden alueiden seurantaan.
Hanke on toteutettu yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Helsingin yliopiston
ympäristötieteiden laitoksen, Sito Oy:n Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen (VATT), VTT:n
ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa vuosina 2008–2011. (Söderman 2011)
Seutukeken tarkastelutasona on kaupunkiseutu, joka perustuu YKR:n taajamista
muodostuviin kaupunkiseutuihin. Taajaman kuuluminen kaupunkiseutuun riippuu sen
etäisyydestä keskustaajamaan sekä toiminnallisesta keskipisteestä, työssäkäynnin
suuntautumisesta, alueiden kytkeytyneisyyden asteesta ja välialueiden rakenteesta.
Seutukekessä on käytössä myös laajempi ekologisesti toiminnallinen kaupunkiseutu. Tämä
laajempi kaupunkiseutu sopii erityisen hyvin ekologisten mittareiden kuvaajaksi. Tämä siksi
että ekologiset prosessit tapahtuvat usein laajoilla alueilla eivätkä yleensä noudata
kaupunkien tai kuntien hallinnollisia rajoja. (Söderman 2011)

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Seutukeken maankäytön arviointikohteisiin kuuluvat eheä yhdyskuntarakenne, tärkeiden
luontoalueiden turvaaminen, kaupunkiseutujen hiilinielut sekä kulttuurisesti arvokkaat
kohteet. (Söderman 2011)
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Rakennukset
Ei huomioi yksittäisten rakennusten rakentamista tai niiden käyttöä ja niistä aiheutuvia
kasvihuonekaasupäästöjä.

Tekninen perusrakenne
Ei huomioi.

Sini-vihreä perusrakenne
Kriteeristöön kuuluvat erikseen: viheralueet ja viherrakenne, virkistysalueet sekä vesi.
(Söderman 2011)

Sosiaalinen perusrakenne
Ottaa huomioon sosiaalisen perusrakenteen: kulttuuri, toimeentulo, elinympäristön terveys ja
turvallisuus, asuminen, palvelut sekä liikkuminen. (Söderman 2011)

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Ei huomioi.

Liikenne
Liikenteen mittareita ovat tietiheys, liikenneväylien ja katujen pinta-ala ja liikennemäärät.

Ekologiset vaikutukset
Ei huomioi.

SYNERGIA
SYKE, 2010
Synergia-laskuri on Suomen ympäristökeskuksen kehittämä hiilijalanjälki-työkalu, jonka
avulla voidaan määrittää rakennuksen rakenteiden hiilijalanjälki. Laskuri ottaa laskelmissa
huomioon rakennusmateriaalien valmistuksen ja ylläpidon kasvihuonekaasupäästöt
tarkastelujaksolla joka on 100 vuotta. (ks. tarkempi kuvaus Nissinen 2010)
Laskennassa ei oteta huomioon kaikkia rakenneosia, vaan vain ne jotka ovat tyypillisiä ja
laajuudeltaan merkittävimpiä:
- alapohja, välipohja ja ulkoseinärakenteet
- ikkunat ja lasiseinät
- kantavat väliseinät
- runko (pilarit ja palkit)
- yläpohja/kattorakenteet, eritys ja yläpohjan pinnoitteet.
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Mahdollinen uusimistarve julkisivu- ja vesikattomateriaaleille tulee ottaa huomioon 100
vuoden tarkastelujaksolla. Pinnoitteita, kuten maalipinnoitteet, viimeiset tasoitekerrokset ja
lattiapinnoitteet ei oteta huomioon tarkastelussa. Ontelolaattojen tasausbetoni otetaan
kuitenkin huomioon laskennassa. Laskenta suoritetaan erillisessä Excel-taulukossa.
Laskentaa varten on annettu jo valmiiksi taulukko jossa on esitetty ominaispainot ja -päästöt
eri rakennusmateriaaleille. Välivaiheiden jälkeen lopputuloksena saadaan päärakenteen
2
hiilijalanjälki pinta-alaa (m ) kohti.
Työkalu sisältää hiilijalanjälkilaskurin ja ohjeen, ja sen voi ladata maksuttomasti hankkeen
internet-sivulta: www.ymparisto.fi/ekotoimitalo.

UZ – Urban Zone
SYKE, 1999/2008
Urban Zone (suom. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet) on yhdyskuntarakenteen ja
liikennejärjestelmän yhteen sovittava paikkatieto- ja suunnitteluaineisto. Paikkatietona se
kattaa kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet kolmelta poikkileikkausvuodelta
1990, 2005 ja 2010. (ks. tarkempi kuvaus Ristimäki et al. 2011)
Vyöhykkeet ovat: keskustan ja alakeskusten jalankulkuvyöhykkeet, eri palvelutason
joukkoliikennevyöhykkeet sekä autovyöhykkeet. Lisäksi yhdyskuntarakenne on jaettu
laajempiin alueryhmiin: Kaupunkialue, kaupunkiseutu, kehysalueet sekä ympäröivä
maaseutu. Vyöhykkeet ja alueryhmät on luotu 34 suurimmalta Suomen kaupunkiseudulta ja
yhdyskuntarakenteen toiminnalliselta alueelta.
Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet ja alueryhmät sisältävät YKR-muuttujien (ks.YKR kuvaus,
s. 95) valtakunnalliset ja seudulliset aikasarjatiedot sekä liikkumiskäyttäytymistiedot
Valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimuksesta (HLT) 2004-2005 (vuoden 2010 tiedot
julkaistaan keväällä 2012) ja alueellisista henkilöliikennetutkimuksista sekä näistä johdetut
yhdyskuntarakenteen vyöhykkeiden arkiliikkumisesta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt
(käyttäen VTT:n LIPASTO-työkalun sekä raitiovaunu- ja metroliikenteen osalta HSL:n
ominaispäästölukuja).
UZ:n suunnitteluaineisto kattaa kynnysarvotaulukot yhdyskuntarakenteen ominaisuuksien ja
liikkumiskäyttäytymisen suhteesta sekä arkiliikkumisen hiilidioksidipäästöistä.
UZ yhdistää erillään olevia yhdyskuntarakenteen maankäyttöä kuvaavia tietoaineistoja ja
liikennetutkimusaineistoja sekä jalostaa niitä muotoon, jota on mahdollista hyödyntää
maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Käytännössä UZ:aa on käytetty Uudenmaan
maakuntakaavaluonnoksen toteuttamisessa ja arvioinnissa. Lisäksi UZ:aa on hyödynnetty
useiden kaupunkiseutujen rakennemallien, maakuntakaavojen sekä yleiskaavojen
toteuttamisessa ja vaikutusten arvioinnissa.
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Yhdyskuntarakenteen vyöhykejaossa YKR:n 250 m * 250 m ruudut on jaettu jalankulku-,
joukkoliikenne- ja autovyöhykkeisiin. Vyöhykkeiden kriteeristöt on laadittu siten, että niitä on
mahdollista soveltaa nykytilanteen analysoinnissa, tapahtuneen kehityksen arvioinnissa ja
tulevan kehityksen ennakoinnissa. Erilaisille vyöhykkeille on laadittu alueprofiilit ja
liikkumisprofiilit. Alueprofiilit kuvaavat vyöhykkeiden maankäyttöä ja ne sisältävät tietoa mm.
aluetehokkuudesta, asukkaiden ja työpaikkojen määristä, asuntokuntatiheydestä,
asumisväljyydestä ja autonomistuksesta.
UZ kattaa 34 Suomen suurinta kaupunkiseutua. Laajenee valtakunnalliseksi vuoteen 2013
mennessä. UZ:n avulla voidaan tarkastella kutakin kaupunkiseutua erikseen. Menetelmä on
kuvattu hyvin Uudenmaan alueen yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisyyttä ja
liikkumistottumuksia kuvaavassa Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
UZ:lla voidaan tarkastella miten rakennukset ja liikenneverkko sijoittuvat suhteessa muuhun
yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmään. Tarkin vertailukelpoinen taso on sama
kuin YKR:n tarkin tarkastelutaso eli 125 x 125 metrin ruudukko.

Rakennukset
UZ ei arvioi yksittäisten rakennusten rakentamista tai niiden käyttöä ja niistä aiheutuvia
vaikutuksia.
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Tekninen perusrakenne
Tekninen perusrakenne otetaan huomioon liikenneverkon osalta ja liikennejärjestelminä.

Sini-vihreä perusrakenne
UZ käyttää hyväkseen YKR:n alueluokitusta, jossa rakennetut alueet erotellaan muusta
(luonnon)ympäristöstä. UZ-projektissa luodaan valtakunnallinen viherrakenteen aluejako
osana kaupunkiseutujen yhdyskuntarakennetta, johon se kuuluu.

Sosiaalinen perusrakenne
Sosiaalista perusrakennetta voidaan tarkastella UZ:ssa suhteessa yhdyskuntarakenteeseen
ja liikennejärjestelmään.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Rakennetun ympäristön tekninen käyttö ei sisälly UZ:n piiriin.

Liikenne
Liikennejärjestelmä ja liikkuminen (henkilöliikenne) ovat työkalun keskeisiä arviointikohteita.
Työkalussa huomioidaan joukkoliikenteen palvelutaso osana yhdyskuntarakennetta.

Ekologiset vaikutukset
UZ:lla arvioidaan henkilöliikenteen hiilidioksidipäästöt arkiliikkumisen oleellisimpien
tunnuslukujen (kulkutapajakauma, matkamäärät ja liikennesuoritteet matkaryhmittäin) ja
ajoneuvokohtaisten ominaispäästöjen perusteella.

Muut arviointikriteerit
UZ sisältää monia yhdyskuntarakenteen fyysisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia arvioivia
mittareita (esim. alueiden joukkoliikenteen palvelutasot).

WinEtana
VTT, 1990-luku
WinEtana on erityisesti rakennusten energiankulutuksen arviointityökalu, joka sopii myös
korttelitasoisten aluekokonaisuuksien arviointiin (ks. tarkempi kuvaus, Shemeikka 2003 tai
Vares 2001).

Alue
Rakennukset ja korttelitasoiset alueet. WinEtana on lähinnä rakennusten energiankulutuksen
arviointityökalu, joka sopii myös korttelitasoisten aluekokonaisuuksien arviointiin.
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Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Rakennusten sijainti otetaan huomioon energiankulutukseen vaikuttavana tekijänä
määrittelemällä sijaintipaikkakunta tai jokin vaihtoehtoisista neljästä maantieteellisestä
vyöhykkeestä. Rakennusten muoto otetaan huomioon talotyyppien määrittelyn kautta.

Rakennukset
Asuinrakennukset ja muut tärkeimmät rakennustyypit.

Tekninen perusrakenne
Energiahuoltojärjestelmä (esim. kaukolämpöverkkoon liittyminen)

Sini-vihreä perusrakenne
Ei sisälly.

Sosiaalinen perusrakenne
Ao. rakennustyyppien ja niiden energiankulutuksen kautta.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Energiankulutus sisältäen lämmityksen, valaistuksen ja muun sähkön käytön. Lisäksi
vedenkulutus, josta eriteltynä lämpimän veden kulutus.
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Liikenne
Ei sisälly

Ekologiset vaikutukset
Energian- ja vedenkulutus.

Muut arviointikriteerit
Rakennuksen rakennustekniset, materiaali- ja järjestelmäratkaisut.

YKEVAKA
VTT ja Strafica Oy, 2010
Mallinnus on tehty osana ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön ja työvoimaja elinkeinoministeriön toimeksiannosta Strafica Oy:n ja VTT:n yhteistyönä. Tutkimuksessa
on arvioitu yhdyskuntarakenteen kehityksen erilaisten kehityskulkujen vaikutukset
kasvihuonekaasujen päästöihin vuoteen 2050 asti sekä mahdollisuudet päästöjen
vähennyksiin ohjaamalla yhdyskuntarakenteen kehitystä. Pohjatietona on käytetty
Tilastokeskuksen kunnittaista väestöennustetta vuodelle 2040, jotka on jatkettu vuoteen
2050 asti vuosien 2035–2040 trendillä. Tilastokeskuksen väestöennuste on SYKEssä
muutettu yhdyskuntarakenteen perusuralaskennalla tulevaisuuden taajama-alaksi. Tulokset
on julkaistu YM:n julkaisusarjan raporttina (Lahti & Moilanen 2010). Tuloksia hyödynnettiin
suoraan ERA-17 hankkeessa.

Alue
Mallinnus kattaa koko Suomen 34 suurinta kaupunkiseutua (68 % väestöstä ja 4,2 miljoonaa
ihmistä vuonna 2050). Kaupunkiseudut, jotka on määritelty erikseen ja jotka perustuvat
tilastolliseen taajamarajaukseen, jossa kuntarajasta riippumaton taajamaraja ulottuu
useamman kunnan alueelle. Laskenta perustuu kuitenkin kuntarajaukseen, koska väestöym. tarvittavat lähtötiedot on useimmiten saatavilla vain kuntapohjaisina. Ne reunakunnat
joihin em. taajama ulottuu mutta joiden väestöstä ao. ”taajamahännän” osuus edustaa
merkityksetöntä osuutta, on jätetty kaupunkiseuturajauksen ulkopuolelle. Kaupunkiseutujen
rajaus on sama kuin SYKE:n YKR-seurantajärjestelmässä. Laskenta tapahtuu
ruutupohjaisesti 1 km * 1 km ruudukossa.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Yhdyskuntarakenteen kasvu ja leviäminen on mallinnettu saavutettavuusfunktion eli ns.
liikenteellisen painovoimamallin perusteella lähtien nykyisestä yhdyskuntarakenteesta.
Suuremmilla taajamilla on suurempi vetovoima kuin pienemmillä, ensin otetaan käyttöön
lähimpänä kaupunkiseudun keskustaa sijaitsevat vapaat maa-alueet (taajamien ulkopuoliset
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haja-asutusalueet) ja seuraavaksi siirrytään seuraavaksi lähimpänä olevalle alueelle jne.
Etäisyydet mitataan todellista liikenneverkkoa pitkin, jolloin asutus leviää säteittäisesti
pääväyliä seuraten ja leviten samanaikaisesti myös muille ja alemman asteisille väylille
niiden välityskyvyn ja ohjenopeuksien mukaan. Mahdollisista uusista rakentamisalueista
rajataan pois vesialueet. Vesistöesteet samoin kuin jyrkkyysoloiltaan vaikeasti rakennettavat
alueet tulevat huomioon otetuiksi sitä kautta, että etäisyydet mitataan todellisia liikenneväyliä
pitkin.

Nykytilanteen aluetyypit
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Rakennukset
Mallinnus sisältää kaikki kaupunkiseuduilla sijaitsevat ja niille rakennettavat rakennukset
seuraavalla rakennuskantatilastojen mukaisella jaotuksella: erillispientalot, kytketyt pientalot,
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asuinkerrostalot, vapaa-ajan asuinrakennukset, liikerakennukset, toimistorakennukset,
liikenteen rakennukset, hoitoalan rakennukset, kokoontumisrakennukset,
opetusrakennukset, teollisuusrakennukset, varastot, maatalousrakennukset, muut. Näistä on
tehty yhdistelmä seuraavalla jaotuksella: omakoti- ja paritalot, rivi- ym. ketjutalot, kerrostalot,
toimisto- ja palvelu-rakennukset, teollisuus- ja varastorakennukset sekä muut rakennukset.

Tekninen perusrakenne
Mallinnus sisältää kaikki kaupunkiseuduilla sijaitsevat ja niille rakennettavan perusrakenteen
osat.

Sini-vihreä perusrakenne
Mallinnus sisältää kaikki kaupunkiseuduilla sijaitsevat rakennetut ja rakennettavat puistot ym.
viher- ja vesialueet.

Sosiaalinen perusrakenne
Mallinnus sisältää kaikki kaupunkiseuduilla sijaitsevat ja niille rakennettavat palvelut
(rakennuksina, niiden rakentamisena ja ylläpitona).

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
Mallinnus sisältää kaikkien kaupunkiseuduilla sijaitsevien ja niille rakennettavien fyysisten
rakenteiden käytön ja ylläpidon 50 vuoden käyttöajalta.

Liikenne
Mallinnus sisältää kaupunkiseuduilla syntyvän henkilöliikenteen 50 vuoden käyttöajalta.
Aluetyyppi vaikuttaa liikenteen määrään ja päästöihin kulkutapajakauman kautta.
Liikennemäärät perustuvat henkilöliikennetutkimuksen (HLT 2004–2005) aineistoon
henkilömatkasuoritteista, joissa ovat mukana kaikki maanpinnalla tapahtuva matkat
kulkutavasta ja matkapituudesta riippumatta (henkilö- ja pakettiauto, raideliikenne, bussi,
kävely, pyöräily, muu).
Myös pitkät, yli 200 km pituiset henkilömatkat ovat mukana, koska kaupunkiseudun koolla ja
asukkaan sijainnilla yhdyskuntarakenteessa (keskustassa vai reunoilla) on todettu olevan
vaikutuksia matkasuoritteeseen (ks. HLT 2004–2005, matkasuoritteet kulkutavan,
pituusluokan ja matkatyypin suhteen). Tavaraliikenne, vesi- ja ilmaliikenne eivät ole
arvioinnissa mukana.

Ekologiset vaikutukset
Mallinnus kattaa rakennetun ympäristön ja liikenteen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.
Rakennuskannan kasvihuonekaasupäästöt perustuvat rakennuskannan energiatehokkuuden
oletettuun parantumiseen rakennustyypeittäin ja sen mukana pienentyviin ominaispäästöihin
(VTT:n aiempien tutkimustulosten perusteella). Liikenteen päästöjen laskenta perustuu
yhdyskuntarakenteen luokitteluun eri "aluetyyppeihin" (ns. Valhea-luokitus, 10 aluetyyppiä:
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Helsinki,…, haja-asutus) ja VTT:n LIISA 2007-mallin päästökertoimiin (g CO2ekv/ajoneuvokm), jotka on tämän tutkimuksen laskentamallissa ekstrapoloitu vuodesta 2028 vuoteen
2050. Biopolttoaineiden osalta LIISA-malli ennakoi noin 10 % polttoaineosuutta vuoden 2020
jälkeen.

Muut arviointikriteerit
Mallinnuksen kohteena ovat erilaiset yhdyskuntarakenneskenaariot (perusuran lisäksi A.
tiiviit ja hajautuneet taajamat, B. tiiviit ja keskittyneet taajamat, C. harvat ja hajautuneet
taajamat ja D. harvat ja keskittyneet taajamat).

YKR – Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä
SYKE, 1993/1999
Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR) on tietopohja, johon rakennetun
ympäristön suunnittelijat, tutkijat ja muut seurantajärjestelmät voivat tukeutua. YKR antaa
tietoa yhdyskuntien eri toimijoiden määrästä ja laadusta, maankäytöstä ja sen
tehokkuudesta, toimintojen saavutettavuudesta, yhdyskuntien ja niiden osa-alueiden
erilaistumisesta, yhdyskuntien omavaraisuudesta, yhdyskuntarakenteen hajautumisesta
sekä rakennetun ja luonnonympäristön välisistä sijaintisuhteista (ks. tarkempi kuvaus
Ristimäki 1999).
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YKR ei sisällä toistaiseksi ekolaskureille ominaista ekotehokkuutta kuvaavien tunnuslukujen
laskentaa tai arviointia, mutta se on tässä otettu referoitavien työkalujen joukkoon mukaan,
koska sen pääkohde on yhdyskuntarakenne ja siinä havaitut fyysiset ja toiminnalliset
muutokset (historiatieto 5-vuotisjaksoittain alkaen vuodesta 1980). Tulevaisuudessa YKR voi
sisältää myös suunnittelun kaipaamia ekolaskureita ja muita tulevan kehityksen arviointiin
sopivia työkaluja. YKR sisältää myös tulevaisuuteen lasketun yhdyskuntarakenteen
perusuran, jossa Tilastokeskuksen väestöennuste on muutettu taaja-alueen
muodostumiseksi 34 kaupunkiseudulla Suomessa.
Yhdyskuntarakenteen tarkastelu on moniulotteista ja yhtä oikeaa tapaa sen tarkastelemiselle
ei ole. Yhdyskuntarakenteen seurannalle annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
järjestelmän tulee olla joustava ja mahdollistaa tietojen ajallinen ja alueellinen vertailu.
Järjestelmä tuleekin rakentaa useista eri elementeistä, ja niitä hallitaan yhteisellä
käyttöjärjestelmällä.
Seurantajärjestelmä koostuu seuraavista osista:
• Seuranta-alueet
• Seurantamuuttujat
• Seurantatiheys
• Seurannan alueyksiköt ja -jaot
• Seurannan tausta-aineistot
• Seuranta-analyysit
• Tiedonhallinta, tietokanta ja YKR-käyttöliittymä.
Seurantamuuttujia ovat:
• Väestöikäryhmittäin
• Alueella asuva työllinen työvoima elinkeinon mukaan. Lisäksi
työttömät sekä keskuskunnassa/ -kunnissa työssäkäyvät
• Alueella työssäkäyvät (vastaa alueen työpaikkoja)
2
• Alueen rakennusten kerrosala (k-m ) ja lukumäärä pääasiallisen
käyttötarkoituksen mukaan
2
• Alueen asuin huoneistoala (h-m ) ja lukumäärä, erikseen asutut
2
• Toimitilojen ala (m ) ja lukumäärä käyttötarkoitusluokituksen mukaan
• työmatkan pituus asuinpaikasta pituusluokittain
• työmatkan pituus asuinpaikan ja työpaikan mukaan
• alueen asuinhuoneistoväestö, perhekunnan koko ja autonomistus
Seuraavat seurantamuuttujat on tarkoitus toteuttaa tulevaisuudessa:
• Alueen asuinhuoneistot talotyypin mukaan ja erikseen asutus
• rakennusten kerrosala rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan
• Myönnetyt rakennusluvat ja rakennuksen kerrosala
käyttötarkoitusluokittain kaavoitustilanteen mukaan
• Valmistuneiden rakennusten kerrosala ja käyttötarkoitus
kaavoitustilanteen mukaan.
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YKR:n tarkastelutaso ulottuu korttelitasolta aina osittaiseen seutu- ja maakuntatasoon.
Käytännössä kyse on ruutupohjaisesta aluetietokannasta, jossa ruutukoko on 500 m * 500 m
tai 250 m * 250 m. Järjestelmä on valtakunnallinen ja sen osaksi valmistuu keväällä 2012
tilastollinen kaupunki-maaseutu alueluokitus Suomesta vuodelta 2010. Tällä hetkellä (2011)
järjestelmä keskittyy 30 suurimpaan työssäkäyntialueeseen.

Rakennettavien kohteiden sijoittelu ja fyysinen muoto
Järjestelmällä voidaan tarkastella miten uudet rakennukset ja infrastruktuuri ovat sijoittuneet
vanhaan rakennuskantaan verrattuna.

Rakennukset
YKR:n tarkin tarkastelutaso on 125 x 125 metrin ruudukko. Tällä tasolla ei päästä
varsinaisesti tarkastelemaan yksittäistä rakennusta.

Tekninen perusrakenne
Tekninen perusrakenne tulee huomioitua YKR:ssä siten että miten paljon sitä on rakennettu
ja miten se on sijoittunut verrattuna aiemmin rakennettuun.

Sini-vihreä perusrakenne
YKR ottaa huomioon rakennetun ja luonnonympäristön väliset sijaintisuhteet.

Sosiaalinen perusrakenne
YKR mahdollistaa alueen sosiaalisen perusrakenteen arvioimisen yhdyskuntien
omavaraisuuden, yhdyskuntarakenteen hajautumisen, toimintojen saavutettavuuden sekä
yhdyskuntien ja niiden osien osa-alueiden erilaistumisen osa-alueilla.

Rakennetun ympäristön (tekninen) käyttö
YKR ei sisällä fyysisten rakenteiden teknisen käytön ja ylläpidon mittareita.

Liikenne
Liikenne otetaan huomioon teiden ja katujen rakentamisen perusteella.

Ekologiset vaikutukset
YKR ei arvioi ekologisia vaikutuksia.

Muut arviointikriteerit
YKR sisältää monia yhdyskuntarakenteen fyysisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia arvioivia
mittareita (esim. asukas- ja työpaikkaluvut, kerrosalat, asuntojen määrät, asukastiheys,
aluetehokkuus jne.).
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6. Tulosten tarkastelu ja päätelmät
Tarjolla olevien menetelmien ja työkalujen katsaus ja arviointi potentiaalisten hyödyntäjien
näkökulmasta toteutettiin viisiportaisena prosessina. Työn tulokset muodostavat
kolmitasoisen katsauksen kotimaisiin ja kansainvälisiin aluetasoisiin ekolaskureihin. Tässä
KEKO-hankkeen väliraportissa esitetyistä tuloksista nähdään, kuinka ekotehokkuutta
voidaan arvioida olevien ekolaskureiden avulla ja mitkä ovat työkaluvalikoiman keskeisimmät
puutteet. Tulosten analysointia viedään eteenpäin hankkeen kolmannessa työpaketissa
Ekotehokkuuden perustutkimustarpeiden määritys työkalujen jatkokehitystä varten.

Työkalupakki
Olevista ekolaskureista koottu ekotehokkaan aluesuunnittelun käyttäjälähtöinen työkalupakki
on KEKO-hankkeen ”järjestystä kaaokseen” -tyyppinen välitulos, jonka avulla olevien
työkalujen potentiaalisten hyödyntäjien on helpompaa valikoida tiettyyn työtehtävään
parhaiten soveltuvat välineet. Lisäksi työkalupakki ryhmittelee työkalut jatkokehitystä varten
samankaltaisten menetelmien kokonaisuuksiksi ja toisiaan tukevien työkalujen joukoiksi sekä
havainnollistaa karkealla tasolla tarjolla olevan työkaluvalikoiman kattavuutta suhteessa
potentiaalisten hyödyntäjien tarpeisiin.
Valtaosan niistä työkaluista, jotka soveltuvat valtakunnan laajuisiin tarkasteluihin, havaittiin
soveltuvan myös seutu-, maakunta- ja kuntatasolle. Samoin valtaosan korttelitasolle
soveltuvista työkaluista todettiin soveltuvan myös kunnan osan laajuisiin tarkasteluihin. Siksi
ekolaskurit on käyttäjälähtöisessä työkalupakissa lajiteltu vain kahteen sovellusalueen
laajuutta kuvaavaan alalokeroon, jotka ovat A – kunta- ja seututaso sekä B – kunnan osa- ja
korttelitaso.
Työkalupakin sisältöä kokonaisuudessaan kuvaavasta taulukosta (s. 8) nähdään, että
kokonaisekotehokkuutta tai laajempaa kestävää kehitystä arvioivat menetelmät soveltuvat
tällä hetkellä enemmistön osalta vain B-tasolle. A-tason tarkasteluihinkin soveltuu kuitenkin
kolme kokonaisekotehokkuuden- ja kolme laajemman kestävän kehityksen arviointityökalua.
Lisäksi alkujaan B-tasolle kehitettyjen työkalujen soveltuvuusala saattaa laajentua myös Atasolle. Esimerkiksi japanilaisen CASBEE-menetelmän aluetasoisista työkaluista julkaistiin
ensin B-tasolle soveltuva CASBEE-UD ja pian sen jälkeen A-tasolle kehitetty CASBEE-City.
Päinvastoin kuin kokonaisekotehokkuuden ja kestävän kehityksen arviointimenetelmät,
energia- ja materiaalivirtojen sekä päästöjen ja ympäristövaikutusten laskentamallit
soveltuvat kattavammin A- kuin B-tasolle, mikä johtunee laskennan lähtötietojen
saatavuudesta. Useat energia- ja materiaalivirtojen sekä päästöjen ja ympäristövaikutusten
laskentamallit voidaan muuntaa soveltuviksi myös B-tasolle, jos tarkasteltavasta korttelista
tai kunnan osa-alueesta on saatavilla tarpeeksi tilastotietoa laskennan lähtöaineistoksi.
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Työkalujen ominaisuustaulukko
Tarjolla olevien työkalujen vertailu- ja yhteenvetotaulukko sisältää käyttäjälähtöistä
työkalupakkia yksityiskohtaisempaa ja monipuolisempaa tietoa työkalujen ominaisuuksista.
Taulukon avulla työkaluja on helppoa vertailla keskenään työkalupakin sisältämää
vertailutietoa tarkemmalla tasolla. Taulukko myös tarkentaa tarjolla olevan työkaluvalikoiman
kattavuuden suhteessa ekotehokkuuden arvioinnin ulottuvuuksiin.
Työkalujen vertailu- ja yhteenvetotaulukosta nähdään, että alueellista energiankulutusta ja
kasvihuonekaasupäästöjä (hiilijälkeä) voidaan arvioida yli kolmellakymmenellä tarkastelluista
neljästäkymmenestä työkalusta. Muita päästöjä, materiaalien kulutusta, uusiutuvien
energialähteiden hyödyntämistä sekä jätteitä ja kierrätystä voidaan kutakin laskea tai
arvioida yli kahdenkymmenen ekolaskurin avulla. Ympäristövaikutusnäkökulmasta
ekosysteemien tarkastelu on lukumäärältään harvimpien työkalujen varassa, mutta senkin
huomioi yhteensä 17 ekolaskuria. Valtaosa työkaluista ei kuitenkaan arvioi lainkaan
ekotehokkuuden toista puolikasta – vaikeasti mitattavaa ympäristövaikutusten
kustannuksella tuotettua hyötyä.
Tarkasteltu työkalujoukko kattaa kokonaisuudessaan monipuolisesti kaikki taulukossa
nimetyt ekotehokkuuden arvioinnin kannalta oleelliset näkökulmat ekotehokkuuteen viidellä
taulukossa nimetyllä alueellisella tarkastelutasolla. Ekolaskureiden kattavuus suhteessa
samanaikaisesti sekä ekotehokkuuden eri osatekijöihin tai näkökulmiin että alueellisiin
tarkastelutasoihin on kuitenkin sirpaleista – kaikkien taulukossa nimettyjen näkökulmien
tarkastelemiseen kaikilla taulukossa nimetyillä tasoilla tarvitaan toistaiseksi pakillinen
työkaluja.

Työkalukohtaiset kuvaukset
Kolmannen tulostason muodostavat työkalukohtaiset kuvaukset. Tietystä työkalusta
kiinnostunut löytää yksityiskohtaisimman tiedon menetelmän ominaisuuksista
työkalukohtaisesta kuvauksesta. Joidenkin työkalujen osalta kuvaus sisältää vain perustiedot
työkalusta, mutta myös menetelmiä, laskentaperiaatteita ja arvioinnin taustaoletuksia
avataan useimmissa kuvauksissa perusteellisesti.
Kansainvälisissä ekolaskureissa erityistä huomiota kiinnitettiin soveltuvuuteen Suomen
oloihin. Merkittävimmäksi eroksi kansainvälisten aluekehityshankkeiden arviointi- ja
sertifiointijärjestelmien välillä havaittiin sertifiointia hallinnoivan tahon politiikka työkalun
kansainvälisen käytön suhteen. Jos suomalaisen aluekehityshankkeen sertifiointi edellyttää
työkalun maakohtaisen version kehittämistä Suomeen, prosessi voi olla pitkä, raskas ja
kallis. Toisaalta, jos sertifiointijärjestelmää on lupa soveltaa vain alkuperäisessä
muodossaan, kriteeristö ei ole välttämättä sopiva Suomen oloihin. Kansainvälisiä arviointi- ja
sertifiointijärjestelmiä voidaan tosin hyödyntää myös karkean tason viitekehyksinä paikallisiin
oloihin räätälöidyissä ekotehokkuusarvioinneissa.
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Tulokset tietopohjana KEKO-hankkeen jatkolle
Kokonaisuudessaan työpaketin 2 (TP2) Tarjolla olevien menetelmien ja työkalujen katsaus ja
arviointi potentiaalisten hyödyntäjien näkökulmasta tulokset toimivat pohjana KEKOhankkeen seuraavalle vaiheelle, joka on (TP3) Ekotehokkuuden perustutkimustarpeiden
määritys työkalujen jatkokehitystä varten. Kolmitasoisen, käyttäjälähtöisen työkalupakin,
työkalujen vertailu- ja yhteenvetotaulukon sekä työkalukohtaisten kuvausten muodostaman
TP2:n tuloskokonaisuuden avulla voidaan valikoida kehityskelpoinen ja toisiaan tukeva
joukko jo olemassa olevia aluetasoisia ekolaskureita jatkokehitykseen. Tulevaisuudessa
ekotehokkaan aluesuunnittelun apuna ja välineenä luotettavasti ja saumattomasti toimivan
työkalupakin muodostamiseen tarvitaan ainakin kattavasti eri asioita mittaavia ekolaskureita,
mutta mahdollisesti myös useampia, toisiaan tukevia, saman ekotehokkuuden osa-tekijän
arviointiin kehitettyjä työkaluja.
Työpakettien 1 (TP1) Arviointikohteen rajauksen tarkennus ja sisällön määrittely ja 2 (TP2)
Tarjolla olevien menetelmien ja työkalujen katsaus ja arviointi potentiaalisten hyödyntäjien
näkökulmasta tulokset muodostavat yhdessä laajaan tutkimustietoon perustuvan tietopohjan
siitä, mitä aluetasoinen ekotehokkuus on, miten sitä voidaan arvioida ja kuinka
kehityskelpoisia olevat ekolaskurit ovat tulevaisuuden ekotehokkaan aluesuunnittelun
työkalupakin tuottamisen pohjaksi. Varsinaisesti KEKO-hankkeen A-osan tulokset viedään
käytäntöön B-osassa, jossa saavutettuja tutkimustuloksia hyödynnetään aluetasoisten
ekotehokkuustyökalujen kehittämistyössä.
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