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Esipuhe 
Tämä raportti on KEKO A-projektin (Kaupunkien ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit) loppuraportti. Projektin 
tarkoitus on arvioida kaupunkikehityksen ekotehokkuuden arviointimenetelmiä ja tarjolla olevia työkaluja 
sekä luoda sen perusteella kokonaiskuva tarvittavista kehitystoimista suomalaisen kaupunkikehityksen 
ekotehokkuuden mahdollisimman luotettavaksi arvioimiseksi. Tutkimusprojekti tähtää ekolaskureiden 
kehitystyön käynnistymiseen (suunniteltuna ”KEKO B” -projektina) laajana useiden yhteistyötahojen 
kehitysprojektina.  

Projektia ovat rahoittaneet Tekes, Aalto-yliopisto, SYKE, VTT, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, 
Lahden, Kuopion ja Joensuun kaupungit, Skanska Kodit Oy, YIT Rakennus Oy ja ympäristöministeriö.  

Tutkimusprojektin ovat toteuttaneet kolme tutkimuslaitosta yhteistyössä: Teknologian tutkimuskeskus VTT 
(vastuullisena johtajana teknologiapäällikkö Markku Virtanen ja projektipäällikkönä johtava tutkija Pekka 
Lahti), Aalto-yliopisto (vastuullisena johtajana professori Seppo Junnila ja projektipäällikkönä tutkija Jukka 
Heinonen) sekä Suomen ympäristökeskus SYKE (vastuullisena johtajana professori Jyri Seppälä ja 
projektipäällikkönä erikoistutkija Ari Nissinen). 

Raportin pohjana ovat KEKO A-projektin työraportit työpaketeista TP 1–3, joiden laatimiseen ovat 
osallistuneet seuraavat tutkijat tutkimuslaitoksittain: 

 Teknologian tutkimuskeskus VTT: johtava tutkija Pekka Lahti, erikoistutkijat Appu Haapio, Åsa 
Nystedt ja Irmeli Wahlgren sekä tutkijat Eero Puurunen & Pekka Tuominen. 

 Aalto-yliopisto: tutkijat Jukka Heinonen & Eeva Säynäjoki 
 Suomen Ympäristökeskus SYKE: professori Jyri Seppälä, erikoistutkija Ari Nissinen, tutkija Jari 

Rantsi ja erikoistutkijat Antti Rehunen & Mika Ristimäki. 

KEKO A-loppuraportin kirjoittamisen päävastuu on jakautunut seuraavasti: 

 Teknologian tutkimuskeskus VTT: johtava tutkija Pekka Lahti (luvut 1, 2, 5, 6 ja 7) 
 Aalto-yliopisto: Eeva Säynäjoki & Jukka Heinonen (luku 4) 
 Suomen Ympäristökeskus SYKE: Ari Nissinen & Antti Rehunen (luvut 3 ja 6), Jyri Seppälä (luvut 2,3 

ja 6)  

Kirjoittajat ovat kommentoineet myös muita lukuja ja osallistuneet niiden sisällön muokkaamiseen. Raportin 
on toimittanut Pekka Lahti.  
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1. Johdanto  

KEKO A-projektin loppuraportti sisältää yhteenvedon tutkimushankkeen keskeisistä tuloksista. 

Raportin pohjana ovat seuraavat KEKO A-projektin työraportit työpaketeista TP 1-3: 
 TP1/1: Alueellisen ekotehokkuuden määrittely (Pekka Lahti, Jukka Heinonen, Ari Nissinen, 

Jari Rantsi, Jyri Seppälä & Eeva Säynäjoki) 
 TP1/2: Ekotehokkuuden arviointityökalujen tarvekartoitus (Appu Haapio & Pekka Lahti) 
 TP1/3: Sustainable Building SB11 konferenssin (2011) esityksiä KEKO-projektin ja 

kaupunkikehityksen ekotehokkuuden arvioinnin kannalta. (Pekka Lahti & Eero Puurunen) 
 TP2/1: Katsaus tarjolla oleviin ekolaskureihin (Eeva Säynäjoki, Jukka Heinonen, Jari Rantsi, 

Mika Ristimäki, Ari Nissinen, Jyri Seppälä, Pekka Lahti & Appu Haapio) 
 TP3/1: Ekologisen ja ekotehokkaan kaupungin kehitysnäkymät. 40 englanninkielistä kirjaa 

kaupunkikehityksen ekologiasta, ekotehokkuudesta ja niiden arvioinnista. (Pekka Lahti, Appu 
Haapio, Åsa Nystedt, Eero Puurunen, Pekka Tuominen & Irmeli Wahlgren) 
 TP3/2: Ekolaskurien ja niiden ympäristötietopohjan tutkimus- ja kehittämistarpeet. (Ari 

Nissinen, Jari Rantsi, Antti Rehunen, Mika Ristimäki, Jyri Seppälä, Pekka Lahti, Jukka Heinonen 
& Eeva Säynäjoki)  

Kaikki projektin aikana tuotetut työraportit ovat julkisia ja ladattavissa projektin verkkosivuilta: 
wiki.aalto.fi/display/KEKO, jossa on myös muuta projektin tuottamaa aineistoa (mm. tieteellisiä 
julkaisuja ja konferenssiesityksiä). 

KEKO-projektin suunniteltu jatko on työnimeltään KEKO B ja siinä on tarkoitus kehittää ensimmäinen 
versio nettipohjaisesta alueellisesta ekolaskurista, joka on tarkoitettu vapaasti kaikkien 
kiinnostuneiden käyttöön ja jatkokehityksen pohjaksi. KEKO B-hanke on tarkoitus toteuttaa Tekesin 
yrityshankkeena vuosina 2012–2014. Sen muiksi rahoittajiksi on lupautunut tähän mennessä 16 
kaupunkia ja 2 rakennusalan yritystä sekä ympäristöministeriö. Hankkeen kehitystyön toteuttavat 
SYKE, VTT ja Aalto-yliopisto sekä ohjelmistokoodaukseen erikseen valittava yksityinen konsultti. 
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2. Ehdotus alueellisen ekotehokkuuden määritelmäksi  
 
Minkä tahansa toimenpiteen (kuten yhdyskuntien rakentamisen tai jonkin muun ”alueellisen” 
kehittämishankkeen) ekotehokkuuden sanallinen määrittely voidaan kiteyttää WBCSDn alkuperäisen 
(1991) määritelmän mukaan siten, että suhteutetaan toimenpiteillä saavutettu elämän laatu 
toimenpiteistä aiheutuviin voimavarojen kulutukseen, päästöihin ja kustannuksiin1. Määrittely on 
suhteellisen lähellä perinteistä kestävän kehityksen määritelmää, joka rakentuu kolmen peruspilarin 
(ympäristöllisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden) varaan ja kattaa sitä kautta lähes kaikki 
mahdolliset hyvälle elinympäristölle asetettavat kriteerit. Matemaattisen kaavan muodossa 
ekotehokkuus on (alkuperäisessä muodossa ja suomennettuna): 
 
 
 
 
 
 

         (1) 

 

Määritelmä on kohtuullisen yksinkertainen ja helposti hyväksyttävissä. Vaikeampaa on kertoa miten 
sen osatekijöitä käytännössä mitataan ja ”lasketaan yhteen” (kuva 2.1). Määritelmä tai kaava ei 
tässä muodossa vielä kerro, miten yhteismitattomia asioita (kuten materiaalien ja energian kulutuksia 
tai päästöjä ja kustannuksia) yhdistetään tai miten niitä painotetaan. Yhteismitallisuuskaan 
(esimerkiksi painoyksikkö kilogramma) ei takaa yhteenlaskun asianmukaisuutta – esimerkiksi 
puutonni ja alumiinitonni ovat yhteenlaskettavissa, mutta niiden yhteinen paino ei kuvaa 
ekotehokkuuden näkökulmasta mitään kovinkaan merkityksellistä ominaisuutta2. Sama koskee vielä 
enemmän rakennusmateriaalien (esimerkiksi terästonnien) ja päästöjen (esimerkiksi CO2 -tonnien) 
yhteenlaskua.  
 
Yhdistämisen hankaluus korostuu edelleen kun otetaan huomioon eri osatekijöiden 
keskinäisvaikutukset eli ns. systeemidynamiikka, jolloin mukaan tulevat kausaaliyhteydet ja niiden 
vaikutusmekanismit sekä ajallinen ulottuvuus. Esimerkiksi päästöjen vähentäminen voi lisätä 
kustannuksia, energiankulutuksen vähentäminen materiaalimenekkiä tai tiettynä vuonna aikaansaatu 
energiankulutuksen vähennys voi johtaa energiankulutuksen lisääntymiseen seuraavina vuosina. 
Miten eri aikoina ilmenevät vaikutukset lasketaan yhteen – riittääkö talouslaskennalle tavanomainen 
diskonttaus (positiivisella korolla) vai pitääkö joissakin tapauksissa (esimerkiksi tulevaisuudessa 

                                                   
 
1 alueellisen ekotehokkuuden määritelmiä ja matemaattisia kaavoja on esitelty tarkemmin 
KEKO A-projektin työpaketti 1:n osaraportissa (Lahti ym. 2012) 
2 Ekotehokkuusarvioinneissa jonkin verran käytetty MIPS (Material Inputs Per Service unit) –
laskenta summaa kaikki materiaalit painoyksiköissä, mutta jos vaikutusarviointi pysähtyy 
siihen, tulos ei ota huomioon eri materiaalien laatueroja ja niiden vaikutuksia lopputulokseen 
eli siihen mikä merkitys tietyillä painomittauksilla on ekotehokkuuden kokonaisuudessa. 

Harm to the environment * Resource use * Cost 

                             
Quality of life 

Eco-efficiency  = 

  
  
  
               ympäristöhaitat  *  voimavarojen käyttö  *  kustannukset   

                 Elämän laatu     
 Ekotehokkuus           = 
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merkitykseltään kasvaviksi koettujen kasvihuonekaasupäästöjen osalta) soveltaa negatiivista 
diskonttausta?  

 

 
Kuva 2.1 Esimerkki ekotehokkuuden arviointiin sisältyvästä keskenään ristiriitaisten ominaisuuksien 
yhteisarvioinnista: Miten ekotehokkaaksi arvioidaan kaupunkikehityshanke, joka on kohtuullisen energia- ja 
materiaalitehokas ja jolla on erittäin pieni hiilijälki, mutta joka on viihtyisyydeltään enintään keskitasoa ja 
erittäin kallis? 

 
 
Edelleen voidaan kysyä (erityisesti globaalien vaikutusten osalta), miten eri paikoissa (esimerkiksi 
Euroopassa ja Aasiassa) ilmenevät vaikutukset suhteutetaan toisiinsa – voidaanko Suomessa 
kulutettu kivihiilitonni laskea suoraan yhteen Kiinassa kulutetun kanssa? Nämä kaikki kysymykset 
tulee jollakin tavalla ratkaista siinä vaiheessa kun verbaalinen tai yleisen tason matemaattinen 
määrittely siirretään käytännön laskentatyökaluun (ks. luvut 3–4). 
 
Eräs hyvin perusteltavissa oleva tavoite kaupunki- ja yhdyskuntakehityksen ekotehokkuuden 
määrittelylle on se, että se on kaupungin kehittämispäätöksissä mukana oleville tahoille 
ymmärrettävässä ja käytännönläheisessä muodossa ja tuo selvää lisäarvoa suunnittelun ja 
päätöksenteon sisältöön. Tällöin on syytä keskittyä niihin tekijöihin, joita yhdyskuntien suunnittelussa 
ja päätöksenteossa muutenkin käsitellään ja joilla on todettavissa selvä vaikutusyhteys 
ekotehokkuuden tärkeimmiksi katsottuihin osatekijöihin.  
 
Ekotehokkuuden määritelmillä ja mittareilla pyritään siis avaamaan selkeitä näkymiä ja reittejä 
kaikkein tärkeimmiksi koettujen ekologisperäisten ongelmien ratkaisuihin. Näitä ovat ainakin 
ilmastonmuutos, raaka-aineiden ehtyminen, puhtaan veden ja ilman puute sekä luonnon 
monimuotoisuuden väheneminen. Tämä merkitsee samalla, että määritelmillä ja mittareilla ei pyritä 
ratkaisemaan a) rakennetun ympäristön ”ikuisuuskysymyksiä” kuten onnellisuus-, kauneus- tai 
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vaikkapa tasa-arvoisuusvaikutuksia, koska niihin liittyy liikaa subjektiivisia arviointeja ja soviteltavia 
eturistiriitoja tai b) luomaan esimerkiksi uusia kustannuslaskentamenetelmiä tai ilmanlaadun 
indikaattoreita, koska niitä on jo kohtuullisen runsaasti tarjolla3.  
 
Edellä esitetyistä syistä johtuen tämän projektin ehdotus yhdyskuntarakenteen tai sen muutoksen 
(”yhdyskuntakehityksen”) ekotehokkuuden määritelmäksi ja mittariksi on alussa esitetyn kaavan (1) 
”kovan ytimen” supistettu ja käänteinen versio: 
 

   (2) 

 

Alueellisessa ekotehokkuudessa mitataan siis luonnonvarojen kulutusta ja aiheutettuja päästöjä yhtä 
kerrosneliötä tai yhtä asukasta (tai työpaikkaa) kohti. Luonnonvarojen kulutukseen luetaan 
uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat (ml. uusiutumattomat energialähteet). Jätteisiin liittyvät 
ympäristönäkökulmat sisältyvät luonnonvarojen kulutukseen ja päästöihin.  
 
Määritelmään ja kaavaan on toisaalta ehdotettu liitettäväksi ”pelkkien” luonnonvarakulutuksen ja 
päästöjen lisäksi ekosysteemivaikutukset, joista osa ilmenee ns. maankäyttömuutosten kautta. 
Tärkeimpiä ekosysteemivaikutuksia ovat muutokset ekosysteemipalveluissa kuten puhtaan ilman ja 
veden saatavuudessa sekä lajiston monimuotoisuudessa, joita kaikkia varten on kehitetty ainakin 
joitakin kohtuullisen yleisesti hyväksyttyjä mittareita. Mikäli em. ekosysteemivaikutukset haluttaisiin 
em. kaavaan ja sen osoittajaan mukaan, tulisi ne kaavan logiikan (”yhteenlaskukelpoisuuden” 
vuoksi) mukaan ”kääntää” ekosysteemipalvelujen tason vähenemiseksi. Tällöin alueellisen eli 
yhdyskuntakehityksen ekotehokkuuden kaava on: 
 
 
          (3) 
 
 

                                                   
 
3 Tämä kanta tuli selkeästi esiin myös KEKO A-projektin järjestämässä seminaarissa 
3.4.2012, jossa haluttiin rajata ekotehokkuuslaskureiden ydinsisällön ulkopuolelle esimerkiksi 
meluvaikutukset, pienhiukkaset ja taloudelliset vaikutukset. Vaihtoehtoisista tavoista 
määritellä tai arvioida ekotehokkuuden ”elämän laatu” -osatekijää on käsitelty tarkemmin 
Työpaketti 1 osaraportissa 1 (Lahti ym. 2012), jossa viitataan mm. Helsingin kaupungin 
ekotehokkuustyökalun HEKO:n rajauksen perusteluihin, joiden mukaan 
”kaupunkisuunnittelijalla on oman kokemuksensa ja ammattitaitonsa puitteissa riittävästi tietoa 
ja välineitä arvioida sitä, miten kaupunkiympäristöstä saadaan laadullisesti (toiminnallisesti, 
esteettisesti jne.) tyydyttävä. Jos halutaan kiinnittää huomiota nimenomaan kaupunkialuetta 
koskevan suunnitelman ekotehokkuuden parantamiseen, on kuitenkin samalla pidettävä 
huolta siitä, ettei samalla huononneta elinympäristön laatua. Jos siitä ei voida olla varmoja, on 
syytä tehdä erillinen laadun muutoksia koskeva arvio, joka liitetään ekotehokkuusarvioon 
tulevan päätöksenteon pohjaksi. Ekotehokkuustyökalu ei siis tarjoa uutta viisastenkiveä 
rakennetun ympäristön joskus hyvinkin hankalaksi osoittautuviin laadun arviointiongelmiin.” 

  
  
  
              asukas-  ja työpaikkamäärä tai kokonaiskerrosala   

                 kulutetut luonnonvarat + päästöt + luonnon monimuotoisuus    
 

yhdyskuntakehityksen 
ekotehokkuus             = 

  
  
  
              asukas-  ja työpaikkamäärä tai kokonaiskerrosala   

                 kulutetut luonnonvarat + päästöt     
 

yhdyskuntakehityksen 
ekotehokkuus             =  



 
 
 
 
 
 30.11.2012 9 / 52 
Pekka Lahti, Jukka Heinonen, Ari Nissinen, Antti Rehunen, Jyri Seppälä & Eeva Säynäjoki 
                                                                   

Kaavan osoittajassa olevat vaikutukset on tässä loogisuuden vuoksi siis ymmärrettävä 
(”yhteenlaskusta” huolimatta) kukin erikseen niin, että ekotehokkuus kasvaa kun luonnonvarojen 
kulutus ja päästöt vähenevät, mutta luonnon monimuotoisuus lisääntyy – kaikki johonkin määriteltyyn 
vertailutasoon (esim. vuoden 1990 tilanteeseen) suhteutettuna muutoksena. Sekä luonnonvarojen 
kulutuksen että päästöjen vähenemisen toivottavuus (ekotehokkuuden lisääjinä) perustuu 
ajatukseen, että näin lisätään elinympäristön elinkelpoisuutta, myös pitkällä aikavälillä. Osa 
päästöjen vaikutuksista ilmenee ilman, veden ja maan puhtausmuutoksina, millä voi olla merkittäviä 
viihtyvyys- ja terveysvaikutuksia. Osa päästöjen vaikutuksista puolestaan ilmenee luonnon 
monimuotoisuuden heikkenemisenä. Maankäytön muutokset aiheuttavat nykyisin yli 80 % 
monimuotoisuusvaikutuksista Suomen luonnossa (Rassi ym. 2006). 
 
Suurimmalla osalla ehdotetulla tavalla rajatusta ekotehokkuudesta ja sen kaikista osatekijöistä on 
melko selkeitä ja tunnettuja mittausmenetelmiä ja mittayksiköitä. Syy miksi matemaattisessa 
kaavassa kaupunkiympäristön elämän laatua (tai palvelukykyä) kuvaava mittari on sen 
kokonaiskerrosala tai niiden asukkaiden ja työntekijöiden määrä, joita ao. rakennettu ympäristö 
palvelee, on se, että niitä voidaan karkeudestaan huolimatta pitää kohtuullisen hyvin 
yhdyskuntasuunnitelman määrällistä suorituskykyä (kykyä asuttaa tai tarjota rakennettua tilaa) 
kuvaavina lukuina ja että sekä kerrosala että asukas- tai työpaikkaluvut ovat yhdyskuntasuunnittelun 
ja kaavoituksen tutuimpia ja käytetyimpiä tavoitelukuja. 
 
Ehdotettu määritelmä ja matemaattinen kaava ovat lopultakin vain käsitteellisen tason mittareita 
eivätkä sisällä käytännön ohjeita eri tekijöiden yhteenlaskua varten. Osasta mitattavia tekijöitä on 
kuitenkin jo olemassa vakiintuneita käytäntöjä yhteenlaskutavoiksi. Esimerkkinä ovat 
kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlasku sillä perusteella millaisiksi tiettyjen kaasujen (CO2, SF6, 
HFC:t, N2O, CH4 ja PFC:t) vaikutukset ilmaston lämpenemiseen on arvioitu. Samaan tapaan on 
muodostettu happamoitumiseen vaikuttavien aineiden (AP = Acidification Potential), fotokemiallista 
savusumua aiheuttavien aineiden (POCP = Photochemical Ozone Creation Potentials), ihmiselle 
myrkyllisten aineiden (HTP = Human Toxicity Potential) ja vesistöille myrkyllisten aineiden (FAETP = 
Freshwater Aquatic Ecotoxicity Potential) yhteenlaskukertoimet. Monien muiden tekijöiden osalta 
tarvitaan paitsi lisää vaikutustietoa tai vähintään arvioita eri asioiden vaikutusvoimista ja tärkeyksistä 
niin myös se metodi, jolla tärkeydeltään eriarvoiset asiat voidaan ”yhteismitallistaa” (ks. luku 3). 
 
Yhteismitallistamisessa voidaan lisäksi ottaa kantaa seuraaviin asioihin: 

 eri aikoina ilmenevät vaikutukset (vaikka käytettäisiin ns. elinkaarilaskentaa niin tämän 
päivän vaikutusten merkitys voi olla erisuuruinen kuin vaikkapa vuonna 2050) 

 eri paikoissa esiintyvät vaikutukset (katsotaanko vain paikallisia, kansallisia vai 
kansainvälisiä/globaaleja vaikutuksia, mikä on vaikutusalueen rajaus?) 

 eri ihmisryhmille kohdistuvat vaikutukset (kohdepaikkakunnan asukkaat, paikkakunnalla 
työssäkäyvät, satunnaiset vierailijat, raaka-ainetuottajat, kuljetustyöntekijät jne.) 

 
Vaikka alueellisen tai yhdyskuntarakenteen ekotehokkuuden määrittely onkin em. tavalla suppea eli 
keskittyy vain ns. kovan ytimen osatekijöihin, ei se tarkoita sitä ettei päätöksenteossa tarvitsisi ottaa 
huomioon myös kaikki muut, perinteisetkin, hyvän yhdyskuntasuunnittelun osatekijät. Tällöin 
ekotehokkuuden arvioinnin ohella ja jälkeen voidaan arvioida sitä, miten otetaan huomioon mm.: 
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 eri ekotehokkuuden osatekijöiden keskinäiskytkennät ja systeemidynamiikka4 
(vaikeuttavatko vai helpottavatko tietyt valinnat myöhempiä valintoja jne.) 

 ekotehokkuuden suhde kustannuksiin (vaikuttaa mm. keskenään yhtä ekotehokkaiden 
toimenpiteiden toteuttamisjärjestykseen) 

 ekotehokkuuden suhde ympäristön muihin laatutekijöihin kuten viihtyisyyteen, kauneuteen 
jne. (ja aiheuttaako ekotehokkuuden voimakas yhteiskunnallinen huomioon otto esimerkiksi 
kauneusihanteiden uudelleenmäärittymistä, joissa välttämätön muuttuu kauniiksi?) 

 ekotehokkuuden saavuttamiseen tarvittavien päätösten hyväksyttävyys ja realistisuus 
(sosiaalinen ja institutionaalinen kestävyys) 

 
Ekotehokkuuden moniulotteisuudesta ja -muotoisuudesta johtuen on vaikeaa ellei mahdotonta 
esittää mittaamiselle yhtä yleisesti hyväksyttävää määritelmää tai laskentakaavaa.  On tyydyttävä 
menettelyihin jotka kuvaavat kohdetta ja sen olennaisia ominaisuuksia ainakin sen tärkeimpien 
osatekijöiden osalta ja sillä tarkkuudella, mikä nykyisen tiedon ja käytettävissä olevan arviointityön 
määrän näkökulmasta on mahdollista. 
 
Mikäli ilmastomuutoksen torjuntaa pidetään muuta ekotehokkuutta tärkeämpänä tavoitteena tai 
todetaan sen olevan edellytyksenä muiden tavoitteiden saavuttamiselle (systeemidynaaminen 
riippuvuus), on alueellinen ekotehokkuus määriteltävä nettohiilijäljen kautta: 

 

           
(4) 

 
 
jossa khk on tarkoittaa kasvihuonekaasupäästöjä (hiilidioksidia, metaania ja typpioksiduulia). Ne ja 
alueen biomassan kasvuun sitoutunut hiili ilmaistaan samassa yksikössä, CO2-ekvivalenttilukuina 
(ks. kohta 3), minkä seurauksena aiheutetut khk-päästöt ja ilmakehästä sidottu hiili voidaan 
vähentää toisistaan.  
 
Tämän määrittelyn mukaan yhdyskuntarakenteen ekotehokkuuden ydinindikaattori on elinkaarensa 
aikana tuottama kasvihuonekaasupäästömuutos eli nettohiilijälki (sidotun ja päästetyn 
kasvihuonekaasumäärän erotus) suhteutettuna asukas- ja työpaikkalukuun tai kokonaiskerrosalaan.  
 
KEKO A-projektissa ei ole otettu kantaa siihen, pitääkö yhdyskuntakehityksen ekotehokkuus 
ymmärtää laajemmin (kuten kaavassa 3) vai suppeammin (kuten kaavassa 4), vaan laskenta- ja 
arviointityökalujen kehitystyön (KEKO B:n) tavoitteeksi on haluttu jättää molemmat vaihtoehdot.  
 
Riippumatta siitä, lähestytäänkö yhdyskuntarakenteen ekotehokkuutta laajasta vai suppeasta 
näkökulmasta, laskennassa on tarkasteltava yhdyskunnan kaikkien rakenneosien (rakennukset, 
perusrakenteet ja viheralueet) ja sen koko elinkaaren (raaka-aineiden hankinnan, kuljetusten, itse 
rakentamisen, rakennetun ympäristön käytön ja liikenteen, kunnossapidon, korjaamisen, purkamisen 

                                                   
 
4 ks. esim. Hradil, Lahti & Haapio 2011 ja Hradil & Lahti 2012. 

  
  
  
               asukas- ja työpaikkamäärä (hlöä) tai kokonaiskerrosala (kem2)  

                 ilmakehästä sidottu khk (t CO2-ekv) – ilmakehään päästetty khk (t CO2-ekv)     
 

yhdyskuntakehityksen 
nettohiilijälki             =
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ja kierrätyksen) aikaisia vaikutuksia. Esimerkiksi ekosysteemin nettohiilijälki ja ilmastovaikutus 
pienenevät jos ”koko yhdyskuntasysteemiin” tulee sen elinkaaren aikana enemmän 
kasvihuonekaasuja kuin siitä poistuu (kuva 2.2). 

 

 
Kuva 2.2 Yhdyskuntarakenteen ekotehokkuus määriteltynä ilmakehän ekosysteemin ja 
yhdyskuntasysteemin vuorovaikutuksesta syntyvän nettohiilijäljen kautta (Lahti 2012b). 
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3. Alueellisen ekotehokkuuden arvioinnin vaihtoehtoja  

Yhteismitallistamisen ongelmia 

Edellisessä luvussa esitettyjä ekotehokkuuden kaavoja ja niiden "kerto- tai yhteenlaskuja" voidaan 
kritisoida monista eri näkökulmista. Kun luonnonvarojen kulutuksen ja ympäristöhaittojen 
yhteisvaikutus mitataan niiden tulona, voi jommankumman tulotekijän hyvin pieni arvo mitätöidä 
toisessa tulotekijässä mitatun suurenkin arvon. Toisaalta mikäli kaava olisi "summamuotoa" (siis: 
kulutetut luonnonvarat + ympäristöhaitat), olisivat molempien tekijäryhmien vaikutukset 
kokonaisuuteen toisistaan riippumattomia. Jos toinen osatekijä on lukuarvoltaan suuri, on sen 
vaikutus summaankin yhtä suuri. Mutta summamuotoinen laskenta edellyttää aina summattavien 
osatekijöiden yhteismitallisuutta, eli samaa laatuyksikköä, mikä voi käytännössä olla saavuttamaton 
ihanne. Painomitoissa olevia tekijöitä voidaan periaatteessa laskea yhteen, mutta ei ole mieltä 
laskea luonnonvarojen kulutuksen kiloja ja päästöjen kiloja yhteen, ei edes hyvin erilaisten ja 
ominaispainoltaan hyvin eri tasolla olevien rakennusmateriaalien kulutusta. Kilon kulutus soraa tai 
alumiinia ja kilon suuruinen hiilidioksidipäästö ovat tuskin millään kriteerillä ekotehokkuudeltaan 
samanarvoisia. Näennäisestä yhteismitallisuudesta huolimatta näitä erilaisia kiloja voidaan kuitenkin 
painottaa sen mukaan miten arvokkaina, harvinaisina, riittävyyden ja käyttötarkoituksen kannalta 
kriittisinä tai vaikutuksiltaan vahingollisina niitä kutakin pidetään.  

Ekvivalenttien laskenta eri ympäristöongelmille 

Ilmastovaikutusten ja hiilijalanjäljen näkökulmasta on kehitetty erilaisten kasvihuonekaasupäästöjen 
painotusmenettely, jonka tuloksena saadaan hiilidioksidiekvivalentti CO2ekv. Siinä eri 
kasvihuonekaasujen kilomääriä painotetaan yhteenlaskussa eri kertoimilla siten, että eri 
kasvihuonekaasupäästöt saadaan toisiinsa nähden yhteismitalliseksi niiden ilmakehää lämmittävän 
vaikutusten suhteen. Samaan tapaan on kehitetty vastaavia laskentamenettelyjä muille 
ympäristöongelmille etenkin elinkaariarvioinnin piirissä, esimerkkeinä SO2- ja TOPP-ekvivalentit. 
Edellinen (SO2ekv) kuvaa happamoitumista ja lasketaan SO2, NOx, HCl, HF, NH3 ja H2S -päästöistä 
ja jälkimmäinen (TOPPekv = tropospheric ozone precursor potential) otsonin O3 muodostumista 
esiasteestaan lähellä maata olevassa ilmakehässä, mikä voi aiheuttaa esim. savusumua kesällä ja 
lasketaan massaperusteisesti CO, NMVOC (non-methane volatile organic compounds), NOx ja CH4 -
päästöistä (GEMIS glossary 2010). Näille kaikille laskentatavoille on siis yhteistä, että erilaisille 
ympäristöongelmille määritellään niihin liittyvä vaikutus, jonka suuruutta ekvivalenttiluvut kuvaavat. 
Ekvivalenttilukujen laskennan lähtökohtana ovat tieteellisesti perustellut painokertoimet eli 
karakterisointikertoimet kullekin päästölle tai maankäyttötekijälle, joiden tiedetään aiheuttavan ko. 
vaikutusta.(ks.  kohta ”Elinkaariarvioinnin lähestymistapoja” ja  yksityiskohtaisemmin KEKO TP1 
raportti).  

Ratkaisuja löytyy 

Edellä oleva "yhteen- ja kertolaskumuotoja" koskeva ekvivalenttitarkastelu onnistuu kun arvioinnin 
lähtökohtana on jokin tietty vaikutus, jonka syy-seurausketjuun löytyy luonnontieteellinen perusta. 
Tilanne muuttuu kun lähtökohtana on yhteismitattomien vaikutusten yhdistäminen. Tähän 
tilanteeseen törmätään ekotehokkuuden laskennassa silloin kyseessä on ns. laaja määrittely (ks. 
luku 2, kaava 3).  Haasteena on löytää ekotehokkuuden arviointiin käytännönläheinen ja uskottava 
"ekolaskuri", jossa pystytään hyödyntämään luonnontieteellinen perusta niin pitkälle kuin mahdollista 
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ja samalla käsittelemään yhteismitattomia vaikutuksia. Tästä syystä ekotehokkuuden laskennan 
lähtökohdaksi on valittu tapa, jossa ekotehokkuuden eri osatekijöitä eli arviointikriteerejä 
(materiaalien kulutusta, energiankulutusta, uusiutuvien energialähteiden osuutta 
energiantuotannossa, jätteiden ja kierrätyksen määrää ja ekosysteemivaikutuksia) voidaan 
"yhteismitallistaa" painottamalla kutakin osatekijää sen mukaan, miten tärkeinä niitä pidetään 
kokonaisekotehokkuuden muodostumisessa. Useampien ilmiöiden ja muutosten samanaikainen 
huomioon otto edellyttää systemaattista ja läpinäkyvää menettelytapaa, jolla voi perustella arviointia. 
Edellä on kuvattu yhteen- ja kertolaskujen matemaattisia edellytyksiä ja esimerkkejä 
kasvihuonekaasujen, happamoitumisyhdisteiden ja otsonin muodostumista edistävien aineiden 
yhteismitallistamisesta kun lähtökohtana on jokin tietty vaikutus.  

Silloin kun kyseessä on eriaikoina ilmenevien vaikutusten yhteismitallistaminen, yleinen käytäntö on 
diskonttaus. Siinä tulevaisuudessa ilmenevät hyödyt tai haitat arvioidaan yleensä vähemmän 
tärkeiksi kuin nykyhetkessä tapahtuvat. Tämä tilanne on lähes poikkeuksetta rahassa mitattavien 
vaikutusten (kuten menojen tai tulojen) tapauksessa. Tänään saatu sata euroa on arvokkaampi kuin 
50 vuoden päästä saatava. Vaikka diskonttauskorko olisi vain 5 %, 100 euron arvo laskee 50 
vuodessa tasolle 7,70 euroa. Muutoksen suunta voi periaatteessa olla päinvastainenkin, eli 
tulevaisuudessa tapahtuvat muutokset (kuten kasvihuonekaasupitoisuuden kasvu) arvostetaan 
tärkeämmiksi kuin nykyiset, jolloin diskonttauskorko olisi negatiivinen. Tätä voidaan perustella sillä, 
että kasvihuonekaasun kertyminen ilmakehään huonontaa kiihtyvällä vauhdilla ihmisen kannalta 
suotuisia sääolosuhteita ja sitä kautta elinolosuhteita. Merkityksen muuttumisen voimakkuutta 
voidaan säädellä laskennassa käytettävän korkokannan avulla. Yhteiskunnallisissa investoinneissa 
käytetään yleisesti 4–6 % korkokantaa kun taas yksityistaloudellisessa laskennassa esim. 6–20 % 
korkokantaa. Negatiivisia korkokantoja ei juuri ole käytetty. 

Tuotteesta elinkaarenaan aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen ilmastovaikutusten (eli 
hiilijalanjäljen) laskentaan on kehitetty eri aikoina tapahtuvien päästöjen CO2-ekvivalenttilaskenta, 
joka ottaa huomioon sen kuinka kauan päästö ehtii vaikuttaa esimerkiksi 100 vuoden aikana (joka on 
kasvihuonekaasujen päästöjen arvioinnissa yleisesti käytetty ajanjakso PAS2050-standardin 
mukaan).  

Ylivoimaisesti yleisin ratkaisu useiden hyvin erityyppisten vaikutustekijöiden yhteismitallistamiseen 
on ollut painokertoimien käyttö. Niiden avulla voidaan enemmän ja vähemmän merkitykselliset asiat 
saattaa samalle asteikolle ja yhteenlaskukelpoisiksi.  Menettely perustuu kuitenkin tavalla tai toisella 
subjektiiviseen arvottamiseen ja vastaa sitä käytännön tapaa, mitä jokainen päätöksentekijä joutuu 
soveltamaan tehdessään arkipäiväisiäkin valintoja esimerkiksi ajankäyttönsä tai ruokaostostensa 
suhteen. Tärkeimmiksi ja halutuimmiksi koetut asiat saavat tällöin suuremman painoarvon ja 
painavat ratkaisussa enemmän kuin muut. Matemaattinen painoarvojen määritys ei siis tee 
painotuksesta sen objektiivisempaa kuin muunlaiset painotusmenettelyt. Se on vain kvantifioitua 
(määrämitallistettua), operationalisoitua (helpommin jatkokäsiteltäväksi tehtyä) ja näkyväksi tehtyä 
subjektiivisten arvostusten asettelua. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat eräitä vaikutusarvioinnin 
perusedellytyksistä silloin kun halutaan, että useampia ihmisiä koskevista arvioinneista ja niiden 
oikeellisuudesta halutaan keskustella ennen yhteisiä päätöksiä. Arviointien tukena ja taustalla voi 
olla runsaastikin objektiivisesti ja fysikaalisin suurein mitattua tutkimustietoa, mutta niiden merkitystä 
arvioidaan henkilökohtaisen kokemuksen ym. subjektiivisten mielikuvien perusteella.  
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Eräs tapa lähestyä ilmiöiden merkittävyyden arviointia on luokitella niitä esimerkiksi tärkeiksi ja 
vähemmän tärkeiksi. "Tärkeitä" voidaan kutsua vaikkapa avain- tai ydinindikaattoreiksi. OECD on 
määritellyt ympäristön tilaa kuvaavat avainindikaattorit (key indicators) ja jakanut ne kahteen 
luokkaan (OECD 2008): 

a) ne joihin löytyy jo tällä hetkellä perustiedot useimmissa OECD-maissa 
b) ne jotka edellyttävät lisäselvityksiä (ks. enemmän KEKO TP1 raportissa, Lahti ym. 2012) 
 

Elinkaariarvioinnin lähestymistapoja 

Elinkaariarvioinnissa (LCA = Life Cycle Assessment) on kehitetty tuotteiden ja palveluiden 
mittaamiseen ympäristövaikutusten arviointimenetelmiä, joissa on kansainvälisen tutkijayhteisön 
pohdiskelujen kautta päädytty suosittelemaan erilaisten ympäristövaikutusluokkien käyttöä. 
Elinkaariarvioinnissa sovelletaan myös ISO:n ja EU:n luomia kansainvälisiä standardeja. 
Ympäristövaikutusluokat (eli tavanomaisessa puhekielessä ympäristöongelmat) kuten 
ilmastonmuutos, happamoituminen ja vesistöjen rehevöityminen kuvaavat erikseen sovittujen 
kuormitustekijöiden (esim. rikkidioksidipäästöjen) aiheuttamia syy-seurausketjuja niihin liittyvine 
vaikutuksineen. Yleisesti käytettyjä vaikutusluokkia niitä synnyttävine päästöineen ja muine 
tekijöineen ovat: 

- ilmastonmuutos (CO2, N2O, CH4, F-kaasut) 
- yläilmakehän otsonin tuhoutuminen (F-kaasut) 
- happamoituminen (SO2, NOx, NH3) 
- alailmakehän otsonin muodostuminen (NOx, NMVOC) 

 kasvillisuus 
 ihmisen terveys 

- rehevöityminen (N (veteen), P (veteen), NOx, NH3) 
 vedet 
 maaympäristö 

- pienhiukkaset (primäärihiukkaset PM, sekundäärihiukkaset (SO2, NOx, NH3) 
- säteily 
- ekotoksisuus (raskasmetallit, orgaaniset yhdisteet, …) 

 makea vesi 
 merivesi 
 maaympäristö 

- toksisuusvaikutukset ihmiseen (raskasmetallit, orgaaniset yhdisteet, …) 
- luonnon monimuotoisuus (maankäyttömuutokset, päästöt) 
- maan tuottavuuden heikkeneminen (maankäyttömuutokset) 
- luonnonvarojen heikkeneminen (raaka-aineiden otto) 

 uusiutumattomat 
o metallit 
o muut mineraalit 
o fossiiliset polttoaineet 

 uusiutuvat 
o bioperäiset 
o vesi 
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Elinkaariarvioineissa käytettyjen menetelmien avulla kullekin ympäristövaikutuksia synnyttävälle 
toiminnalle voidaan laskea sen aiheuttamat ympäristövaikutukset eri vaikutusluokkaindikaattoreina 
eli ekvivalenttilukuina (vrt. kohta ”Ekvivalenttilukujen laskenta eri ympäristöongelmille”). 
Indikaattoriarvojen arviointi pyritään tekemään tieteellisiin tosiasioihin perustuen. 

Yhteismitallistamisen subjektiivisuudesta 

Edellä (luvussa 2) esitetyissä ekotehokkuuden yhtälöissä kriittisinä tekijöinä ovat mukaan otettavat 
ympäristönäkökohdat ja se kuinka nämä erilaiset ympäristönäkökohdat yhdistetään nimittäjässä (tai 
osoittajassa). Kaikkein aggregoiduin (yhdistellyin) muoto on yksi lukuarvo, jossa erilaiset 
ympäristövaikutukset on tehty toisiinsa nähden yhteismitalliseksi. Tähän ei ole olemassa objektiivista 
kaikkien hyväksymää tieteellistä perustaa, vaan kyse on subjektiivisista valinnoista eri 
ympäristövaikutusten tärkeydestä ja siihen liittyvästä arvottamisesta. Lukuarvojen subjektiivisuuden 
takia on tyypillistä, että ympäristövaikutukset esitetään omina indikaattoriarvoinaan. Tällöin 
ekotehokkuutta kuvaavat tunnusluvut (esim. arvonlisäys jaettuna ympäristövaikutuksilla) joudutaan 
esittämään erikseen kullekin ympäristövaikutusindikaattoreille. Päätöksentekotilanteissa 
ympäristövaikutusindikaattorit joudutaan lopulta kuitenkin arvottamaan keskenään, josta syystä 
käytännön menettelytapoja senkin hoitamiseksi kehitellään. 

Mittatikun lähestymistapa elinkaariarvioinnin tulosten esittämiseksi 

Esimerkiksi Mittatikku-hankkeessa pyrittiin ympäristövaikutusten yhdistämiseen, jotta kuluttajille 
voitaisiin kertoa havainnollisesti kulutuksen ja erilaisten tuotteiden ympäristövaikutuksista (Nissinen 
ym. 2007). Ympäristövaikutuksia normalisoitiin suhteuttamalla ne Suomen keskimääräisiin 
ympäristövaikutuksiin ja painotettiin asiantuntijoiden antamilla painokertoimilla (Seppälä 1999). 
Tuloksena oli aggregoitu ympäristövaikutusten mittari, josta näkyi myös kunkin 
ympäristövaikutusluokan suhteellinen merkitys (ks. kuva 3.1). Mittatikku sisältää nykymuodossaan 
vain viisi ympäristövaikutusluokkaa, eikä se kuvaa riittävästi alueidenkäytön vaikutuksia, mutta se 
näyttää yhden tavan yhdistää ja kuvata erilaisia ympäristövaikutuksia. 
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Kuva 3.1 Esimerkki Mittatikussa käytettävästä ympäristövaikutusten eri tekijöiden painotus- ja 
yhdistämismenettelystä (KEKO TP1 raportti, Nissinen ym. 2007). 

Matemaattisesti ilmaistuna, erilaisten ympäristövaikutusten yhdistämisessä voidaan elin-
kaariarvioinnissa käyttää seuraavaa yhtälöä (Seppälä ja Hämäläinen 2001): 

    
i

i
n

i
i R

AIwAEI )()(
1

    (5) 

missä  EI(A)  = toiminnan tai toimintojen A aiheuttama ekoindeksi 
 Ii(A)  = A:n aiheuttama vaikutusluokan i indikaattoriarvo 
 wi    = vaikutusluokan i painokerroin  
 Ri  = vaikutusluokan i referenssi-indikaattoriarvo 
 
Referenssiarvo kuvaa jonkin valitun alueen R vaikutusluokan indikaattoriarvoa, jonka kaikki alueen 
toiminnot aiheuttavat. Ri:n laskennan perusteet ovat samat kuin Ii (A):n laskennassa. 

Painokertoimet wi kuvaavat eri vaikutusluokkien keskinäisiä tärkeyseroja. Painokertoimet 
määritetään arvottamisen avulla eikä sen tekemiseen ole yhtä ja oikeaa menetelmää. Menettelyä on 
käytetty lukuisissa elinkaariarviointitöissä (esimerkiksi Seppälä ym. 1998, Seppälä & Grönroos 2000)  
ja  mm. ENVIMAT-mallissa (Seppälä ym. 2009). 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Juuston 
päiväkulutus

30 g

Ruisleivän 
päiväkulutus

83 g

0,5 pyykin-
pesu-
kertaa

Asunto-
päivä
41 m2

Auto-
matka
20 km

100 = Suomen ympäristövaikutukset
           henkilöä kohti päivässä

Primäärienergiankulutus (0,18)
Alailmakehän otsonin muodostuminen (0,10)
Happamoituminen (0,16)
Vesien rehevöityminen (0,26)
Ilmastonmuutos (0,30)

Ympäristövaikutukset ja niiden painotukset (suluissa):
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Ekoharvinaisuus 

Edellä esitetyn yhtälön erikoistapaus on sveitsiläinen ns. ekoharvinaisuus (ecoscarsity) -menetelmä. 
Siinä luonnonvarojen kulutuksen ja päästöjen tärkeyden arvioinnissa käytetään harvinaisuus- tai 
niukkuusmittaa (kulutusta suhteessa varantoon) tai ilmiön vakavuusastetta kuvaavaa kriittisten raja-
arvojen läheisyysmittaa. Esimerkiksi alueellisten voimavarojen ja päästöjen määrää voidaan verrata 
vastaaviin seudulla käytettävissä oleviin keskimääräisiin tai kriittisiksi tasoiksi määriteltyihin 
lukuarvoihin (katso tarkemmin, mm. yhtälöt, KEKO TP1 raportista). Lähestymistapa voi KEKO-
projektissa olla hyödyllinen erityisesti luonnonvarojen tarkastelussa. 

Määrällisiin ja kriteeripohjaisiin indikaattoreihin perustuvat menetelmät 

Ekotehokkuuden arviointityökalut käyttävät periaatteessa kahta eri lähestymistapaa ekologisten 
vaikutusten mittaamiseen. Vaikutuksia voidaan mitata määrällisiin indikaattoreihin perustuen – näin 
tehdään esimerkiksi elinkaariarvioinnissa jossa käytetään määrällisiä arvioita päästöistä ja 
luonnonvarojen käytöstä. Toisaalta vaikutuksia voidaan mitata alueiden ekologiselle kestävyydelle 
määritettyjen kriteerien perusteella, jotka ovat joko poissulkevia (jos kriteeri ei täyty niin alue ei ole 
ekotehokas) tai pisteytettäviä (jos kriteeri täyttyy, siitä saa ekotehokkuutta osoittavia pisteitä). 

Ekologisten vaikutusten määrällinen indikaattori voi siis mitata rakennetun ympäristön 
ympäristövaikutuksia elinkaariarviointia käyttäen. Tällöin se huomioi käytetyt luonnonvarat, päästöjen 
vaikutukset, maankäytön vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin, sekä 
terveysvaikutukset (mm. pienhiukkasten ja kemikaalien esiintymisen kautta).  

Kutakin ekologista vaikutusta tarkastellaan erikseen ja lisäksi ne voidaan johtopäätösten 
helpottamiseksi yhdistää yhdeksi indikaattoriksi etukäteen määritellyn normituksen ja 
painokertoimien avulla. Tätä lähestymistapaa käyttävät useat työkalut ja arviointikehikot (mm. 
EcoBalance). Yhdyskuntarakenteen ja kaavoituksen ekologiselle kestävyydelle on määritetty kriteerit 
ja niiden pisteytys mm. työkaluissa HEKO, BREEAM (BFC), CASBEE-CITY ja CASBEE-UD, sekä 
LEED-ND (ks. Säynäjoki ym. 2012). 

Yhdyskuntarakenteen ja kaavoituksen ekologisen kestävyyden ja ekotehokkuuden analysoinnissa 
voidaan käyttää sekä elinkaariarviointia että kriteerimenettelyä. Elinkaariarviointi kannattaa tehdä 
niille ympäristövaikutusluokille joille se voidaan tehdä, ja kriteeritarkastelulla varmistetaan ettei 
olennaisia ekologisen kestävyyden näkökohtia jää tarkastelun ulkopuolelle. Tällöin elinkaariarvioinnin 
tulokset voidaan tuoda mukaan kriteereissä pisteytettäviin osatekijöihin, jolloin kriteeripohjainen 
tarkastelu tuottaa arvion kokonaisekotehokkuudesta. 

  



 
 
 
 
 
 30.11.2012 18 / 52 
Pekka Lahti, Jukka Heinonen, Ari Nissinen, Antti Rehunen, Jyri Seppälä & Eeva Säynäjoki 
                                                                   

4. Analyysi aluetasoisista ekolaskureista ja 
arviointityökaluista 

Alueellisen ekotehokkuuden ja aluekehityksen kestävyyden arviointityökaluja on tarjolla runsaasti. 
Työkalujen avulla voidaan arvioida erilaisia materiaali- ja energiavirtoja, päästöjä ja 
ympäristövaikutuksia sekä erilaisiksi kriteeristöiksi koottuja tulkintoja ekotehokkuudesta ja kestävästä 
kehityksestä. Uusia ekolaskureita kehitetään jatkuvasti ja monista on tarjolla useita eri versioita. 
Työkalujen laaja kirjo ja tarjolla olevan työkalukannan jatkuva uudistuminen kertovat, että käsitys 
alueellisesta ekotehokkuudesta on vielä kansainvälisesti vakiintumaton – ekotehokkuus ei ole 
ainakaan toistaiseksi sellaisenaan mitattavissa tai edes yksikäsitteisesti määriteltävissä – ja että 
ekotehokkuuden osatekijöiksi yleisesti tunnistettujenkin asioiden arvioinnissa on vielä merkittäviä 
epätarkkuuksia ja epävarmuustekijöitä. Eri työkalut arvioivat eri asioita erilaisin menetelmin, eivätkä 
niiden tuottamat tulokset ole välttämättä keskenään vertailukelpoisia. Niin vertailuja tehtäessä kuin 
omaan käyttöön soveltuvaa työkalua valittaessa olisi erittäin tärkeää tuntea eri työkalujen perusteita 
ja perusteluja riittävästi. 

Ekolaskureiden järkevä valinta ja tarkoituksenmukainen käyttö voi olla hankalaa tarjonnan nopeassa 
ja monisuuntaisessa kehitysvaiheessa. Lopputuleman kannalta ei ole samantekevää, mitä työkalua 
käytetään – tai miten sitä käytetään. Arviointimenetelmiä saatetaan soveltaa sellaisiinkin 
käyttötarpeisiin, johon ne eivät kriittisesti arvioituna tarkkuutensa ja luotettavuutensa puolesta 
sovellu. Ekolaskureiden esittelyssä ja markkinoinnissa saatetaan korostaa laskentamenetelmien 
vahvuuksia ja jättää heikkoudet mainitsematta. Ekotehokkuuslaskenta on tyypillisesti niin 
monimutkaista, että asiaan perehtymättömän on haastavaa arvioida eri menetelmien epätarkkuuksia 
ja virhemarginaaleja. Usein puuttuvaa tai epätarkkaa tietoa joudutaan laskentamalleissa 
korvaamaan oletuksilla, yleistyksillä ja likiarvoilla. Lisäksi monet työkalut ovat kyllä käyttökelpoisia 
saman kohteen arvioinnissa, mutta näkökulmasta ja laajuudesta riippuen erot tuloksissa saattavat 
olla merkittäviäkin, mikä käyttäjän tulisi kyetä ottamaan huomioon tehdessään tulkintoja 
laskentatuloksista. Työkaluja voidaan myös käyttää helposti ”väärin”, sekä tahallisesti että 
tahattomasti. Puutteellinen ymmärrys tai ennalta päätettyjen tulosten tarkoitushakuinen tavoittelu 
saattaa turmella arvioinnin. 

Onnistuneen lopputuloksen kannalta kriittisiä vaiheita ovat työkalun valinta, arvioinnin suorittaminen 
(tavallisesti käyttäjän näkökulmasta laskennan lähtötietojen syöttäminen) sekä tulosten 
tulkitseminen. 

Valittaessa työkalua tiettyyn käyttötarkoitukseen, olennaisia kysymyksiä ovat: 
 Mitä halutaan arvioida ja millä työkalulla se onnistuu? 
 Soveltuuko työkalu valitulle tarkastelutasolle? 
 Mistä näkökulmasta työkalu tarkastelee arviointikohdetta? 
 Kuinka tarkkoja ja luotettavia työkalun tuottamat tulokset ovat? 
 Miten työkalun vahvuudet ja heikkoudet suhtautuvat arviointitarpeen prioriteetteihin 

(esimerkiksi luotettavuus, helppokäyttöisyys, kustannukset)? 

Arvioinnin suorittaminen edellyttää usein ymmärrystä siitä: 
 Minkälaista asiantuntemusta työkalun käyttö vaatii 
 Millä tarkkuustasolla laskenta suoritetaan  
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 Miten lähtötietojen epätarkkuudet vaikuttavat tulosten tarkkuuteen  

Tulkittaessa tuloksia kriittisesti on hyvä tietää: 
 mitä työkalu huomioi laskelmissaan ja arvioissaan – ja mitä ei 
 jos menetelmä yhteismitallistaa ekotehokkuuden eri osatekijöitä, miten yhteismitallistaminen 

tapahtuu 
 noudattaako työkalun laskenta elinkaariajattelun periaatteita ja millä laajuudella 
 minkälaisiin oletuksiin ja yleistyksiin arviointi ja laskelmat perustuvat. 

Työkalukokonaisuuden hallitsemiseksi ekotehokkaan aluesuunnittelun ”työkalupakkiin” (taulukko 4.1) 
on koottu yhteensä 40 aluetasolle soveltuvaa kaupallisessa tai tutkimuskäytössä olevaa ekolaskuria 
tai ekotehokkuuden arviointikehikkoa (liite 1). Työkalupakkiin kuuluu työkaluja ekotehokkuuden eri 
osatekijöiden arviointiin useilla alueellisilla tarkastelutasoilla, yksittäisistä kortteleista koko 
valtakunnan laajuuteen. Työkalupakki voi sekä auttaa valitsemaan oikeita työkaluja oikeisiin 
käyttötarkoituksiin että tulkitsemaan tuloksia oikealla tavalla. Työkalupakin sisältöä on analysoitu 
yksityiskohtaisesti työraportissa TP2/1: ”Katsaus tarjolla oleviin ekolaskureihin” (Säynäjoki ym. 2012) 
kolmitasoisella jaottelulla: käyttäjälähtöinen työkalupakki, työkalujen vertailu- ja yhteenvetotaulukko 
sekä työkalukohtainen kuvaus. Tuloskokonaisuus toimii käsikirjana ekolaskureita työssään 
käyttäville maankäytön suunnittelijoille ja muille alueellisen ekotehokkuuden arvioinnista 
kiinnostuneille. 

Taulukko 4.1 Tiivistelmä käyttäjälähtöisestä työkalupakista. Luokittelu on suuntaa-antava ja kuvaa työkalujen 
(työkaluluettelo, ks. liite 1) luonteenomaisia käyttötasoja ja -tarkoituksia.  
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Ekopassi BREEAM for KULE (UZ) 
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Työkalupakin lokeroita kuvaaviin taulukoihin (TP2 osaraportti, s. 8–19) on koottu tiivistelmät 
työkalujen käyttäjän näkökulmasta oleellisista ominaisuuksista, joita ovat mm. käyttötarkoitus, 
vahvuudet, heikkoudet, soveltuvuus, luotettavuus, käytettävyys ja kustannukset. 

Vertailutaulukossa (Taulukko 4.2) esitetään yhteenveto työkalujen ominaisuuksista. 

Työkaluja ja arviointikehikkoja kuvaavassa yhteenvedossa otetaan kantaa siihen, mitä alueellisen 
kehityksen tarkastelutasoja (valtakunnantasosta korttelitasolle), rakenneosaa (rakennustyypit, 
perusrakenteen osat jne.), toiminnan tai käytön osia (lämmitys, valaistus, korjaus ja kunnossapito, 
liikenne jne.) tai ekotehokkuuden ominaisuuksia (esimerkiksi materiaalien kulutusta, päästöjä tai 
ekosysteemivaikutuksia) arvioitu työkalu kattaa. 

Työkalukohtaiset kuvaukset sisältävät laajimman tietopohjan yksittäisten arviointimenetelmien 
erityispiirteistä (ks. yksittäisen työkalun esimerkkikuvaus, taulukko 4.3). 
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Taulukko 4.2 Alueellisten ekolaskureiden ja arviointikehikoiden vertailutaulukko (TP2 osaraportti, liite 2). 
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Taulukko 4.3 Esimerkki työkalukohtaisesta kuvauksesta (TP2 osaraportti). 
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Ekolaskureiden analyysin keskeisiä löydöksiä 

Ekolaskureiden kattavuus suhteessa samanaikaisesti sekä ekotehokkuuden eri osatekijöihin tai 
näkökulmiin että alueellisiin tarkastelutasoihin on sirpaleista. Laskentatyökaluja on markkinoilla suuri 
joukko, ja monissa tapauksissa kokonaisekotehokkuudesta voidaan saada riittävä kuva vasta 
käyttämällä useita eri työkaluja. Menetelmiä kehitetään kuitenkin jatkuvasti, ja niiden 
soveltuvuusalakin tulee kehitystyön myötä laajenemaan. Päinvastoin kuin kokonaisekotehokkuuden 
ja laajemman näkökulman kestävän kehityksen arviointimenetelmät, energia- ja materiaalivirtojen 
sekä päästöjen ja ympäristövaikutusten laskentamallit soveltuvat kattavammin kunta- ja seututasolle 
kuin kunnan osa- ja korttelitasolle, mikä johtunee laskennan lähtötietojen saatavuudesta. Useat 
energia- ja materiaalivirtojen sekä päästöjen ja ympäristövaikutusten laskentamallit voidaan muuntaa 
soveltuviksi myös kunnan osa- ja korttelitasolle, jos tarkasteltavasta alueesta on saatavilla tarpeeksi 
tilastotietoa laskennan lähtöaineistoksi. 

Kansainvälisten ekolaskureiden arvioinnissa erityistä huomiota kiinnitettiin soveltuvuuteen Suomen 
oloihin (Säynäjoki ym. 2012). Merkittävimmäksi eroksi erilaisten 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.  

Kansainvälisten työkalujen kartoituksen yhteydessä ei havaittu pohjoismaisia tai 
pohjoiseurooppalaisia kehityshankkeita puhumattakaan valmiista työkaluista, mikä on melko 
yllättävää. Syy saattaa olla siinä, ettei omien paikallisten työkalujen kehittämistarvetta ole vielä 
nähty, siihen ei ole ollut riittäviä voimavaroja ja osaajia tai sitten yksinkertaisesti on tyydytty joko 
ulkomaisten työkalujen käyttöön sellaisenaan tai niistä tehtävien kansallisten sovellusten 
kehittämiseen. 

Analyysi nykyisistä työkaluista on tärkeä pohja uusien kehitystyölle. Toisaalta pyörää ei tarvitse 
keksiä uudelleen, ja toisaalta työkalupakin puutteet ja heikkoudet voidaan tunnistaa uusien 
työkalujen tärkeimmiksi kehityskohteiksi. Yhdistelemällä erilaisia arviointeja toisiinsa ekotehokkuutta 
päästään tarkastelemaan halutussa laajuudessa ja halutuilla tarkastelutasoilla. Lisäksi vertailemalla 
useita samaa asiaa eri tavalla arvioivia tai laskevia työkaluja keskenään päästään käsiksi eri 
menetelmien vahvuuksiin ja heikkouksiin.  

Vaikka työkalujen runsaus on monessa mielessä hyvä asia – vaihtoehtoisia malleja ja niiden 
tuottamia tuloksia voidaan vertailla keskenään, mikä edistää työkalujen kehitystyötä ja toisaalta suo 
käyttäjille valinnanvaraa – niiden käyttö olisi vaivattomampaa, jos erilaisia arviointeja voitaisiin 
toteuttaa samassa käyttöliittymässä. 

Kokonaisekotehokkuuden arviointi koostuu useista erillisistä ekotehokkuuden eri osatekijöiden 
arvioinneista ja niiden tulkitsemisesta yhtenä kokonaisuutena. Käyttäjän näkökulmasta nykyinen 
tilanne on kuitenkin haastava, ja eri näkökulmat olisi erittäin tärkeää saada koottua yhden työkalun 
alle. Kun arviointikriteeristöä kehitetään vastaamaan mahdollisimman hyvin toisaalta 
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ekotehokkuuden käytännön arviointitarpeita (ks. työraportti TP1/2: Ekotehokkuuden 
arviointityökalujen tarvekartoitus) ja toisaalta tieteellistä käsitystä ekotehokkuudesta (ks. luku 2 ja 
työraportti TP1/1: Alueellisen ekotehokkuuden määrittely) ja sen yksittäisten kriteerien toteutumista 
tarkastellaan kunkin kriteerin osalta parhailla käytettävissä olevilla laskentamalleilla, saadaan yhden 
käyttöliittymän kautta paras mahdollinen arvio alueellisesta ekotehokkuudesta. 
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5. Kaupunkikehityksen ekologisuuden nykyiset 
kehitysnäkymät  
 

Tutkimushankkeen yhteydessä käytiin läpi joukko (40 teosta) tuoretta kansainvälistä kirjallisuutta 
kaupunkikehityksen ekologisista ulottuvuuksista5. Myös viimeisimmän Sustainable Building 
Maailmankonferenssin 2011 esityksiä (yhteensä 65 kpl) käytiin valikoiden läpi samasta 
näkökulmasta6. Katsauksilla pyritään luomaan yleiskuva nykyisistä käsityksistä kaupunkikehityksen 
ekotehokkuudesta koko maailmassa. Tällä kokonaiskuvalla pyritään samalla luomaan tietopohjaa 
kaupunkikehityksen ekolaskureiden muodostamiselle. Kirjallisuuden ja konferenssiesitysten 
läpikäynnin avulla pyritään löytämään erilaisia mahdollisuuksia ja lähestymistapoja ekotehokkuuden 
arviointiin, niihin liittyviä menetelmällisiä ratkaisuja ja kaupunkikehityksen ominaisuusmäärityksiä 
samoin kuin arvioimaan vaihtoehtoihin liittyviä etuja ja haittoja. Analyysien tarkoituksena on helpottaa 
myös tietoaukkojen ja menetelmäkehityksen puutteiden tunnistamista tulevan tutkimus- ja 
kehitystyön (KEKO B) avuksi. 

Kirjallisuuskatsauksen kohteena olevien teosten (luettelo teoksista, liite 2) kirjoittajina on 
asiantuntijoita kaikista maanosista ja yhteensä 44 maasta. Teokset on julkaistu kahta poikkeusta 
lukuun ottamatta 2000-luvulla, pääosa vuosina 2008–2012. Puolet teoksista on monografeja, puolet 
artikkelikokoelmia. Kirjoittajia ja toimittajia on yhteensä 1 086. Yhteenlaskettu sivumäärä on 14 905 
sivua. Pääosa sisällöstä keskittyy pitkälle kehittyneiden teollisuusmaiden kaupunkikehitykseen, 
pienempi osa kehittyvien maiden olosuhteisiin. Kirjoittajien maantieteellisestä jakaumasta ja 
julkaisukielestä (englanti) huolimatta valikoima edustaa kohtuullisen hyvin maailmanlaajuisen 
kaupungistumisen ekologisten haasteiden aihepiiriä. 

Tarkastelun perusteella näyttää siltä, että kaupunkikehitykseen ja kaupungistumiseen liittyviä ilmiöitä 
ja erityisesti ihmisen ja luonnon välisiä suhteita koskeva tutkimustoiminta on tällä hetkellä suosittua 
ja maailmanlaajuista. Tiedetään, että ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan suurella 
todennäköisyydellä merkittävästi kaupunkikehitykseen. Tutkimustoiminnan kehityshistoria paljastaa 
kuitenkin miten hitaasti oivaltavimmat havainnot muuttavat vallitsevia ajattelutapoja puhumattakaan 
käytännöistä, jotka muuttaisivat ihmisen tekoja ja sitä kautta fyysistä (rakennettua) todellisuutta.  

Vasta 1950-luvulla oivallettiin, että valtameret eivät kykenekään sitomaan sellaisia määriä 
ylimääräistä, fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyvää hiilidioksidia kuin oli otaksuttu. Samaan 
aikaan alettiin (Charles Keeling) mitata ilmakehän hiilidioksidipitoisuuksia Etelänavalla ja Havaijin 
Mauna Loalla (kuva 5.1), jolloin kyettiin pitävästi todistamaan hiilidioksidin määrän kasvu 
ilmakehässä ja sitä kautta kasvihuoneilmiön fysikaaliskemialliset taustasyyt.  

                                                   
 
5 ks. KEKO A-projektin työpaketti 3:n osaraportti 1 (Lahti ym. 2012: ”Ekologisen ja 
ekotehokkaan kaupungin kehitysnäkymät. 40 englanninkielistä kirjaa kaupunkikehityksen 
ekologiasta, ekotehokkuudesta ja niiden arvioinnista”). 
 
6 ks. KEKO A-projektin työpaketti 1:n osaraportti 3 (Lahti & Puurunen 2012: ”Sustainable 
Building SB11 konferenssin (2011) esityksiä KEKO-projektin ja kaupunkikehityksen 
ekotehokkuuden arvioinnin kannalta”).   
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Kuva 5.1 Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvun ja ilmaston lämpenemisen välinen syys-seuraussuhde on 
tiedeyhteisössä laajalti tunnustettu tosiasia. Ilmakehän hiilidioksidin pitoisuuden (ppm) kasvua on mitattu 
Havaijin Mauna Loalla 1950-luvun lopusta nykyhetkeen (vasen ylin kaavio). Vuodenaika- ja muusta 
satunnaisvaihtelusta puhdistettuna kasvu näyttää olleen tasaista (keskimäärin +0,41 %/v) ja jopa kiihtyvää 
(vuoden 1995 jälkeen +0,51 %/v, oikea yläkuva). Ilmastonmuutoksen, fossiilisen energian kulutuksen (vasen 
alakuva) ja kaupungistumisen (oikea alakuva) väliset korrelaatiot ovat ilmiselviä (lähteet: YK:n väestötilasto, 
NOAA ilmastotilastot, BP:n energiatilastot, ks. Lahti 2012b). Lisätutkimusta kaivataan erityisesti niistä 
vaikutusmekanismeista, jotka ovat kaupunkikehityksen kaikkien eri muotojen (hajautuva/tiivistyvä kasvu, 
henkilöauto-/joukkoliikenne-/kävelypainotteinen liikennejärjestelmä, elintarvikkeiden ja muiden raaka-
aineiden keskikuljetusetäisyydet jne.) ja ilmaston lämpenemisen välillä.  

 
Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvun globaalit, luonnonolosuhteisiin ja ihmisyhteisöihin 
kohdistuvat vaikutukset alettiin kuitenkin oivaltaa kunnolla vasta 1980- ja 1990-luvuilla, jolloin 
kansainvälinen tiedeyhteisö (IPCC) alkoi säännöllisesti seurata ilmiötä ja arvioida sen seurauksia 
ihmiskunnalle. Seurantaan otettiin myös muut havaitut kasvihuonekaasut (metaani, typpioksiduuli, 
klooriyhdisteet, vesihöyry jne.), jotka nekin syntyvät osittain ihmisen toiminnan ansiosta, metsien 
hakkaamisesta tai poltosta, karjankasvatuksesta, kaatopaikkajätteistä jne. 
Kasvihuonekaasupitoisuuksien kasvun ja ilmakehän lämpötilan nousun välinen yhteys kyettiin myös 
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osoittamaan samoin kuin yhteydet muihin sääilmiöihin (tuulet ja myrskyt, sateet ja tulvat, 
merenpinnan nousu jne.) ja sitä kautta ihmisen elinolosuhteisiin niin kaupungeissa kuin maaseudulla. 
Ihmisen toimintaan liittyvän fysikaalisen tai kemiallisen ilmiön havaitsemisesta saattaa siis kulua 
100–200 vuotta ennen kuin sen yhteiskunnalliset seuraukset ymmärretään kaikessa laajuudessaan. 
Samantyyppinen viive koskee myös ymmärrystä lisääviä ajattelumalleja (kuten systeemianalyysia) ja 
niihin perustuvia laskentamalleja. Alun perin teollisuutta ja yksittäisiä kaupunkeja kuvaava 
systeemidynaaminen malli 1960-luvulta (Jay Forrester, MIT Cambridge, USA) löysi merkittävän 
sovelluskohteen 1970-luvulla koko maailman luonnonvaroja ja saastumista koskevista mallinnuksista 
(Meadows ym., Club of Rome), joka palautti mieleen kasvun fyysiset rajat maapallolla. Maapallon 
laajuista nimenomaan kaupungistumista koskevaa vastaavaa mallinnusta sen sijaan ei ole tiettävästi 
tehty. 
 
Ilmastonmuutoksesta ja sen seurauksista huolimatta kaupungistuminen näyttää jatkuvan lähes 
entiseen tapaan. Vaikka uudisrakentamisessa tehtäisiin merkittäviäkin suunnan muutoksia, sillä 
voidaan muuttaa rakennuskantaa vain noin 1–2 % vuosivauhdilla. Sen lisäksi sekä teollisuusmaissa 
että erityisesti kehittyvissä maissa otetaan käyttöön (jälkimmäisissä nimenomaan kaupungistumisen 
vauhdittamiseksi) yhä uusia kivihiilivoimaloita ja liikenne hoidetaan yhä suuremmalla määrällä 
bensiini- tai dieselkäyttöisiä henkilöautoja. Niiden ei-toivottuja ilmastovaikutuksia ei vähennä se, että 
samanaikaisesti otetaan käyttöön jatkuvasti uusia ydinvoimaloita tai sähköajoneuvoja tai että siellä 
täällä rakennetaan ekologisesti hyvinkin edistyksellisiä ekokyliä, ekoalueita tai jopa ekokaupunkeja. 
Syynä on ekotehokkaiden uudisrakentamiskohteiden määrän suhteellinen vähäisyys.  
 
Ihmisen rakentamiin ja ylläpitämiin järjestelmiin sisältyvän ”luonnollisen” hitauden takia, 
kaupunkikehityksen ekologiset ja ekotehokkuuteen liittyvät ominaisuudet ja niiden 
keskinäiskytkennät pitää kyetä paitsi tiedostamaan niin myös arvioimaan hyvin varhaisessa 
vaiheessa, jotta syntyisi riittävät edellytykset oikeiden ja vaikuttavien päätösten tekemiseen.  
 
Teollisen kaupungin ekotehokkuudessa on paljon parantamisen varaa 
 
Tehtyjen kirjallisuustarkastelujen perusteella näyttää siltä, että teollistuneiden maiden 
kaupunkikehitys  

 ei toteuta kestävän kehityksen periaatteita 
 ei tue ekologisen kestävyyden eikä ekotehokkaan kehityksen periaatteita. 

 
Tämä johtopäätös perustuu siihen, että vallitsevana kaupunkirakenteen kehityspiirteenä nähdään 
edelleen jatkuva kaupunkirakenteen hajautuminen (urban sprawl), siihen liittyvät laajat 
perusrakenteiden verkot (infrastructure) ja autoriippuvuus (car dependency, addiction to 
automobiles). Ajatusrakennelma näyttää olevan melko laajasti hyväksytty. Useimmissa teoksissa ja 
artikkeleissa esitetty kaupunkirakenteen ekotehokkuuteen vaikuttava syy-seuraussuhdelogiikka 
esittää vain joitakin osia päättely- ja vaikutusketjusta, mutta koottuna yhteenvetona ja 
rekonstruktiona ajattelun runko näyttää noudattavan seuraavaa polkua:  

 (teollisen yhteiskunnan) kaupunkirakenne hajautuu 
 sen seurauksena joudutaan rakentamaan yhä laajenevia perusrakenteita 
 luonnonvaroja ja uusiutumatonta energiaa kuluu yhä enemmän perusrakenteiden 

rakentamiseen ja ylläpitoon 
 etäisyydet kasvavat 
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 liikkumiseen ja kuljetuksiin kuluu yhä enemmän luonnonvaroja ja uusiutumatonta energiaa 
 motorisoidun liikenteen kasvu aiheuttaa kaupunkirakenteen eriytymistä ja eristää kaupunginosia 

toisistaan 
 laajoilla, harvaan asutuilla esikaupunkialueilla ja reuna-alueilla palvelutaso huononee ja elämän 

laatu heikkenee 
 palvelut joudutaan hakemaan yhä kauempaa, mikä lisää liikennettä entisestään 
 uusiutumattomia ja niukkoja luonnonvaroja kulutetaan yhä enemmän  
 haitallisia päästöjä aiheutetaan yhä enemmän ja ilmaston lämpeneminen jatkuu 
 ekosysteemien häiriöalttius kasvaa, jolloin ekosysteemipalvelut (erityisesti puhdas ilma ja vesi 

sekä elintarviketuotanto) ja monimuotoisuus vaarantuvat. 
 
Esitetyt syy-seurausketjut ovat sekä perättäisiä että rinnakkaisia, monesti toisiaan vahvistavia 
ilmiöitä, mikä tekee niiden muuttamisesta erityisen hankalan. Tämä todistuu käytännössä sillä, että 
vaikka ilmiö on jo vuosikymmeniä tiedetty ja tiedostettu, ei sen suuntaa ole kyetty juuri muuttamaan. 
Osittain tämä johtunee ihmisyhteisöjen ja yksilöiden yllättävän heikosta kyvystä irtikytkeytyä 
korkeaan elintasoon liittyvästä korkeasta kulutustasosta.  
 
Uudet uljaat ekokaupungit vai nykyisten kaupunkien ekoparannukset? 
 
Kun ongelmat on havaittu, etsitään vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Kirjallisuuden perusteella syntyvä 
mielikuva kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden ratkaisumalleista on kaksijakoinen, 
vaihtoehtoisesti halutaan:  
 
A. edetä kohti uutta ekologista ajattelua toteuttavia ekoalueita, ekokylistä kokonaisiin 

ekokaupunkeihin tai 
B. parantaa nykyisiä kaupunkirakenteita erilaisten ekouudistusprojektien avulla.  

 
Esimerkkejä edellisistä (A) on lukuisia, suurin osa melko pienimuotoisia asuinalue- tai 
kaupunginosatasoisia esimerkkejä, joita on erityisen runsaasti Euroopassa, Suomi mukaan luettuna.  
Tunnetuimmat ekokaupunkiprojektit ovat vanhojen teollisuusmaiden ulkopuolella kuten Masdar Abu 
Dhabissa Arabiemiraateissa ja Dongtan Kiinan Shanghaissa. Useissa ekokaupunkiprojekteissa on 
silti mukana tunnettuja eurooppalais- tai yhdysvaltalaisperäisiä suunnittelutoimistoja ja 
teollisuusyrityksiä.  
 
Jälkimmäisen vaihtoehdon (B) mukaisia kehittämisprojekteja on meneillään käytännössä lähes 
kaikissa teollistuneen maailman kaupungeissa. Osaa niistä voidaan tietysti pitää samanaikaisesti 
eräänlaisina ”ekokaupunkeina” tai ”ekokylinä” nykyisten kaupunkien sisällä. Monet kaupungit 
haluavat jo profiloitua ”ekokaupunkeina”, vaikka käytännössä ekotehokkuutta parantavat toimet 
kattaisivat vasta hyvin pienen osan koko kaupunkirakenteesta ja sen toiminnoista. Jostain pitää 
kuitenkin aloittaa ja useilla kaupungeilla on vähintään yksi ekokaupunginosaksi tai -alueeksi nimetty 
ja vähintään suunnittelun alla oleva erillisalue (esimerkkeinä vaikkapa Helsingin Jätkäsaaren 
Low2No -alue, Tampereen Nurmi-Sorila, Orimattilan Henna, Porvoon Skaftkärr tai Sipoon 
Sibbesborg).  
 
Useimmissa tapauksissa, ainakin Euroopan maissa, ekoalueissa tai muissa ekohankkeissa on kyse 
ensisijaisesti energian säästämisestä ja uusien energiateknologioiden ja uusiutuvien 
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energialähteiden käyttöönotosta, useissa tapauksissa samalla myös vesi- ja jätehuollon uusista 
ratkaisuista tai joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä koko kaupungin alueella. 
Tunnettuja esimerkkejä näistä ovat vaikkapa Helsingin Eko-Viikki, Tukholman Hammarby, Hollannin 
Utrecht/Culemborgin EVA Lanxmeer ja Heerhugowaardin Stad van de Zon, Saksan Freiburgin 
Vauban ja Rieselfeld, Itävallan Linz Pichlingin Solar City, Englannin Lontoon/Surreyn BedZED ja 
Brasilian Curitiba.  
 
Uuden kaupungin rakentaminen ja vanhan uudistaminen eivät ole toistensa vaihtoehtoja, vaan 
molempia toteutetaan samanaikaisesti. Kun ajatellaan koko kaupungistunutta maailmaa ja sen 
väestöä (tällä hetkellä jo yli puolta maapallon 6 miljardin väestöstä ja vuoden 2050 tilanteessa 
ennusteiden mukaan jo lähes 70 % ennakoidusta 9–10 miljardin väestöstä), on kuitenkin selvää, että 
päähuomio on kiinnitettävä nykyisten kaupunkien ekotehokkuuden parantamiseen. Viisi miljardia 
kaupunkilaista 40 vuoden kuluttua ei voi asua nykyisillä, luontoa ja sen tarjoamia voimavaroja 
tuhlaavilla ja pilaavilla, siis ekotehottomilla tavoilla tuhoamatta samanaikaisesti kaupunkiyhteisöjen ja 
samalla koko ihmiskunnan perustavia elinehtoja.  
 
Uusilla ekokaupungeilla voi olla oma roolinsa uusien ajatusten koelaboratorioina, mutta niiden 
merkitys koko maailman rakennetun ympäristön kokonaisuudessa voi jäädä suhteellisen 
merkityksettömäksi elleivät niissä kehitetyt ekotehokkaat käytännöt siirry lähes välittömästi muuhun 
kaupunkirakenteeseen.  
 
Jos ekokaupunkeihin kehitetyt innovatiiviset ideat ovat liian vaikeita toteuttaa tai kalliita, ne eivät leviä 
rakentamisen valtavirtaan ja ekokaupungit jäävät vain erikoisiksi eksklusiivisten elämäntapojen 
näyteikkunoiksi. Silloin ekokaupungissa asumiseen ei ole varaa kuin kansakunnan tai maailman 
rikkaimmalla eliitillä ja ne voivat muuttua muusta kaupungista aidoilla tai muureilla erotetuiksi ja 
tarkkaan vartioiduiksi yhteisöiksi (gated communities), jonne ei muilla ole mitään asiaa. 
Periaatteessa sama ilmiö voi toteutua kansakuntien ja valtioiden tasolla, jos kilpailu maapallon 
rajallisista luonnonvaroista (energialähteet, makea vesi, puhdas ilma, mineraalit jne.), kiihtyy 
hallitsemattomaksi ja saavutettuja etuja puolustetaan pystyttämällä hallinnollisia tai fyysisiä muureja. 
Yhteiskunnallinen ekotehokkuus on silloin muuttunut yksilöiden ja ryhmien ekoturvallisuudeksi, jossa 
tärkeintä on varmistaa rajatun joukon etuoikeudet mukavan elämän varmistaviin rajallisiin 
voimavaroihin ja puhtaaseen ympäristöön. 
 
Tälläkin hetkellä lähes kaikki teollisen maailman kaupungit noudattavat samaa ”normaalia” 
kaupunkikehityksen ja kasvun kaavaa: väestön kasvu, siitä seuraava alueellinen laajentuminen ja 
rakenteen pirstoutuminen. Poikkeukset ovat irrallisia saarekkeita ja niiden toteutuminen vaatii 
edelleen erityisiä ponnisteluja, erityisen voimakkaita paikallisia yksilöitä ja kehittämishankkeita.  
 
Kaupunkien ulkopuoliset ekokylät ovat vielä melko poikkeuksellisia hankkeita, mutta niitäkin 
voitaneen luetella jo satoja, Suomestakin vähintään toistakymmentä esimerkkiä, alkaen monista 
ekologiapainotteisista asuntomessualueista (Helsingin Torpparinmäestä 1981 Tampereen 
Vuorekseen 2012) tai Keravan aurinkokylästä 1982 moniin maaseutuympäristössä sijaitseviin 2000-
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luvun ekoyhteisöihin7. Useimmat näistä ns. ekokylistä ovat syntyneet vasta 2000-luvulla ja suuri osa 
on sijoittunut vanhoihin maatilarakennuksiin, jolloin rakentamisen sijasta päähuomion kohteena 
ovatkin lähinnä elämäntavat, yhteisöllisyys, elintarvikkeiden ja energian tuotanto, omavaraisuus sekä 
jätehuolto ja kierrätys. 
 
Hyvät toteutuneet esimerkit ovat kaupunkikehityksen erillisiä sirpaleita ja poikkeustapauksia, mutta 
saattavat kuitenkin niittää mainetta ja niitä tullaan ihastelemaan – usein ansaitusti. Ongelmiksi jäävät 
niiden yksittäisyys ja harvinaisuus, joista syistä niillä ei ole ollut toistaiseksi maailmanlaajuisessa 
kaupungistumisessa ja sen ekologisessa suorituskyvyssä merkittävää roolia. Ne saattavat jäädä 
”vain” hyviksi malliesimerkeiksi ja oppikirjojen hyviksi referenssikohteiksi ja ”normaalikohteissa” 
jatkuu entinen meno. Helsingin Eko-Viikin suunnittelijat ja toteuttajat ovat todenneet prosessin niin 
raskaaksi, etteivät ole jaksaneet sitä toistaa muissa kohteissa, vaan niissä on tyydytty 
rutiininomaisemmin normaaliprosesseihin. Lisäksi vuosien kuluessa hyvienkin esimerkkien 
erinomaiset alkuvuosien tulokset saattavat rapautua, todennäköisimmin pääosin edelleen jatkuvan 
henkilöautoistumisen ja muiden korkeita varallisuus- ja kulutustasoja heijastavien elämäntapojen 
seurauksena, kuten Brasilian Curitibassa.  
 
Fyysisen ympäristön kautta ei voida ohjata ihmisen käyttäytymistä kuin osittain ja valtaosa ihmisten 
muusta kuin asumiseen kohdistuvasta investointi- ja kulutuskäyttäytymisestä valikoituu muita reittejä. 
Mitä suurempia ovat asukkaiden varallisuus- ja tulotasot, sitä suuremmat riskit ovat, että valtaosa 
ostopäätöksistä toteuttaa asukkaan mukavuuden- ja kokemisenhalua. Pelkästään ekorakentamista 
kuvaavien indikaattoreiden rinnalle tarvitaan ihmisen kaikkia toimintoja ja elämänalueita kattavia 
ekotehokkuusmittareita. Valitettavasti useissa hyvien esimerkkien kohteiden kuvauksissa seurataan 
vain tiettyjä kohteelle edullisia ”helposti mitattavia” ekotehokkuusindikaattoreita, kuten energian- tai 
vedenkulutusta ja jätetään selvittämättä esimerkiksi liikkumiskäyttäytyminen (jonka osuus 
energiataseesta saattaa olla jopa puolet), elintarvikkeiden tuotanto ja kulutus tai muut asumisen 
ulkoisvaikutukset (kuten loma-asuminen tai kaukomatkailu).  
 
Kaupungit ja maat kilpailevat, ymmärrettävästi, hyvillä kohteilla maineestaan ja markkinoivat 
mielellään vain hyviä tuloksia, usein pelkkiä tavoitteita ja jättävät mielellään kokonaisuuden ja 
vähemmän edustavat tulokset joko kokonaan selvittämättä tai joka tapauksessa mainitsematta 
esittelyaineistoissaan. Tämä synnyttää liian positiivisen mielikuvan kaupunkikehityksen ekologisista 
edistysaskeleista. 
 
Todennäköisesti yli 95 % maailman teollisista kaupungeista seuraa edelleen ”vapaan kasvun” ja sen 
mukaisen leviämisen ja hajoamisen kaavaa ja sen seurauksena maapallon kaupungistuminen 
toteuttaa edelleen kestävän kehityksen vastaista, ekotehotonta kehitysuraa. Julkisen vallan 
ohjausvoima ja voimavarat eivät yksinkertaisesti riitä suitsemaan kaikkien kehityshankkeiden ja 

                                                   
 
7 näitä ovat ainakin omien määrittelyjensä mukaan seuraavat kohteet: Haukiputaan Ekokello, 
Kaarinan Maskula, Kangasalan Yhteiskylä, Karttulan Ekola, Kempeleen Irti verkosta -
ekokortteli, Keuruun Ekokylä, Kuopion Kivisalo, Pellesmäen Ekojokela ja Puutosmäki, Lieksan 
Vuonislahti, Maskun Livonsaari, Mäntän Sampola ja Toukola, Posion Livojärvi, 
Raaseporin/Bromarvin Ekokylä, Uudenkaupungin/Kalannin Ekolehtilä, Vaasan/Mustasaaren 
Singsby, Vihdin/Nummelan Linnanniittu, Vilppulan Väinölä ja Katajamäen yhteisö sekä Ähtärin 
Gaija.  
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niiden vastuuhenkilöiden valintoja niin, että kokonaisuudesta (koko kaupunkirakenteen kehityksestä) 
tulisi ekotehokas. Juuri tästä syystä tarvitaan kipeästi välineitä ja työkaluja, joilla kaupunkikehittäjät 
voisivat helposti saada kohtuullisen luotettavia arviota eri kaupunkisuunnitelmavaihtoehtojen 
todellisesta ekotehokkuudesta. Näin päättäjätkin voisivat paremmin perustella valintojaan, jopa 
ekotehokkuuskriteereillä niin halutessaan. Tehokkaat ja helppokäyttöiset arviointityökalut 
vapauttaisivat kaupunkisuunnittelijat suorittamaan perustehtäväänsä, kaupunkikehittämisen 
kokonaisohjausta, tarvitsematta perustaa jokaista suunnittelutapausta varten uutta kehitys-, arviointi- 
ja seurantaprojektia. 
 
”Paluu” eurooppalaiseen tiiviiseen kaupunkikulttuuriin 
 
Edellä kuvattu kaupunkikehityksen yleinen logiikka pätee kaikkiin teollisten maiden kaupunkeihin. 
Yhdysvaltalaisissa, australialaisissa ja kanadalaisissa lähteissä em. kestävän kehityksen ja 
ekotehokkuuden vastainen kaupunkikehityksen kierre nähdään erityisen huolestuttavana. Vaaditaan 
paluuta eurooppalaiseen kaupunkiperinteeseen, missä asutustiheys on riittävä, raitiovaunut ja muut 
tehokkaat joukkoliikennevälineet täydentävät jalankulun ja pyöräilyn liikkumistapoja, asuminen ja 
työnteko ovat lähellä toisiaan ja kaupunkikulttuuri on elävää. ”Paluuta” varten on kehitetty erilasia 
”uusia” kaupunkisuunnittelun ihanteita kuten uusurbanismi (new urbanism), älykäs kaupunki 
(smart/intelligent city), älykäs kasvu (smart growth), älykäs suunnittelu (smart design), vihreä 
urbanismi (green urbanism), vihreä suunnittelu (green design), kestävä urbanismi (sustainable 
urbanism) jne. Kaikissa niissä korostetaan kävelyetäisyyksiin ja autoriippuvuudesta vapautumiseen 
perustuvaa kaupunkirakennetta ja kerrotaan esimerkkejä tavoitetta lähestyneistä kohteista, kuten 
Pohjois-Amerikan kohdalla usein Portlandista ja Vancouverista. Perinteistä tiivistä kaupunkikulttuuria 
edustavien eurooppalaisten kaupunkien näkökulmasta tässä ei ole mitään uutta. ”Paluuta” ei tarvitse 
tehdä siellä missä tiiviistä kaupunkikulttuurista ei koskaan ole luovuttu.  
 
Euroopan oma ongelma on vanhaa, tiivistä kaupunkikulttuuria edustavien lukuisten ja paikoittain 
hyvinkin laajojen alueiden rakennuskannan heikko kunto, joka yhdistyy taloja ja rakenteita koskeviin 
kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämistarpeisiin samalla kun on pidettävä huolta niiden 
lämmityksen ja ilmanvaihdon energiatehokkuudesta, terveellisyydestä ja turvallisuudesta sekä 
kustannettava niistä seuraavien ylläpito- ja korjaustoimien kulut. Usein on käynyt niin, ettei 
kiinteistöjen omistajilla ole varaa uudistaa rakennuskantaa nykyvaatimusten tasolle.  
 
Kaupunkikeskustojen osittainen rappio, tai vähintäänkin kunnossapitotoimien viivästyminen, on 
aiheuttanut omalta osaltaan pakoa kaupunkien reunoille, rakenteen hajoamista ja etäisyyksien 
kasvua, jolloin niiden osalta voidaan Euroopassakin perustella ”paluuta” perinteiseen tiiviiseen 
kaupunkirakenteeseen. Vähintään kyse on esikaupunki- tai lähiöalueiden täydennysrakentamisesta 
ja tiivistämisestä sen sijaan että ”vallataan” jatkuvasti uusia alueita kaupunkien reunojen ulkopuolelta 
ja vaikeutetaan koko kaupunkirakenteen ekotehokkuustavoitteiden saavuttamista.  
 
Yleinen johtopäätös tiiviin kaupunkirakenteen ekotehokkuuden eduista pätee yhtä hyvin teollisuus- 
kuin kehittyvienkin maiden kaupungeissa, mutta tiivistämisehdotukset, kävelyalueiden ja 
joukkoliikennejärjestelmien suosiminen eivät tietenkään koske jo valmiiksi tiiviitä eurooppalaisten 
kaupunkien keskustoja ja esikaupunkeja. Niissä kaupunkirakenne ja kaupungin fyysinen muoto 
(rakeisuus, korttelirakenne, rakennuskorkeudet, katutilat jalkakäytävineen, lähipalvelujen etäisyydet 
jne.) ovat säilyneet karkeasti alkuperäisissä muodoissaan, jolloin ekotehokkuuden perusedellytykset 
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ovat kunnossa.  Sen sijaan silloin, kun kyseessä ovat laajat ja harvaan asutut esikaupunkialueet tai 
lähiöt, ja erityisesti pitkälle maaseudulle asti levittäytyvät haja-asutuksenomaiset taajamasirpaleet, 
tiivistämistä ja täydennysrakentamista koskevat johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset pätevät 
myös eurooppalaisissa (myös suomalaisissa) kaupungeissa.  
 
Myös tiiviin kaupunkirakenteen ekotehokkuutta voidaan lisätä. Kaikki ekotehokkuuden parannukset 
eivät välttämättä tarvitse uutta kaupunkitilaa, vaan voivat sitä jopa luoda. Innovatiiviset liikenne-, 
energia- ja jätehuoltojärjestelmät voivat olla samanaikaisesti aikaisempaa tehokkaampia ja mahtua 
entistä pienempiin tiloihin (esimerkkinä metro, pihakadut, uudet kävely- ja pyöräilyreitit tai 
maanalaiset jäteputkijärjestelmät). Rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa entisillä 
sijoillaan. Lisäksi tiivistä kaupunkiympäristöä voidaan viherryttää ja sinerryttää.  Edellisiin kuuluvat 
viherkatot ja -seinät, puutarhapalstat, hydroponiikka sekä monet muut kaupunkiviljelyn innovatiiviset 
ratkaisut. Jälkimmäisiin, kaupungin vesiympäristön parannustoimiin kuuluvat mm. kaupunkipurot ja 
lammikot, näkyvien sadevesijärjestelmien ojat, imeytyskentät jne. Niiden kautta voidaan samalla 
luoda paikallista kiinnostusta ja oma-aloitteisuutta kaupunkiympäristön kehittämiseen ja ylläpitoon, 
mikä omalta osaltaan lisää mahdollisuuksia kaupungin ekotehokkuuden lisäämiseen.  
 
Tiiviin kaupunkirakenteen ekologiikan edistäminen 
 
Kirjallisuudessa usein toistuva kaupunkirakenteen ekologisuuden perustelu (”ekologiikka”) nojaa 
luvun alussa esitettyyn ajatusketjuun. Jatkuvasti leviävä kaupunkirakenne ja aleneva asutustiheys 
kuluttavat koko ajan enemmän fossiilisia energialähteitä mikä kiihdyttää ilmastonmuutosta. 
Kehityksen kääntäminen kestävään, ekologisesti kestävään ja ekotehokkaaseen suuntaan edellyttää 
toimenpiteitä. Hyvä palvelutaso edellyttää riittävää asukaspohjaa, jossa asukkaat ovat riittävän 
lähellä toisiaan. Siellä missä asiakkaiden alueellinen määrä on laskenut liian alhaiselle tasolle 
aiheuttaen perusrakenteiden rapautumista, on asukas- ja työpaikkamääriä lisättävä ja rakennetta 
tiivistettävä. Tiiviissä, korkean palvelutason kaupungissa liikkuminen voidaan hoitaa ilman 
henkilöautoa, kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä. Ekotehokas kaupunkirakenne on väistämättä 
tiheä, jotta luonnonvaroja ei tuhlata ja jotta päästöjä ei aiheuteta liikaa. 
 
Jos edelleen käy päinvastoin (kuten esikaupunkialueilla ja kaupunkiseutujen reunoilla myös 
Euroopassa on käymässä) eli kun asunnot ja asukkaat etääntyvät toisistaan, työpaikoista ja 
palveluista, lisääntyy motorisoitu ja erityisesti henkilöautoilla tapahtuva liikenne. Se vähentää 
kaupunkirakenteen ekotehokkuutta monella mittarilla (luonnonvarojen kulutus, uusiutumattomien 
energialähteiden kulutus, päästöt, ruuhkat, melu, onnettomuudet ym. liikennehaitat, 
kaupunkikulttuurin ja elämän laatu). Asiakaspohja murenee sekä teknisen että sosiaalisen 
perusrakenteen alta. Keskitettyjä ja tehokkaita joukkoliikenne-, energia- ja vesihuoltojärjestelmiä tai 
lastenhoito-, koulutus- ja terveyspalveluja ei kannata rakentaa vähäiselle ja harvaan asutetulle 
väestölle. Alan yksityinen liiketoiminta muuttuu kannattamattomaksi ja palvelut katoavat tai niiden 
ylläpito jää yhä enemmän julkisen sektorin varaan.  
 
Kaupunkikulttuurin rikkaus perustuu monimuotoisuuteen ja ihmisten kohtaamiseen muuallakin kuin 
asuntojen sisällä tai verkossa. Monet kaupunkikulttuurin kehittyneet muodot (kirjastot, yliopistot, 
tutkimuslaitokset, konsertti- ja muut kulttuuritalot, elokuvateatterit, korkeatasoiset sairaalat, urheilu- ja 
vapaa-aikakeskukset, ravintolat ja kahvilat, puistotapahtumat jne.) edellyttävät suurta ja tiheää 



 
 
 
 
 
 30.11.2012 33 / 52 
Pekka Lahti, Jukka Heinonen, Ari Nissinen, Antti Rehunen, Jyri Seppälä & Eeva Säynäjoki 
                                                                   

asutuspohjaa ja siitä syntyvää vilkasta kanssakäymistä. Kyse ei siis ole pelkästään 
kaupunkitoimintojen ekotehokkuudesta vaan myös niiden henkiinjäämisestä. 
 
Kaupunkikehityksen ekologisen kestävyyden ja ekotehokkuuden mittareista 
 
Läpikäydyssä kirjallisuudessa pääpaino on kaupunkikehityksen ja ekologisen kestävyyden 
keskinäiskytkentöjen kuvailussa ja analyysissä. Ekologisten ominaisuuksien tai ekotehokkuuden 
arviointiin tai niihin liittyviin menetelmiin tai mittaamiseen ei kirjoissa kovin paljon puututa. 
Useimmiten toistetaan hyvin tunnettuja menetelmällisiä lähestymistapoja kuten kestävän kehityksen 
jako kolmeen (tai useampaan) peruspilariin: ympäristölliseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen 
kestävyyteen. Samoin viitataan ekotehokkuuden sanallisiin tai matemaattisiin määritelmiin, joissa 
osoittajassa on elämän laatu tai sitä kuvaava muu laadullinen indikaattori ja nimittäjässä kulutetut 
luonnonvarat, päästöt ja muut ympäristöhaitat. Ekologinen jalanjälki (ja/tai siihen liittyvä ekologinen 
kantokyky) mainitaan myös useimmissa lähteissä.  
 
Työkaluista mainitaan tunnetuimmat LEED, BREEAM ja CASBEE ja niiden lisäksi joitakin muita 
vähemmän tunnettuja. Yhdysvalloissa lanseerattuun uusurbanismiin liitetään usein työkalunomainen 
suunnittelun ohjeisto tai kaupunkivyöhykkeittäinen suunnittelumallisto Transect ja sen mukainen 
verkkotyökalu SmartCode. Monista esitetyistä menetelmällisistä lähestymistavoista ja työkalujen 
rakenteista on mahdollista ottaa oppia myös suomalaisessa kaupunkikehityksen ekotehokkuuden 
arviointityökalujen kehitystyössä. Työkalujen yhteisenä piirteenä on niiden pyrkimys sisällyttää lähes 
kaikki kaupunkisuunnittelun hyvät periaatteet saman sateenvarjon alle, jolloin kokonaisuudesta tulee 
epäyhtenäinen ja osat ovat keskenään yhteismitattomia. Ongelmia pyritään poistamaan erilaisilla 
pisteytys- ja luokittelukeinoilla ja jokaisella työkalulla on niihin omat ratkaisunsa. Mistään ei käy 
yleensä selville, miksi juuri valitut ominaisuudet ovat mukana ja mitä on mahdollisesti jätetty työkalun 
arviointimenettelyjen ulkopuolelle. Kaupallisten ja sertifiointia tarjoavien työkalujen erityisongelma on 
se, että niissä on sitouduttava tiettyihin standardoituihin mittaus- ja menettelytapoihin, joiden 
soveltuvuutta paikallisiin ja muuttuviin olosuhteisiin ei voi käyttäjän toimesta varmistaa tai muuttaa.  
 
Työkalujen tulevassa kehitystyössä tarvitaan myös koko ajan uutta tietoa sellaisista 
kaupunkirakenteen ominaisuuksista, joilla on mahdollisimman riidaton ja selkeä yhteys 
ekotehokkuuden eri osatekijöihin. Totuttujen ja hyvin tunnettujen ominaisuuksien rinnalle tarvitaan 
myös uusia näkemyksiä ja uusilla tavoilla kaupunkirakennetta ja sen ekotehokkuutta avaavia 
analyyttisiä mittareita.  
 
Jatkoanalyysiä ja jalostusta tarvitaan ennen kuin voidaan päättää mitkä tekijät parhaiten tai 
tehokkaimmin kuvaisivat kaupunkirakenteen kokonaisuutta ekotehokkuusvaikutusten näkökulmasta. 
Edellä lueteltujen kaupunkirakenteen ominaisuuksien mukaan otto ekotehokkuustyökalun 
arviointikehikkoon edellyttää joka tapauksessa, että valituilla ominaisuuksilla ja kaupunkirakenteen 
ekotehokkuudella voidaan osoittaa olevan uskottava (tutkimustietoon perustuva) syy-seuraussuhde 
ja että sen varaan on mahdollista rakentaa käytännön arvioinnin mahdollistava kohtuullisen 
yksinkertainen ja uskottava matemaattinen tai muu eri ominaisuuksien suhteellista vaikuttavuutta 
osoittava ”laskentakaava” tai menettelytapa. 
 
Kaupunkirakenteen ekotehokkuuden ja kaupunkirakenteen fyysisten ja toiminnallisten 
ominaisuuksien välisten kausaalisten riippuvuuksien osoittaminen edellyttää melko vaativaa 
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tutkimuksellista osaamista. Osa voidaan palauttaa fysikaalisten, kemiallisten, biologisten, 
geologisten, hydrologisten tai muiden luonnontieteellisten vaikutusketjujen piiriin, mutta osa jää 
väistämättä tilastollisten korrelaatioiden kautta osoitettavien todennäköisten syy-seuraussuhteiden 
piiriin. Jälkimmäinen tapaus edellyttää sekin vahvaa tilastotieteellisten menetelmien osaamista ja 
yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärrystä8.  
 
Läpikäydyn kirjallisuuden perusteella näyttää siltä, että luonnontieteellinen perustutkimus on 
periaatteessa tuttua useimmille ekologiaan perehtyneille tutkijoille, mutta empiiristen biologisia tai 
vaikka sääilmiöitä koskevan datan ja sen luotettavuuden analysoinnin lisäksi tarvitaan, erityisesti 
kaupunkiekologiassa, luonnontieteellisten ilmiöiden ja kaupunkiympäristön tai kaupunkielämän 
välisten suhteiden syvällistä ymmärrystä. Luonnontieteilijöillä ei välttämättä ole tarvittavia 
perustietoja fyysisistä ja sosiaalisista kaupunkirakenteista tai vaikkapa kaupunkielämän 
psykologisista ilmiöistä tehtävien johtopäätösten tekemiseen.  
 
Systeemidynaaminen mallinnus on ekosysteemienkin analyysissä jäänyt ehkä liiaksi käsitteelliselle 
ja pehmeälle tasolle laatikko- ja nuolikaavioineen eikä ole kyennyt ottamaan tarvittavia jatkoaskelia 
kvantitatiivisempaan ja kovia kausaalisuhteita kuvaavaan suuntaan. Kaupunkisysteemin 
kokonaisvaltainen mallinnus, mukaan lukien kaupunkimetabolia materiaali- ja energiavirtoineen sekä 
sosiaaliset, psykologiset tai taloudelliset ilmiöt keskinäisine vuorovaikutuksineen muodostaa pohjan 
syy-seuraussuhteiden ymmärtämiselle. Monitieteisyydelle ja yhteistyölle on näistä syistä erityisen 
suuri yhteiskunnallinen tilaus. Sama koskee globaalilla tasolla olevaa koko teollistuneen maailman 
kaupungistumisen ekotehokkuuden systeemidynaamista mallintamista. Läpikäydyssä 
kirjallisuudessa nämä lähestymistavat tulivat hämmästyttävän vähän esille.  
 
 

  

                                                   
 
8 Kaupunkiympäristön fyysisten erityispiirteiden, kuten vaikkapa asutustiheyden tai 
kerrostalojen määrän viaksi tai ansioksi ei voi nimittää sellaisia ekotehokkuusvaikutuksia 
(kuten materiaalien ja energiankulutuksen tai päästöjen määrää), jotka johtuvat lähes suoraan 
tarkasteltavan kaupunkikulttuurin yleisestä yhteiskuntataloudellisesta tilasta kuten 
kansanvarallisuudesta tai -tulosta. Tilastollinen korrelaatio on, muttei välttämättä 
kausaaliyhteyttä. Sekä julkisen että yksityisen kiinteän pääomanmuodostuksen ja kulutuksen 
tasot riippuvat suoraan kansantalouden tuottavuudesta eli tiettynä aikana tuotetusta 
kansantalouden lisäarvosta ja sitä kautta kertyvästä kansanvarallisuudesta. Teollisen 
yhteiskunnan kaupungistuminen ja sen mukainen kaupunkikulttuuri sellaisenaan ovat 
seurauksia yli 200-vuotisesta yhteiskuntataloudellisesta tuottavuuskehityksestä. Tästä 
suuresta kehityskuvasta huolimatta sekä julkiset että yksityiset yhteisöt ja yksilöt voivat 
samalla varallisuus- ja tulotasolla rakentaa sekä ekotehokkaasti että ekotehottomasti, 
käyttämällä luonnonvaroja säästeliäästi tai tuhlaavasti. Kaupunkiympäristön ekotehokkuuteen 
vaikuttavia fyysisen ympäristön ominaisuuksia voidaan ohjata julkisen vallan toimesta 
(esimerkiksi kaavoituksella) ja niiden puitteissa sen jälkeen yksittäisten rakennuspäätösten 
tekijöiden toimesta. Investointitoimintaan käytettävissä olevien varojen suuruuteen vaikuttaa 
ennen kaikkea kansantalouden yleinen tuottavuustaso, mutta myös kaupunkisuunnittelulla on 
siihen vaikutus esimerkiksi sitä kautta rakennetaanko sellaista kaupunkirakennetta, joka 
”tuhlaa” tarpeettoman laajoihin ja tuottamattomiin perusrakenteisiin vai sellaiseen mikä lisää 
kaupunkiympäristön toimintatehoa (myös ekotehokkuutta), innovatiivisuutta ja tuottavuutta. 
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6. Millaisia ekolaskureita tarvitsemme?  

Syksyllä 2011 toteutetun asiantuntijakyselyn perusteella kävi selväksi, että ekolaskureiden tarve 
koetaan käytännön suunnittelutyössä suureksi (ks. KEKO TP1 osaraportti 2, Haapio & Lahti 2012). 
Vastanneiden mielestä työkalujen tulee olla joustavia soveltuakseen hyödynnettäväksi prosessin eri 
vaiheissa.  

Ekolaskurin käyttöominaisuuksista ja antamista tuloksista toivottiin ennen kaikkea uskottavuutta, 
ymmärrettävyyttä, havainnollisuutta ja läpinäkyvyyttä. Laskurin tulisi perustua tutkittuun ja 
luotettavaan tietoon ja päivittyä riittävän usein. Käyttöominaisuuksiltaan työkalun tulisi olla helposti 
saatavilla, helppo oppia ja käyttää sekä käyttökustannuksiltaan (käytettävien työtuntien määrän 
osalta) halpa. Ensisijaisesti ekolaskurin tulisi olla suunnittelualan ammattilaisten ja 
päätöksentekijöiden käytettävissä, mutta lisäksi se olisi suunnattava myös asukkaille, 
luottamushenkilöille ja muille käyttäjäryhmille.  

Yleisiä tavoitteita laskureille 

KEKO-hankkeen työpajoissa ja myös muissa projektin aikana sidosryhmien kanssa käydyissä 
keskusteluissa on erityisesti kiinnitetty huomiota siihen, että laskureilla voidaan tehdä maankäyttö- ja 
rakennuslain kannalta riittäviä selvityksiä ekologisesta kestävyydestä.  

Laskurista toivotaan myös sillä lailla helppokäyttöistä, ettei sen käytössä aina tarvita asiantuntija-
apua, vaan sitä voidaan käyttää kaavoitustyön ohessa. Tähän liittyen laskurista voisi olla kaksi eri 
versiota: ns. yleistason laskuri joka olisi helppokäyttöinen ja toinen ns. detaljitason laskuri, jonka 
käytössä voisi olla apuna asiantuntijoita. Yleistason laskurin ohessa olisi tärkeä olla selkeät 
kuvaukset siitä, millaisiin sovelluskohteisiin sitä voidaan käyttää, ja minkä tyyppisiä johtopäätöksiä 
tuloksista voidaan tehdä. 

Laskurin toivotaan sopivan kaikkiin kaavoituksen vaiheisiin maakuntakaavoituksesta 
asemakaavoitukseen. Yleiskaavoitus nousi kuitenkin esiin kuntien kannalta tärkeimpänä 
sovelluskohteena. 
 
Laskurin tulee olla läpinäkyvä (mm. keskeisten oletusten suhteen). Myös sellaiset asiat, joita on 
vaikea mitata, pitää sisällyttää tulostukseen. 
 
Erityisen tärkeänä pidettiin sitä, että työkalulla voidaan vertailla eri kaavavaihtoehtoja. Eri 
vaihtoehtojen vertailun tulostus tulee suunnitella sellaiseksi, että vaihtoehtojen ekologisesta 
kestävyydestä pystytään kertomaan perustellusti, luotettavasti ja havainnollisesti päättäjille. 
 
Sekä asiantuntijakyselyn että työpajatyöskentelyn tuloksien perusteella voidaan työkalulle asettaa 
yleisiksi tavoitteiksi tuloksien hyödyllisyys ja luotettavuus sekä käytön helppous. Hyödyllisyyteen 
liittyy se, että laskuria voidaan käyttää suunnittelun kannalta olennaisissa työvaiheissa kuten 
vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen vertailussa ja valitun vaihtoehdon jatkokehittelyssä (kuvat 6.1–
6.3), jolloin myös käytettyjen lähtötietojen tulisi kohdentua päätöksenteon kannalta olennaisten 
asioiden kuvaamiseen. Käytön helppouteen liittyy se, että tarvittavien lähtötietojen määrän tulisi olla 
mahdollisimman vähäinen ja kohtuullisella vaivalla löydettävissä.  
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Kuva 6.1. Ekotehokkuuslaskurilla voidaan löytää sellaisia suunnitelman ominaisuuksia tai kohtia, joiden 
ekotehokkuutta voidaan parantaa muuttamalla suunnitelman joitakin yksityiskohtia. Kehittämistoimet voivat 
johtaa suunnitelman tarkistamiseen tai täsmentämiseen ja sitä kautta laskurin uudelleenkäyttöön. 
Suunnitelmia voidaan arvioida missä tahansa suunnitteluprosessin vaiheessa, luonnosten valmistelusta 
lopullisen suunnitelman laatimisvaiheeseen. Esimerkkisuunnitelman kuvalähde: Vantaan kaupunki. 
Maankäytön ja ympäristön toimiala, Marja-Vantaa -projekti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6.2. Ekotehokkuuslaskuria voidaan käyttää esimerkiksi jo hyvin varhaisessa ja epävirallisessa 
suunnitelman luonnosvaiheessa vertailtaessa erilaisia lähestymistapoja tietyn alueen maankäyttöön tai 
rakennettavien ja luonnonalueiden keskinäiseen rajaukseen. Laskurin käyttö palvelee tällöin 
kaupunkisuunnittelun tavoitteista ja vaihtoehtoisista ratkaisuista käytävää keskustelua. Esimerkkikuvien 
lähde: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, HEKO-projekti (Puurunen, Lahti & Nikkanen 2011). 

 

 

 

 

 

Vaihtoehtoisten suunnitelmien vertailu luonnosvaiheessa 
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Kuva 6.3. Ekotehokkuuslaskuria voidaan käyttää myös siinä vaiheessa kun alueen maankäyttö on 
pääpiirtein ratkaistu, mutta halutaan arvioida esimerkiksi korttelirakennetta, sisäistä liikenneverkkoa tai 
alueen rajauksen yksityiskohtia. Laskurin käyttö palvelee tällöin kaavaluonnoksen, -ehdotuksen tai lopullisen 
kaavasuunnitelman laatimisvaihetta. Esimerkkikuvien lähde: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, HEKO-
projekti (Puurunen, Lahti & Nikkanen 2011). 

Ekologisen kestävyyden osa-alueita maankäyttö- ja rakennuslaissa 

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

Kasvihuonekaasujen päästöt ja niistä aiheutuvat ilmastovaikutukset on tunnistettu erityiseksi 
ekologisen kestävyyden osa-alueeksi myös toimintaohjelmassa 'Energiaviisaan rakennetun 
ympäristön aika 2017' ERA17 (Martinkauppi 2010).  Siinä hahmoteltiin maankäytön suunnitteluun ns. 
hiiliruuvi, jolla tarkoitetaan hiilidioksidipäästöille asetettavia kiristyviä tavoitteita. Suunnitelmien 
edellytetään minimoivan hiilidioksidipäästöjä kaikilla kaavatasoilla. Kokonaisenergiatarkasteluun 
perustuvien päästöjen määrän tulee uusilla alueilla olla merkittävästi pienempi kuin kunnan, 
kaupunkiseudun tai maakunnan vastaavalla alueella keskimäärin. 

Tavoitteita menetelmiin liittyen 

Kun ekologisen kestävyyden jotain osa-aluetta pystytään arvioimaan määrällisesti, niin tällainen 
arvio kannatta tuottaa. Tämän vuoksi elinkaariarviointipohjainen laskenta kannattaa tehdä mm. 
kasvihuonekaasupäästöille ja luonnonvarojen kulutukselle. Myös monimuotoisuuden määrällisiin 
arvioihin kannattaa pyrkiä, vaikka menetelmät eivät tähän olekaan vielä vakiintuneet. 

Vaihe 1 

Suunnitelman tarkempi analyysi ja edelleen kehittäminen 

Vaihe 2 
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Toisaalta monia ekologisen kestävyyden osa-alueita voidaan arvioida kriteeripohjaisesti, asettaen 
erilaisia ominaisuuksia paremmuusjärjestykseen ja pisteyttäen suunnitelmia tällä perusteella. HEKO-
malli (Lahti ym. 2010) tarjoaa hyvän pohjan tälle lähestymistavalle.    

Elinkaariarvioinnilla saatuja määrällisiä arvioita pystytään myös yhdistämään HEKO-mallin 
toimintaan, niin että tietyille ekologisen kestävyyden tekijöille kuten kasvihuonekaasupäästöille 
pisteytys perustuu päästöjen määrään. Tällöin elinkaariarvioinnin tulos toimii sekä itsenäisenä 
arviointiperusteena (esim. kasvihuonekaasupäästöjä per asukas vuodessa) että KEKO-mallin 
pisteytyksen osana (kuva 6.4). 

 

 

Kuva 6.4 HEKO-malliin ja elinkaariarviointiin perustuva ekotehokkuuslaskuri KEKO ja sen hyödyntämä 
tietoaineisto (esimerkkikaavan lähde: Vantaan kaupunki, Marja-Vantaa -projekti, valokuva: ppt/clip art) 

Ekolaskurin tarvitsemat lähtötiedot  

Ekolaskurin käyttö edellyttää tietoja suunnitelman tai muun kehityshankkeen sisällöstä. Tarvittavat 
lähtötiedot syntyvät suurelta osin suunnitteluprosessin myötä. Tiedot voivat olla määritettävissä itse 
suunnitelmasta tai sen tausta-aineistoista. Kaavahankkeessa suunnitelmaa koskevia tietoja kootaan 
myös kaavaselostukseen tai muihin vastaaviin suunnitteluasiakirjoihin.  Esimerkiksi asemakaavoista 
laaditaan seurantalomakkeet, jotka sisällytetään kaavaselostukseen liitteenä. Silloin kun kyse on 
muusta kuin kaavahankkeesta, ekolaskurin edellyttämiä tietoja on koottava tapauskohtaisesti 
saatavilla olevista dokumenteista. 
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Jotta ekolaskurin käyttö olisi tehokasta, lähtötiedot tulee olla kohtuullisella vaivalla koottavissa ja 
helposti syötettävissä. Lähtötietoihin perustuvan laskennan eri kertoimineen ja painotuksineen pitää 
olla käyttäjälle myös läpinäkyvää, jotta tulokset ovat helposti ymmärrettävissä ja arvioitavissa.   

Suunnitelmaa koskevien tietojen määrittämisen vaativuus vaihtelee suunnittelukohteen luonteen, 
yksityiskohtaisuuden ja laajuuden mukaan. Pieneltä asemakaava-alueelta tiedot rakennuksista on 
koottavissa melko helposti, kun taas koko kunnan yleiskaavan tai maakuntakaavan luonnoksesta 
lähtötiedot pitää aina tavalla tai toisella arvioida. Ekolaskurissa tulisi olla myös joukko tukitoimintoja, 
joilla pystytään tuottamaan erilaisista ominaisuustiedoista (esim. alueen läpikulkuliikenteen 
määräarviosta) täsmällisempiä ekotehokkuusarvioita (esim. kasvihuonekaasupäästöjä).  

Paikkatietoaineistojen hyödyntäminen 

Käyttäjän syöttämien tietojen lisäksi ekolaskurin lähtötietoina voidaan käyttää suunnittelualuetta 
kuvaavien paikkatietojen avulla laskurityökalussa laskettavia tietoja. Yksinkertaisimmillaan tämä voi 
tarkoittaa sitä, että käyttäjä lataa laskurityökaluun suunnittelualueen ulkoraja-aineiston ja laskuri 
laskee tietoaineistoista aluetta koskevia tietoja.  

Paikkapohjaista laskentaa itse ekolaskurissa on mielekästä soveltaa sellaisiin tietoihin, joita 
käyttäjillä ei ole yleisesti hallussaan mutta joista on saatavilla valtakunnallisia paikkatietoaineistoja. 
Tästä esimerkki on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) eurooppalaisessa Corine Land Cover 2006 
-hankkeessa tuottama maankäyttö- ja maanpeiteaineisto9, johon pohjautuen voidaan laskea arvioita 
muun muassa kasvullisen maan tai hiiltä sitovan metsämaan muutoksista uuden rakentamisen 
myötä.  

Paikkatietopohjainen laskenta voi olla hyödyllistä myös silloin, kun suunnittelualue on laaja tai ulottuu 
useamman kunnan alueelle. Tällöin kunnilla ei ole välttämättä helposti saatavilla koko alueen 
nykytilaa kuvaavia lähtötietoja. Paikkatietoaineistojen pohjalta voidaan tuottaa myös taustatietoja 
suunnitteluun, esimerkiksi vertailu- ja viitearvoja suunnittelukohdetta kuvaaville tai niistä lasketuille 
tiedoille.  

Laskurissa on mahdollista hyödyntää erityyppisiä paikkatietoaineistoja. Lähtöaineistoina ovat 
käytettävissä muun muassa Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämän yhdyskuntarakenteen 
seurantajärjestelmän (YKR) 250 metrin ruututiedot ja Väestörekisterikeskuksen 
väestötietojärjestelmän (VTJ) rakennuksiin sidotut rakennus-, huoneisto- ja väestötiedot (RHR). 
Aineistot ovat toistaiseksi maksullisia ja niihin liittyy käyttöoikeus- ja tietosuojarajoitteita, mutta 
toisaalta ne ovat käytössä jo nyt monissa kaupungeissa. Rakennuskanta-aineistoihin voidaan liittää 
myös muihin tietoihin perustuvaa yksikkökohtaista laskentaa esimerkiksi energiakulutuksesta.  

Toinen tapa hyödyntää paikkatietoaineistoja on käyttää erilaisia valmiiksi määritettyjä aluerajauksia, 
joiden avulla tunnistetaan, minkä tyyppiselle vyöhykkeelle suunnittelukohde sijoittuu. Käyttökelpoisia 
aineistoja voivat olla esimerkiksi yhdyskuntarakenteen eri liikkumismuotoihin tukeutuvat vyöhykkeet 
(SYKEn Urban Zone UZ), keskusten ja palvelujen saavutettavuusvyöhykkeet, yhdyskuntateknisen 

                                                   
 
9 Tämä on huomattavasti yksityiskohtaisempi (25 m ruudukossa oleva) kuin Euroopan 
ympäristökeskuksen European Environment Agencyn (EEA) julkaisema yleispiirteisempi ja 25 
ha:n aluejaolla oleva Corine Land Cover. 
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infrastruktuurin toiminta-alueet sekä luontoalueiden sijaintiin ja jatkuvuuteen pohjautuvat 
aluerajaukset.  

Pienen asemakaavan yhteydessä suunnitelma-alueen ulkoraja voi olla riittävä lähtötieto 
paikkatietopohjaiseen tarkasteluun. Kun arviointikohteena on koko kunnan yleiskaava, tarvitaan 
useimmiten tietoa myös osa-aluetasolla. 

Suomeen soveltuvan ekolaskurin yleiset tavoitteet ja rajaus 

Jotta ekologinen kestävyys ja ekotehokkuus otettaisiin riittävästi huomioon alueiden käyttöä 
koskevassa päätöksenteossa, tarvitaan niitä koskevia riittävän kattavia ja helposti ymmärrettäviä 
arvioita. KEKO A-hankkeessa käytiin läpi suuri joukko erilaisia alueiden ekolaskureita tai 
arviointikehikoita, joista pyrittiin tunnistamaan alueellisen ekotehokkuuden arviointiin parhaiten 
sopivia työkaluja ja niiden sisältämiä parhaita ratkaisuja. Hyvältä työkalulta edellytetään, että se ottaa 
huomioon laajasti erilaisia aluesuunnittelun ekologisen kestävyyden näkökulmia ja samalla tuottaa 
määrällisen arvion ekologisen kestävyyden tärkeistä osatekijöistä kuten kasvihuonekaasupäästöistä, 
luonnonvarojen kulutuksesta ja monimuotoisuudesta. Lisäksi työkalun tulee ottaa riittävästi 
huomioon Suomen olosuhteet. 

Tällaista työkalua ei kuitenkaan noussut esiin. Tarkastelun johtopäätöksenä suositellaan sellaisen 
työkalun kehittämistä, jossa yhdistetään kriteeripohjainen monipuolinen arvio erilaisista ekologisen 
kestävyyden ja ekotehokkuuden osa-alueista ja elinkaariarvioinnilla tehtävä määrällinen arvio 
tietyistä tärkeimmiksi katsotuista ja määrällisesti arvioitavissa olevista ekologisista vaikutuksista.   
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7. Yhteenveto  
 
Tutkimushankkeen aikana on käynyt selvästi ilmi voimakas tarve lisätä ymmärrystä 
kaupunkikehityksen ekotehokkuuden kokonaisuudesta, sen osatekijöistä ja vaikutusketjuista. Tähän 
tarvitaan sekä teorian kehitystä ja perustutkimusta että käytännön työkaluja joilla arviointeja voidaan 
todellisissa suunnittelu- ja päätöksentekotilanteissa tehdä.  Arviointityökalujen kehitys palvelee myös 
teorian kehitystä, koska sen avulla (käytännön testien kautta) voidaan lisätä ymmärrystä 
monimutkaisen kokonaisuuden oleellisista ominaisuuksista ja vaikutusketjuista. 
 
Hankkeessa luotiin yhdyskuntakehityksen mittaamiseen soveltuva alueellinen ekotehokkuuden 
määritelmä.  Se kuvaa alueella aiheutettuja ympäristövaikutuksia yhtä kerrosneliötä tai yhtä 
asukasta (tai työpaikkaa) kohti. Keskeisimmiksi ympäristövaikutuksia kuvaaviksi indikaattoreiksi 
valittiin aiheutetut kasvihuonekaasupäästöt, luonnonvarojen käyttö ja luonnon monimuotoisuuden 
muutokset. Se, tarvitaanko näiden kaikkien kolmen osa-alueen arviointia vai keskitytäänkö vain 
valittuihin ydinindikaattoreihin, esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöihin, jätettiin avoimeksi. 
 
Tutkimuksen aikana kävi ilmi, että markkinoilla on hyvin monenlaisia, kattavuudeltaan eri laajuisia, 
arviointimenetelmiltään erilaisia ja pohjatiedoiltaan vaihtelevia kaupunkikehityksen ekologisen 
arvioinnin työkaluja ja menettelytapoja. Monet ovat suhteellisen voimakkaasti sidoksissa paikallisiin 
suunnittelu- ja päätöksentekokulttuureihin sekä maantieteellisiin ja ilmastollisiin olosuhteisiin, jolloin 
niiden soveltuvuus Suomeen on rajallista. Arviointityökalujen laskentamallien pohjana olevat tiedot 
perustuvat yleensä myös niihin paikallisiin olosuhteisiin, joiden markkina-alueella työkalu on 
tarkoitettu käytettäväksi. Lähdetietoja on kuitenkin julkaistu vain satunnaisesti, joten niiden 
luotettavuuden tai käyttörajoitusten arviointi on vaikeaa. 
 
Kaupunkikehityksen ekologisia vaikutuksia tunnetaan jo jonkin verran ja kirjallisuuttakin on jo melko 
runsaasti, mutta kattava ja kaupunkisuunnitteluun suoraan kytkeytyvä kaupunkiekologinen tutkimus 
on edelleen riittämätöntä.  Kokonaisvaltainen ja globaali kaupunkien ekosysteemidynaaminen 
tutkimus ja mallinnus puuttuvat lähes täysin.  
 
Tehdyn kirjallisuuskatsauksen perusteella näyttää siltä, että kaupunkirakenteen jatkuvaa 
laajenemista ja hajautumista pidetään yleisesti ekologisen ja ekotehokkaan kehityksen vastaisena ja 
kaivataan ”paluuta perinteiseen eurooppalaiseen kaupunkimuotoon”. Kirjallisuudessa referoidaan 
runsaasti ekologisen kaupunkikehityksen esimerkkikohteita, joko toteutettuja tai suunniteltuja. 
Useimmissa tapauksissa esimerkit kuvaavat uusia ratkaisuja tai kokeiluja jollakin tietyllä 
kaupunkisuunnittelun osa-alueella kuten liikennejärjestelmissä (erityisesti joukkoliikenteessä ja 
raideliikenteessä, kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä, mutta myös pysäköintijärjestelyissä), 
energiajärjestelmissä (aurinko- ja tuulienergia, maalämpö, kaukolämpö ja -kylmä, biokaasut, 
sähköautot, vety ym. uudet energialähteet, energiansäästö jne.) viheralueissa (viherreitit tai -
vyöhykkeet, suoja-alueet, tuulen ja auringon suojat jne.), vesihuoltojärjestelmissä (hulevesien 
hallinta, jätevesien käsittely, puhtaan veden saanti, vedenkulutuksen hallinta jne.) ja jätehuollossa 
(jätteiden lajittelu- ja keräysjärjestelmät, imuputkiverkot, jätteiden poltto jne.). Yksittäisten ja moniakin 
hyviä osaratkaisuja sisältävien malliesimerkkien perusteella on kuitenkin vaikeaa ellei mahdotonta 
luoda sellaisia yleisiä ekologisen kaupunkirakentamisen periaatteita, jotka soveltuisivat koko 
teollistuneen ja teollistuvan maailman kaupunkikehitykseen, erityisesti jo oleviin rakenteisiin ja 
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vahvasti eteneviin yhteiskuntataloudellisiin kehityssuuntiin. Kokonaiskuva on edelleen melko 
sirpaleinen.   
 
Yleisellä tasolla tunnutaan kannettavan huolta ilmastomuutoksen seurauksista kaupunkirakenteiden 
haavoittuvuuden kannalta. Tällöin on usein kyse ensinnäkin hyvin konkreettisista fyysisistä 
kaupunkirakenteista: suojautumisesta myrskyiltä, rankkasateilta, tulvilta ja meriveden nousulta. 
Saman asian toinen puoli on jäänyt melko vähäiselle huomiolle: kaikki ne muutokset paikallisissa 
luonnonolosuhteissa, jotka muuttavat kaupunkien lähialueiden elintarviketuotannon, puhtaan veden 
ja muiden perusraaka-aineiden saannin edellytyksiä, vaikuttavat suoraan myös kaupunkien 
elinolosuhteisiin ja kaupunkiväestön mahdollisuuksiin jatkaa ”normaalielämää” nykyteknologisin 
ratkaisuin. Mikäli näistä syistä ilmenee uudentyyppisiä muuttovirtoja, merkitsee se uudenlaista 
kaupungistumisaaltoa ja todennäköisesti samalla uudentyyppisiä kaupunkiekologisia ratkaisuja. 
Paineet tutkia ja kehittää uusia kaupunkiekologisia teknologioita lisääntyvät. 
 
Uutta tutkimusta tarvitaan myös tietoaukkojen paikkaamiseksi niiltä kaupunkiekologian osa-alueilta, 
joilla on tai voisi olla suora yhteys alueellisen ekotehokkuuden määrittelyyn, mittaustapoihin ja 
vaikutusketjujen tunnistamiseen. Näitä osa-alueita ovat mm. luonnon monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen muutosilmiöt. Tähän kokonaisuuteen liittyy myös tarve tuntea paremmin 
Suomen erityisolosuhteet. Kansainvälisistä kaupunkiekologisista tutkimustuloksista ei välttämättä 
löydy tänne soveltuvaa perustietoa. Tietoa tarvitaan sekä itse ilmiöistä (esimerkiksi tiettyjen eliölajien 
tai biotooppien esiintymisestä, uhanalaisuudesta, ilman, veden tai maan puhtausominaisuuksista 
jne.) että niiden keskinäiskytkennöistä (esimerkiksi levinneisyyden maantieteellisistä yhteyksistä 
rakennettujen alueiden erilaisiin muotoihin kuten korttelirakenteeseen, viherväyliin, rakennettuihin 
puistoihin, vesialueisiin tai ympäristöpuhtauden ulottuvuuksiin).  
 
Ekotehokkuuden osatekijöiden yhteismitallistamisen menetelmät kaipaavat perustutkimuksen 
omaista lisätutkimusta. Käytössä olevissa (ja tässä tutkimuksessa esitellyissä) arviointityökaluissa 
yhteismitallistaminen on toteutettu monin eri tavoin ja kriittinen analyysi eri menettelytapojen eduista 
ja haitoista puuttuu. Ekotehokkuuden kokonaisuuden määrittely kaipaa myös syventävää ja 
analyyttistä tutkimusta eli se, mitä kaikkea lopulta halutaan ekotehokkuuteen sisällyttää tai mikä 
rajaus on missäkin tilanteessa riittävä. Riittääkö ”hiilijäljen” laskeminen vai tarvitaanko laajempaa 
näkemystä ja jos tai kun tarvitaan, mitkä ovat tärkeimmät täydentävät osatekijät (luonnonvarat, muut 
kuin khk-päästöt, erikseen ilmaan, maahan ja veteen siirtyvät päästöt, jätteiden määrä ja 
kierrätykseen liittyvät ominaisuudet, monimuotoisuus, ekosysteemipalvelut, terveys- ja 
turvallisuusvaikutukset jne.) ja niiden keskinäinen painotus?  
 
Lisätutkimusta kaivataan myös niistä vaikutusmekanismeista (syy-seuraussuhteista), joista voidaan 
päätellä, että tietyt kaupunkirakennetta koskevat valinnat (esimerkiksi aluetehokkuus, tietyt talotyypit 
tai kerrosluvut, uusi raitiovaunulinja tai hypermarketin sijainti) johtavat tiettyihin 
ekotehokkuusvaikutuksiin. Vain tätä kautta voidaan perustella, miksi juuri näitä ekotehokkuuden 
ominaisuuksia pitäisi arvioida kaupunkisuunnittelun yhteydessä. Vaikutusketjut tulisi kartoittaa 
elinkaariperiaatteella niin pitkälle (sekä historiassa taaksepäin että tulevaisuudessa eteenpäin) kuin 
voidaan osoittaa, että vaikutuksella on ”lopputuotteen” (rakennetun ympäristön ja sen käytön) tasolla 
merkitystä. Raaka-aineiden ja energialähteiden käytön vaikutukset saadaan näin mukaan kattavasti. 
Kaikista tavaroiden ja palvelujen elinkaaren ja jalostusketjun vaiheista ei kuitenkaan ole samalla 
luotettavuustasolla olevaa tietoa, joten täydentävää tutkimusta tarvitaan.  
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Hankkeessa läpikäytyjen työkalujen analyysissä ilmeni, että Suomen olosuhteiden ja tarpeiden 
kannalta on tärkeä aikaansaada arviointityökalu, joka kattaa vähintään ekologisen kestävyyden 
tärkeimmät ulottuvuudet (kasvihuonekaasut, luonnonvarojen kulutus ja monimuotoisuus) sekä 
monipuolisesti muita ekologisen kestävyyden tärkeinä pidettyjä osatekijöitä. Työkalun tulee tuottaa 
määrällisiä, luotettavia ja havainnollisesti esitettyjä tuloksia. Tehdyn kartoituksen mukaan tällaista 
työkalua ei kuitenkaan markkinoilla ole, joten sellainen tulisi Suomessa itse kehittää.  
 
Ekotehokkuustyökalun kehittäminen ja käyttö parantavat myös huomattavasti mahdollisuuksia 
vastata kysymykseen mitkä ovat oleellisia kaupunkisuunnitteluvalintoja kokonaisekotehokkuuden  
näkökulmasta ja mihin vaikutusketjujen kohtiin kannattaa kiinnittää suurin huomio. Onko esimerkiksi 
tarpeen tutkia korttelirakenteen sisällä olevia viheralueita vai riittääkö laajempien viherverkkojen ja -
väylien huomioon otto? Mikä merkitys on talojen asettelulla maastoon (rinteisiin, ilmansuuntiin, 
vallitseviin tuulensuuntiin ja puustoon nähden) kaupunki-ilman laadun ja valonsaannin kannalta. 
Kaupunkikehityksen vaikutusten kattava arviointi edes tyydyttävällä tasolla on mahdollista vasta sen 
jälkeen kun on käytössä työkalu, jolla vaihtoehtoisia malleja voidaan keskenään vertailla niin että 
kaikki muuttuvat elementit (sekä rakentamis- että käyttövaiheesta) ovat arvioinnissa mukana.  
 
Käytännön arviointityökaluja tarvitaan välittömästi koska kaupunkien suunnittelu ja kehittäminen ovat 
jokapäiväistä päätöksentekoa ja ekotehokkuusongelmiakin on pakko käytännössä ratkoa sillä 
tiedolla mikä nyt on käytössä. Käytännön työkalujen tarve on perusteltu myös siksi, että 
kaupunkirakenteet ovat pitkäikäisiä tuotteita ja päätöksiä, jotka vaikuttavat vielä 50–100 vuoden 
päähän tehdään päivittäin. On parempi tehdä todennäköisesti oikeansuuntaisia päätöksiä nyt kuin 
odottaa hieman luotettavamman tiedon saatavilla oloa esimerkiksi viisi seuraavaa vuotta.  
 
Kaupunkien ja kaupunkiseutujen tasolla kaivataan tietoa siitä, millaiset ovat kaupunkikehityksen 
suurien linjojen mahdolliset ekotehokkuuserot.  Tällaisia ovat mm. seuraavat kysymykset ja 
linjavaihtoehdot: 

 hajautuva vai tiivistyvä kasvu? 
 uusien alueiden rakentaminen vai täydennysrakentaminen? 
 rakennettavan alueen sijaintivalinta kaupunkiseudun sisällä? 
 aluerakenteen erisuuruisten keskusten työnjako?  
 henkilöauto-, joukkoliikenne- vai kävelypainotteiset liikennejärjestelmät?  
 energiatuotanto keskitetyllä vai hajautetulla järjestelmällä? 
 liikenne-, energia- ja jätehuoltojärjestelmien yhteistyömuodot, esim. bioenergia tai 

sähköajoneuvojen edellyttämät järjestelmävalinnat? 
 hajautuvan tai tiivistyvän kasvun erot erilaisissa energia- ja liikennejärjestelmävalinnoissa? 
 joukkoliikenteen sisäiset vaihtoehdot (raiteilla vai kumipyörillä; metro, pikaratikka vai tavallinen 

raitiovaunu; vesiliikennevaihtoehdot; sähkö, diesel, kaasu vai biopolttoaine jne.?) 
 viher- ja vesialueiden ekologinen merkitys ja yhteispeli kaupunkiseudun ja sen ympäristön 

ekologiassa riippuen alueiden koosta, muodosta, keskinäisistä sijainneista ja yhteyksistä? 
 merenrantojen, jokivarsien, järvien ja lampien rantavyöhykkeet sekä kaupunkiluonnon että 

tulvasuojelun (turvallisuuden) näkökulmasta? 
 päivittäistavarakaupan yksikkökoon ja sijoittumisen valinnat? 
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Kunnanosatasolla kaivataan tietoa kortteli- ja liikenneverkkorakenteen sekä aluetehokkuuksien 
ekotehokkuuseroista. Pieneltäkin näyttävät erot kävely- ja pyöräilyverkon rakenteessa ja 
laatutasossa saattavat olla suurien ekotehokkuuserojen aiheuttajia, jos ne vaikuttavat ihmisten 
liikkumistottumuksiin ja kulkutapavalintoihin. Samantyyppisiä vaikutuksia voi olla talotyyppien, niiden 
aputilojen ja muun varustelun sekä piharakenteiden ja -alueiden valinnoilla. 
 
Kaikki edellä mainitut seikat puoltavat aluetasoisten kaupunkikehityksen ekotehokkuuslaskureiden 
jatkuvaa kehitystyötä. Tätä tulee jatkaa sekä kotimaisen että kansainvälisen parhaiden tutkimus- ja 
kehitystyöosaajien yhteistyön tukemana. 
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