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Esipuhe 

Tämä raportti on osa KEKO A -projektin (Kaupunkien ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit) työpakettia 3 
(TP3). Työpaketin tarkoitus on arvioida ekotehokkuuden perustutkimustarpeita työkalujen jatkokehitystä 
varten. Sen osana arvioidaan tässä osaraportissa nykytietämyksen sisältöä, laajuutta ja ulottuvuuksia 
saatavilla olevan kansainvälisen kirjallisuuden perusteella. Projektia rahoittavat Tekes, Aalto-yliopisto, 
SYKE, VTT, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Lahden, Kuopion ja Joensuun kaupungit, 
Skanska Kodit Oy, YIT Rakennus Oy ja ympäristöministeriö. Työpaketin 1 (TP1) osana on jo aiemmin 
referoitu Sustainable Building 2011 (SB11) konferenssissa Helsingissä 18–21.10.2011 pidettyjä 
esityksiä koskien uusimpia näkemyksiä yhdyskuntakehityksen ekotehokkuutta, ekotehokkuuden 
mittaamista ja arviointia käsittelevistä tutkimus- ja kehityshankkeista. Tämä kirjallisuustutkimus 
kohdistuu myös uusimpaan, muutaman viime vuoden aikana julkaistuun kirjallisuuteen. Referaattien 
laatimiseen ovat osallistuneet seuraavat VTT:n tutkijat: johtava tutkija Pekka Lahti, erikoistutkijat Appu 
Haapio ja Åsa Nystedt, tutkijat Eero Puurunen (tällä hetkellä jatko-opiskelijana Yale School of 
Architecturessa) ja Pekka Tuominen sekä erikoistutkija Irmeli Wahlgren. Raportin on toimittanut Pekka 
Lahti, joka vastaa myös kokonaisarvioista ja yhteenvedosta. 
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Johdanto 

Kirjallisuus on valittu viime vuosina julkaistuista englanninkielisistä teoksista siten, että mukaan tulevat sekä 
laajasti kaupunkikehityksen ekotehokkuuden aihepiiriä (kuten kaupunkiekologiaa, esim. ”urban ecology”) ja sen 
toimintaympäristöä (kuten kaupunkikehitystä yleensä, esim. ”urban growth” tai ”urban future”) käsittelevät alan 
yleiskatsaukset että suppeammat alueellisen ekotehokkuuden tiettyjä ulottuvuuksia (kuten kaupunkikehityksen 
muuntautumis- tai joustokykyä, esim. ”resiliency”) käsittelevät teokset.  
 
Kirjoja on yhteensä 40, joista monografeja 20 ja artikkelikokoelmia samoin 20 kpl. Kirjoittajia ja toimittajia on 
yhteensä 1 086. Teokset ovat kaikki käytännön syistä englanninkielisiä, mutta kirjoittajina on asiantuntijoita 
kaikista maanosista ja yhteensä 44 maasta (ks. myös luku Yhteenveto ja johtopäätökset ja kaavio 1): 
Argentiinasta, Australiasta, Belgiasta, Brasiliasta, Britanniasta (UK), Dominikaanisesta tasavallasta, Espanjasta, 
Etelä-Afrikasta, Filippiineiltä, Hollannista, Intiasta, Israelista, Italiasta, Itävallasta, Japanista, Kanadasta, 
Keniasta, Kiinasta (ml. Hong Kong), Kreikasta, Kroatiasta, Kyproksesta, Liettuasta, Maltasta, Nigeriasta, 
Norjasta, Pakistanista, Palestiinasta, Puolasta, Portugalista, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Serbiasta, 
Singaporesta, Sloveniasta, Suomesta, Sveitsistä, Taiwanista, Tanskasta, Tšekistä, Ugandasta, Uudesta 
Seelannista, Vietnamista ja Yhdysvalloista. Muutama kirjoittaja edustaa kansainvälisiä järjestöjä (YK ja 
Maailmanpankki). Teosten yhteenlaskettu sivumäärä on 14 905 sivua. 
 
Kirjallisuuskatsauksella pyritään luomaan yleiskuva nykyisistä käsityksistä kaupunkikehityksen 
ekotehokkuudesta lähinnä teollistuneissa maissa. Tällä kokonaiskuvalla pyritään luomaan riittävän kattava 
näkemys ja tietopohja kaupunkikehityksen ekolaskureiden muodostamiselle. Kirjallisuuden avulla pyritään 
löytämään erilaisia mahdollisuuksia ja lähestymistapoja ekotehokkuuden arviointiin, niihin liittyviä 
menetelmällisiä ratkaisuja ja kaupunkikehityksen ominaisuusmäärityksiä samoin kuin arvioimaan vaihtoehtoihin 
liittyviä etuja ja haittoja. Analyysin tarkoituksena on helpottaa myös tietoaukkojen ja menetelmäkehityksen 
puutteiden tunnistamista tulevan tutkimus- ja kehitystyön avuksi.  
 
KEKO A -projektin kuluessa (työpaketeissa TP1 ja TP2) on havaittu mm. seuraavia, muita osa-alueita 
huonommin tunnettuja, kaupunkikehityksen ekotehokkuuteen liittyviä aihepiirejä, joihin työpaketin TP3 kautta 
toivotaan saatavan lisävalaistusta: 

1. ekotehokkuuden osatekijöiden keskinäinen painotus ja arvotus yhdeksi kokonaisuudeksi  
2. kaupunkikehitykseen liittyvien maankäytön muutoksien kasvihuonekaasupäästövaikutukset 
3. kaupunkikehityksen vaikutukset luonnonvaroihin (luonnonvaratilinpitoon) 
4. kaupunkikehityksen suhde ”luonnontilaan”, sen monimuotoisuuteen ja ekojärjestelmäpalveluihin 
5. kaupunkikehityksen ja kulutuksen keskinäisriippuvuudet ekotehokkuuden määrittelyssä 
6. yhdyskuntarakenteen ekotehokkuuden kynnysarvojen ja niiden mukaisten vyöhykkeiden määrittely 
7. paikallisten vaikutusten (kuten pienhiukkasten, pienilmaston, aurinkoisuuden yms.) arviointi 
8. pitkän aikajänteen (50–100 vuotta) huomioon otto ekotehokkuusarvioinnissa 
9. ympäristön ja elämän laadun huomioon otto ekotehokkuuden käytännön määrittelyssä 

 
Myös näiden kysymysten jatkokäsittelyyn löytyy referoidusta kirjallisuudesta runsaasti käyttökelpoista 
taustatietoa. 
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Referaatit 

Referaatit on järjestetty teoksen ensimmäisen kirjoittajan tai toimittajan sukunimen mukaisessa 
aakkosjärjestyksessä. Teosten viitetiedot esitetään referaattien alussa seuraavassa muodossa: 

- tekijät 
- teoksen nimi lihavoituna 
- mahdollinen julkaisusarja 
- kustantaja tai julkaisija 
- painopaikka ja -vuosi 
- sivumäärä 
- (suluissa referaatin tekijän alkukirjaimet) 

 
Referaatit on jäsennelty seuraavan alaotsikoinnin mukaan: 
 

a) teoksen yleisesittely 
b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 

 
Referaateissa viitataan tarvittaessa alkuperäisteoksen artikkelien kirjoittajiin ja kyseessä olevaa aihetta 
käsitteleviin sivuihin. Jos teoksessa käsitellään samaa erityisaihetta tai tapausta kuin jossakin toisessa tässä 
referoidussa teoksessa, siihen viitataan ao. teoksen tekijän nimellä, vuosiluvulla ja referaatin numerolla. 
 
Jokaisen referaatin otsikon, tekijöiden ym. viitetietojen jälkeen on karkea kokonaisarvio teoksen 
hyödyllisyydestä alueellisten ekotehokkuustyökalujen jatkokehityksen näkökulmasta asteikolla +…++++. 
Mahdollisimman yhdenmukaisen arviointiasteikon takia kokonaisarviot ovat kaikki yhden henkilön (PL) laatimia. 
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1. Alberti, Marina, Advances in Urban Ecology: Integrating Humans and Ecological Processes in Urban 

Ecosystems. Springer Science+Business Media. USA, Germany 2008. 366 p. (PT, PL) ++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Alberti esittelee laaja-alaisesti kaupunkiekologiaa eri tieteenalojen ja -haarojen näkökulmasta ja 
tavoittelee myös niiden synteesiä. Hänen näkemyksensä mukaan kaupunki ekologisena 
kokonaisuutena ja ekosysteeminä on toistaiseksi heikosti tunnettu mutta tärkeä tutkimuskohde. Aihe on 
niin monimuotoinen, että yksikään lähestymistapa ei yksin riitä sen tulkitsemiseen, vaan Albertin 
mukaan tarvitaan hybriditeoria (hybrid theory), joka yhdistelee eri tieteitä. Kirja päättyy tutkimusagendan 
esittelyyn. Teoksen alkuosa keskittyy kaupunkiekosysteemin ominaisuuksien ja ihmisen roolin 
kuvailuun, loppuosassa käydään läpi ekosysteemin kannalta merkittäviä prosesseja: hydrologiaa, 
biokemiaa, ilmaa ja populaatioita.  
 
Biokemiallisia prosesseja on kuvattu lähtemällä globaaleista hiilen, fosforin ja typen kierroista 
ekosysteemin eri osien välillä, mittayksiköt teragammoja/v (Tg = 1012 g) (alla kuva 6.1, s. 164). 
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b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Teoksen yksi avainsanoista on kaupunkiekosysteemi (urban ecosystem). Sille ei esitetä lyhyttä 
määritelmää, vaan korostetaan sen moniulotteista ja monitasoista luonnetta. Kaupunkiympäristön 
piirteet (patterns) syntyvät mikrotason vuorovaikutuksessa ihmisten ja ekologian välillä, 
kaupunkiekosysteemiin vaikuttavat ja sitä ylläpitävät yhtä aikaa ihminen ja luonto. Kaupunkiekosysteemi 
ei laadullisesti eroa muista ekosysteemeistä, vaan määräävä ero on ihmisen vaikutuksen 
poikkeuksellisen suuri osuus. Kirjassa korostetaan ekosysteemien kompleksisuutta ja epälineaarisia 
vasteita, jotka tekevät ihmisen toimien seurausten arvioinnista vaikeaa. 
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Kirjassa esitellään maastotyyppien jakaumaa ja muotoa mittaavia indikaattoreita: kaupunkimaan osuus 
(percent in landscape, PLAND), keskimääräinen laikun (tai ”maankäyttölämpäreen”) koko (mean patch 
size, MPS), piirin suhde pinta-alaan (perimeter to area ratio, PARA), reunatiheys (edge density, ED), 
fraktaaliulottuvuus (fractal dimension, FRAC), Shannonin moninaisuusindeksi (Shannon’s diversity 
index, SHDI), läheisyyden ja rinnakkaisuuden indeksi (interspersion and juxtaposition index, IJI) ja 
keskittymisindeksi (aggregation index, AI)1.  
 

 
 

                                                      
1 täysin samoja maantieteellisiä, alueluokitukseen ja niistä muodostettujen aluekuvioiden 
ominaisuuksien matemaattisia määrittelyjä käyttää Euroopan Unionin tilastolaitos Eurostat ja 
tunnettu maankäytön luokitusjärjestelmä CORINE pyrkiessään analysoimaan maankäytön ja 
ekologisen moninaisuuden välisiä yhteyksiä (Eiden et al. 2000) 
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Nämä auttavat hahmottamaan kaupunkirakenteen gradientteja, laikukkuutta (patches), verkostoja ja 
hierarkioita ja niihin liittyviä ilmiöitä (ks. esim. alla oleva kuva 4.2, s. 98, kaupungistumisasteen eli 
gradientin suhde ekosysteemin ominaisuuksiin).  
 

 
 
Kirjassa kiinnitettään myös huomiota läpäisemättömien materiaalien osuuteen maapinta-alasta (kuva 
alla). Teiden risteämät jokien kanssa vaikuttavat erityisesti valumaan ja siten vesistöjen kuntoon 
(mitattuna selkärangattomien määrällä, Benthic Index of Biotic Integrity, B-IBI).  
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Mielenkiintoinen on skenaariotarkastelujen jakaminen todennäköisiin, uskottaviin ja toivottaviin sekä 
niiden todennäköisyyden esittäminen Gaussin jakaumalla. Kirjassa on myös luku tietokonemalleista, 
joilla voidaan simuloida kaupunkialueen kehitystä esim. soluautomaattien avulla. 
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Kirjan mukaan ekosysteemit ovat niin monimutkaisia, että suunnittelun ei kannata ensisijaisesti pyrkiä 
vuorovaikutusten hallintaan, vaan mukautumiskykyyn (resilience) eli rasituksia mahdollisimman hyvin 
kestäviin lopputuloksiin. Tämä onnistuu suunnittelemalla kaupunkiympäristöjä, jotka pystyvät 
ylläpitämään sekä ihmisten että ekosysteemin vaatimia toimintoja yhtä aikaa. Kokonaiskuvan 
hahmottaminen on tärkeää, mutta suunnittelun hajottaminen paremmin hallittaviin kokonaisuuksiin 
sisältää vaaran kokonaiskuvan hämärtymisestä. Kirjassa esitellyt indikaattorit eivät suoraan mittaa 
arvioidun alueen ekotehokkuutta, vaan toimivat suunnittelun apuvälineenä alueen ekologiaa ja 
toimintoja tuntevalle suunnittelijalle. 
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2. (anon) Are we building competitive and liveable cities? Guidelines for developing eco-efficient and 

socially inclusive infrastructure. United Nations publications 2011. 242 p. (opas on kahtena niteenä, 
joista toinen on yhteenveto, executive summary, ja myös CD:nä) (PL) ++ 

 
a) teoksen yleisesittely 

 
Teos on YK:n Aasian ja Tyynenmeren Talous- ja Sosiaalikomission (ESCAP) ja vastaavan Latinalaisen 
Amerikan ja Karibian komission (ECLAC) sekä Habitat-ohjelman tuottama opaskirja ekotehokkaan ja 
sosiaalisesti kattavan (inclusive) perusrakenteen rakentamiseksi. Opaskirja on tarkoitettu 
paikallishallinnon erityisesti Aasian ja Latinalaisen Amerikan päättäjille ja suunnittelijoille yhteisöjen 
kilpailukyvyn ja elämän laadun kohottamiseksi. Kirjoitusasultaan ja grafiikaltaan teos on selkeä ja 
havainnollinen. Osassa 1 perustellaan miksi perusrakenteen on oltava ekotehokas ja sosiaalisesti 
kattava. Osassa 2 kerrotaan millaista strategiaa päätöksentekijöiden on syytä noudattaa ja osassa 3 se, 
miten strategiaa hyödynnetään prosessin eri vaiheissa. Osassa 4 kuvaillaan parhaita käytäntöjä eli 
esimerkkejä eri puolilta maailmaa (mm. Curitiba Brasiliasta).  
 
Arviointiperiaatteet on tiivistetty ympyräkaavioon, jossa on 10 käytännönläheistä alakohtaa (askelta), 
joista jokainen käydään erikseen läpi: 
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Esimerkkisivu kolmannen askeleen ”analyysi ja arviointi” kuvauksesta. 
 

b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Ekotehokkuus määritellään perinteiseen WBCSD:n (World Business Council for Sustainable 
Development 2000) aikoinaan lanseeraaman määritelmän mukaisella, hyvin yleistyneellä sanonnalla: 
”vähemmästä enemmän” (doing more with less). Tarkemmassa määrittelyssä ekotehokkuuden 
periaatteisiin sisällytetään elämän laatu, ympäristön kestävyys ja kilpailukyky (“Eco-efficiency is defined 
as the delivery of competitively-priced goods and services that satisfy human needs and bring quality of 
life while progressively reducing ecological impacts and resource intensity throughout the life-cycle to a 
level at least in line with the Earth’s estimated carrying capacity”). Käsite social inclusive määritellään 
puolestaan niin, että kaikilla asukkailla on yhtäläinen pääsy työpaikalle ja palveluihin kuten julkiseen 
liikenteen ja terveydenhuollon palveluihin ja että päätöksenteossa mukana ovat laajat kansalaispiirit eri 
kaupunginosista, asiantuntijoista tavallisiin asukkaisiin. Oppaan mukaan nämä yhdessä maksimoivat 
taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset hyödyt. Perusrakenteen merkitys kaupungin 
ekotehokkuudessa todetaan oleelliseksi. Ekotehokkuuden eri ulottuvuuksilla todetaan myös merkittäviä 
keskinäisriippuvuuksia – esimerkiksi niin, että huonot liikenneolosuhteet vähentävät kilpailukykyä ja 
hyvä ympäristön laatu parantaa elämän laatua. 
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c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 

 
Ekotehokkuuden arviointi perustuu joko a) yksinkertaisiin sektorikohtaisiin indikaattoreihin, b) 
irtikytkeviin suhdelukuihin (esim. hiilijälki/taloudellinen tuotos), c) yksittäisistä indikaattoreista 
muodostettuihin yhteisindekseihin. Viimemainitun vaihtoehdon matemaattinen kaava on  
 

 

 
 
jossa I on yhteisindeksi, Y indikaattori ja W painokerroin ao. indikaattorille ja n indikaattoreiden 
lukumäärä. Liitteessä 2 esitetään esimerkki ekotehokkuuden indikaattoreista 12 ryhmässä: tuottavuus, 
palvelujen saavutettavuus, kohtuuhintaisuus, energiaintensiteetti, vesi-intensiteetti, materiaali-
intensiteetti, maankäytön intensiteetti, kasvihuonekaasuintensiteetti, jäteintensiteetti, päästöt ilmaan -
intensiteetti, päästöt veteen -intensiteetti ja biologinen monimuotoisuus. Jokainen ryhmä jakautuu 
edelleen 1–6 erillisindikaattoriin, joista jokaisesta esitetään myös mahdollisia mittareita (esimerkiksi 
ilmakehään siirtyvien päästöjen osalta kolme: CO2, NOx ja SO2) 
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Teos esittää havainnollisesti ja johdonmukaisesti kaupunkikehityksen perusrakenteiden 
ekotehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ja arviointiperiaatteita YK:n ja erityisesti kehittyvien maiden 
näkökulmasta. Parhaiden käytäntöjen esimerkit tarjoavat lisäksi konkreettisia viitekehyksiä teoreettisten 
ja abstraktien ekotehokkuusmäärittelyjen sovellettavuuden arviointiin ja siihen, miten paikalliset 
olosuhteet vaikuttavat arvioinnin sisältöön ja käytettyihin menettelytapoihin. Liitteissä 2–3 esitetyt 
esimerkit ekotehokkuuden indikaattoreista, sitä edistävistä toimenpiteistä ja strategioista ovat erityisen 
hyödyllisiä KEKO-työkalujen edelleen kehittelyissä. 
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3. Beatley, Timothy, Green Urbanism: Learning From European Cities. Island Press Canada 2000.   

491 p. (PL) +++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Kirja perustuu kaupunkisuunnittelun professori (Virginia University) Timothy Beatleyn Euroopan 
matkan kokemuksiin ja sen aikana kerättyyn aineistoon. Haastateltuja on lueteltu yli 200 lähes 
kaikista Euroopan maista, pääosa Pohjois-Euroopasta, erityisesti Hollannista, Suomestakin 17 kpl. 
Kirjassa viitataan moniin kansainvälisiin asiakirjoihin, jotka syntyivät 1990-luvun alkupuolella. Näitä 
ovat EU:n Green Paper on the Urban Environment 1990, EU:n asiantuntijaryhmän (1991) tuloksena 
syntynyt European Sustainable Cities -raportti, YK:n Rion konferenssin pohjalta vuonna 1992 
syntynyt Agenda 21 sekä Euroopan kestävien kaupunkien konferenssin loppuasiakirja eli ns. 
Aalborgin julistus 1994.  
 
Johtavana teemana on ”vihreä kaupunkikehitys” (Green Urbanism), joka todetaan olevan 
dramaattisesti ekologisempi kuin Yhdysvalloissa suunnittelijoiden keskuudessa kovin suosittu 
”uusurbanismi” (new urbanism). Vihreä kaupunkikehitys tunnustaa ekologiset rajat, tähtää jalanjäljen 
vähentämiseen, kehämäisiin materiaalikiertoihin, seudulliseen omavaraisuuteen ja terveisiin 
elämäntapoihin. Eurooppalaisten kaupunkien suunnittelupolitiikkaa esitellään monin tavoin (mm. 
asukastiheyttä, viheralueita, asumisvaihtoehtojen kirjoa, pyöräteitä jne.) ja mm. Helsingin 
yleiskaavakartta määräyksineen, keskuspuistoideoineen jne. on esitelty (kaavakartta jopa kirjan 
kannessa). Hollannista esitellään useita uusia kaupunkeja tai kaupunginosia (Amsterdamin Java, 
Almere, Houten jne.). Viesti amerikkalaisille kaupungeille on selvä: tehokkaampi rakenne ja 
kaupunkimuoto (more compact urban form) johtavat monin tavoin toivottavampaan 
kaupunkikehitykseen. Yhdysvaltalaisten kaupunkien omaksumat Smart Growth -strategiat 
tähtäävätkin harvaan rakennettujen esikaupunkialueiden täydentämiseen ja muuhun uudistamiseen. 
 

 
 
Saksalaisen Münsterin kaupungin esittämä havainnollistus saman ihmismäärän viemästä katutilasta 
eri kulkutavoilla (kuva 4.1). 
 
Yksittäisinä parannustoimina kuvaillaan mm. seuraavia kaupunkiympäristön uudistustoimia: 
kävelykeskustat, julkinen liikenne, kimppakyydit, tietullit, pyöränlainausjärjestelmät, pyöräparkit, 
autottomat keskustat, kutsuautot, sekoitettu maankäyttö, viherseinät ja -katot, kaupunkiviljely ym. 
kaupunkivihreät, kaukolämpöverkot, aurinkoenergia, jne.  
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Autoriippuvuutta vähentäviä eurooppalaisia kaupunkisuunnittelun esimerkkejä (Edinburghin 
Canmore Skotlannissa ja Zwijndrechtin De As Hollannissa). 
 
Useita eurooppalaisia ekokyliä myös esitellään ja skandinaaviset ekokylät mainitaan kasvavan 
suosion saavuttaneina kohteina. Hollannista mukana ovat mm. Ecolonia, Morra Park, Ecodus ja 
Oikos. Teollisuusalueiden tai ekoteollisten puistojen sisäisen symbioosin esimerkkinä esitellään 
tanskalainen Kalundborg, jossa teollisuuslaitosten jätteet (mm. ylimääräinen teollisuuslämpö, kipsi, 
lentotuhka ja rikki, insuliinitehtaan ylimäärähiiva) hyödynnetään alueen muissa osissa. 
 
Kaupunkien ekojärjestelmien ja materiaalikierron esimerkkeinä esitellään Suur-Lontoon vuotuinen 
ainetase ja ekologinen jalanjälki numerotietoina (materiaalitonnit ja maa-alat) sekä Tukholman 
energia- ja materiaalivirtakaavio (ei numerotietoja). 
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Suur-Lontoon metabolia kuvattuna raaka-aineiden kulutuksena (materiaalitonneja) ja ekologisena 
jalanjälkenä (ruuan, kuidun ja puun tuotannon sekä vihannesten tuotannon tarvitsemana maapinta-
alana, joka tarvitaan korvaamaan hiilidioksidin tuotantoa, eekkereinä). 
 
Liitteenä B esitetään Aalborgin julistus (1994). 
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b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Kaupunkikehityksen ekologisuus nähdään kirjassa etupäässä kestävän kehityksen yleisten 
tavoitteiden kautta. ”Vihreä kaupunkikehitys” sisältää ekologiset tavoitteet ja ekotehokkuudenkin sitä 
kautta, että kaupunki ymmärretään eurooppalaisittain ekojärjestelmänä eli energia- ja 
materiaalikiertojen päänäyttämönä. Ekologisuuden ja vihreyden määritelmät palautuvat kirjassa 
eurooppalaisiin poliittisiin asiakirjoihin (EU:n Vihreä kirja, Aalborgin julistus jne.). 
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden mittareita tai työkaluja ei esitellä. Ekologisen 
jalanjäljen osalta mainitaan, että ao. mittaria on sovellettu monien eurooppalaisten kaupunkien 
ekologisen tilan arvioinnissa. Kirja ei ole menetelmä- tai arviointikeskeinen, vaan keskittyy 
eurooppalaisten hyvien esimerkkien ja niistä saatujen ”opetusten” välittämiseen amerikkalaisille. 
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Teos on eurooppalaisellekin hyödyllinen kooste 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa toteutetuista 
”vihreän kaupunkisuunnittelun” esimerkeistä Euroopassa. Kerättyyn aineistoon sisältyy runsaasti 
kohdekohtaisia tietoja, viite- ja lähdetietoja, joista voi halutessaan etsiä täydentävää aineistoa 
kulloiseenkin tarpeeseen. Esittelyistä voi myös poimia todellisten kohteiden ominaisuuksista 
sellaisia, joilla voi olla merkitystä alueiden ekotehokkuuden määrittelyissä, arvioinneissa ja 
laskentamenettelyissä. 
 
Huom! Teoksesta on tätä kirjoitettaessa (toukokuussa 2012) juuri ilmestynyt ”uusi versio”, jossa 
esitellään omina lukuinaan seuraavat eurooppalaiset ”vihreät kaupungit”: Pariisi (Ranska), Freiburg 
(Saksa), Kööpenhamina (Tanska), Helsinki (Suomi), Venetsia (Italia), Vitoria-Gasteiz (Espanja) ja 
Lontoo (UK). Kaupunkiesittelyjen pituus vaihtelee välillä 17–35 s. Helsingin esittelyn (s. 109–128) 
otsikko on ”Helsinki, Finland: Greenness and Urban Form” ja sen on kirjoittanut maisema-arkkitehti 
Maria Jaakkola Helsingin ympäristökeskuksesta. Helsingin esittelyssä suuren painon saa 
Keskuspuisto ja keskitetty yhdistetyn lämmön ja sähköntuotannon järjestelmä. Teoksen julkaisemista 
ja aihevalintaa perustellaan sillä, että valtioiden johtajien passiivisuuden takia monet kaupungit ovat 
ottaneet aloitteen haltuunsa ja kaupunkien saavuttamia tuloksia on syytä esitellä laajemmin. 
Kirjoittaja pitää eurooppalaisia kaupunkeja kestävän kaupunkikehityksen pioneereina ja hyvinä 
malleina yhdysvaltalaisille kaupunkisuunnittelijoille. Pääperusteluina ovat erityisesti 
kaupunkirakenteen tiiveys, julkisen liikenteen (erityisesti raideliikenteen) korkea taso, kävelyä ja 
pyöräilyä suosivat rakenteet, kimppa-autoilu, tehokkaat ja ilmastonmuutosta jarruttavat 
energiantuotantojärjestelmät ml. aurinkopaneelit, syöttötariffit, sähköajoneuvot, kaupunkiviher- ja 
vesialueet, viherkatot, ekologiset verkot ja kaupunkimetaboliset järjestelmät. Myös EU:n perustama 
instituutio Green Capital City mainitaan erinomaisena motivaattorina kilpailtaessa 
kaupunkikehityksen kestävyydessä.  
 
Teoksen viitetiedot alla: 
 
Beatley, Timothy (ed.), Green Cities of Europe: Global Lessons on Green Urbanism. Island Press 
Washington 2012. 234 p. (teoksen julkaisupäivä 15.5.2012) 
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4. Bose, Ranjan K. (ed.), Energy Efficient Cities. Assessment Tools and Benchmarking Practices. 

The World Bank 2010. 227 s. (ÅN, PL) ++ 
 

a)  teoksen yleisesittely 
 
Teos on valikoima kahden istunnon (session) esitelmistä Maailmanpankin symposiumissa Fifth 
World Bank Urban Research Symposium ”Cities and Climate Change: Responding to an Urgent 
Agenda” Ranskan Marseillesissa vuonna 2009. Istunnot kuuluvat teemaan “tools and assessment 
approaches on energy efficient urban development” ja “good practices that promote low-carbon 
sector interventions”.  Hyvät käytännöt koskevat energiatehokasta rakentamista Australiassa, 
energiatehokasta valaistusta Filippiineillä, ja kysyntää vastaavaa ja uutta tietotekniikkaa 
hyödyntävää liikennejärjestelmää (demand-responsive transport DRT system) Ranskassa. 
 
Teoksessa on käsitelty uusia kaupunkeja, laajentuvia kaupunkeja sekä olevien kaupunkien 
korjaamista (retrofitting).  
 
Teoksessa esitellään erilaisia arviointimenetelmiä ja työkaluja sekä benchmark-analyysi hyvistä 
esimerkkikohteista.  Kehitysmaiden haasteista on muodostettu oma kappaleensa. 
 

b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Teos ei käsittele ekotehokkuutta vaan energiatehokkuutta. Kuitenkin samalla mainitaan, että jotkut 
työkalut ottavat huomioon myös yhteiskuntataloudellisia näkökohtia, ilmastonmuutosta ja 
demograafisia muutoksia koskevia ilmiöitä kaupungeissa. Käsite energiatehokkuus on ymmärretty 
selvästi perinteistä laajempana. Tekijä ei ehdota energiatehokkuudelle vain yhtä määritelmää. 
 
Hiilineutraalin (carbon neutral) kunnan osalta teoksessa viitataan käsitemäärittelyyn, joka ottaa 
huomioon kunnan aiheuttamat suorat ja epäsuorat sekä (hiilinieluihin) haudatut ja kompensoidut 
päästöt, joista yhteen laskien pitää tulla nolla: ”the requirement that direct and indirect emissions 
from a municipality, minus sequestered carbon and offsets, should total zero”.  
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Teoksessa esiteltyjä menetelmiä kuvataan melko pinnallisesti ja ne ovat pääosin tietyille alueille 
(Australia, UK) soveltuvia.  
 
”Urban integrated assessment facility” UIAF (UK) on malli, jonka tavoitteena on analysoida pitkän 
aikavälin (100 vuotta) muutosprosesseja kaupungeissa, ja ottaa huomioon sekä sosioekonomisia 
että demograafisia seikkoja. Lontooseen kehitetyn mallin soveltuvuutta muualle ei ole analysoitu.  
 
Laajimmin esitelty työkalu on Java-perusteinen SynCity. Se sisältää seuraavat kategoriat: 
voimavarat, prosessit, teknologiat ja tilamuuttujat (resources, processes, technologies, spaces 
agents). Työkalun tarkoituksena on mallintaa kaupungin kaikkia ulottuvuuksia. Työkalussa 
perinteinen paikkatietopohjainen maankäyttömalli muunnetaan solumalliksi, jossa toiminnot on 
kuvattu erikokoisilla ja -värisillä suorakaiteilla ja liikenneverkko yksinkertaisella linkkiverkolla. 
Sovelluksissa on käytetty vain UK:ta kuvaavaa dataa, mutta tekijät arvelevat, että muunnokset 
muihin olosuhteisiin onnistuvat kohtuullisen helposti (esimerkkinä Kiinan kohteeseen tehty sovellus 
kahdessa päivässä).  
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SynCity mallin tuottamia tulosteita Ekokaupungin (Eco-Town) kahden malliajon jälkeen: 
suunnitelman mukainen (yläkuva) ja kustannusoptimoitu ilman rajoituksia (alakuva). Jälkimmäinen 
osoitti, että hyvin tehokas asutusrakenne on kustannustehokkain ja siinä asutus keskittyy 
tärkeimpien liikennesolmujen lähelle. Tämän lisäksi toteutettiin vastaava malliajo lisäämällä siihen 
rajoituksia, joiden uskottiin kuvaavan paremmin todellisia rakentamismahdollisuuksia, mm. 
asumisviihtyvyyden kannalta. Sen tuloksena maankäyttömalli lähestyi alkuperäistä suunnitelmaa. 
 
Sydneyhin on kehitetty laaja monitieteisen asiantuntijajoukon kehittämä malli jolla analysoidaan 
kaupunkien perusrakenteiden vaikutusta energiatehokkuuteen. Päätuloksina (kuvat alla) esitellään 
kaupungin osa-alueittaiset energiankulutukset kahdessa pääkategoriassa: asumisessa ja 
liikenteessä. Tulokset ovat mielenkiintoisia kaupunkirakenteen kannalta (keskusta vs. reuna-alueet) 
ja myös siinä mielessä mikä on vertailuperusteena oleva mittayksikkö (energiankulutus asukasta vai 
asuntokuntaa kohti). Keskustojen korkeampi asumisen energiankulutustaso asukasta kohti selittyy 
suuremmalla yhden hengen ruokakuntien lukumäärällä ja korkeammalla tulotasolla. Asuntokuntaa 
kohti asumisen energiankulutus on suurin kaupungin reunoilla. Liikenteen osalta energiankulutus on 
suurinta kaupungin reunoilla sekä asukasta että ruokakuntaa kohti. Tällä perusteella 
kaupunkikeskustat ja joukkoliikenteen käytävät ovat energiatehokkain ja vähiten päästöjä per asukas 
tuottava osa kaupunkirakennetta. Osa-alueiden väliset erot ovat noin 1 000 kg CO2 asukasta kohti.  
Mallin soveltuvuutta muualle ei ole analysoitu, mutta rakenteensa puolesta malli sopinee muihinkin 
kaupunkeihin ja kyse on lähinnä käyttökelpoisen paikallisen tilasto- ym. tiedon saatavuudesta.  
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Sydneyn kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohti asumisesta (yllä) ja liikenteestä (alla). 
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Sydneyn kaupunkialueen yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohti asumisesta ja 
liikenteestä. 
 
Teoksessa esitellään myös erilaisia rakennustason arviointityökaluja (green building rating tools). 
Arviointi ja vertailu ovat selkeitä. Muita tarkemmin on kuvattu Australiassa yleisessä käytössä olevat 
Green Star ja NABERS. Näistä edellinen on tarkoitettu lähinnä uusien rakennusten ja jälkimmäinen 
olevien rakennusten arviointiin. NABERS edellyttää 12 kuukauden seurantadataa. Kummankaan 
mahdollista soveltuvuutta alueelliseen arviointiin ei ole kommentoitu. Työkalujen mahdollista 
yhdistämistä pohditaan ao. luvun lopussa ja todetaan sen edellyttävän mittausmenetelmien 
normalisoimista. Myös mm. BREEAM, LEED, CASBEE ja HK-BEAM on lyhyesti arvioitu.  
 
Hyviä käytäntöjä on vertailtu toisiinsa käyttämällä lähinnä ”kustannustehokkuus” -kriteeriä. Se on 
määritelty ”vuosittaisen CO2-vähenemän määrän” ja ”pääomainvestointien” suhteena, CO2/$. 
Vertailtavina olivat hyvin erityyppiset, lähinnä perusrakenteeseen liittyvät investoinnit, jotka olivat 
myös mittakaavaltaan hyvin erikokoisia. Mukana oli pikaraitiotiejärjestelmiä, ruuhkamaksuja, 
polkupyörän vuokrausta, aurinkolämpöjärjestelmiä, maalämpöpumppuja, rakennuksiin integroituja 
aurinkosähköjärjestelmiä, geotermistä lämpöä, aaltoenergiaa, tuulisähköä, jätteiden polttoon 
perustuvaa kaukolämpöä, jäteveden biokaasua jne. yhteensä 42 tapausta eri puolilta maailmaa, 
Kaikista tapauksista ei saatu kaikkia vertailukelpoisia tietoja, mutta niistä, joista saatiin sekä 
kustannus- että päästövähennystiedot (22 tapausta), laskettiin mielenkiintoisia tilastollisia 
korrelaatioita. Useimmat vertailukohteet ovat kustannustehokkuudeltaan välillä 1–20 $/CO2 kg 
keskiarvon ollessa noin 2 dollaria säästettyä hiilidioksidikiloa kohti. Pohjoismaisia kohteita vertailuun 
sisältyi kaksi: Göteborgin jätepolttolaitos, jolla tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä sekä Tukholman 
Hammarby Sjöstadin jäteveden biokaasulaitos. 
 
Tuloksia vertailtiin myös muista lähteistä (Kanada ja YK) saatavilla oleviin vastaaviin 
kustannustehokkuustietoihin. Pääosa ao. hankkeista oli jätehuollon investointeja, mutta mukana oli 
myös joitakin liikenne- ja energiahankkeita. Jätehuollon hankkeissa kustannustehokkuus on yleensä 
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selvästi suurempi kuin muissa. Muissa kuin jätehuollon hankkeissa kustannustehokkuus on 
puolestaan noin 2 kg CO2/$ (eli noin 0,5 $/CO2 kg) eli selvästi parempi kuin artikkelin kirjoittajien itse 
arvioimissa 22 kohteessa, joissa keskiarvo oli 2 $/CO2 kg. Tuloksien merkitystä arvioitaessa on 
syytä muistaa, että arviointi perustuu investointienkustannuksien ja CO2 -päästöjen arviointiin. 
Kustannuksista puuttuvat toiminnan aikaiset kustannukset, eikä investoinneissakaan ole mukana 
kaikkia elinkaarikustannuksia. 
 
Malleja ja menetelmiä ei avata teoksessa yksityiskohtaisesti. 
 
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Teos antaa suppeahkon kokonaiskäsityksen siitä, mitä menetelmiä ja työkaluja on olemassa, mutta 
rajoittuu maantieteellisesti melko suppealle ja osittain satunnaisesti määräytyneille alueelle: UK, 
Australia, Kanada ja Filippiinit. Teoksessa ei kovinkaan hyvin analysoida menetelmien luotettavuutta 
tai käytettävyyttä laajemmin.  
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5. Calthorpe, Peter, Urbanism in the Age of Climate Change, Island Press USA 2011. 139 p. (PL) ++ 
 

a)  teoksen yleisesittely 
 
Pamfletinomainen kirja, jonka tekijä on uusurbanismin (new urbanism) keulahahmo. Uusurbanismin 
pääorganisaatiomuotona on CNU (Congress of New Urbanism). Yhdeksi ihanteeksi kerrotaan heti 
alussa legendaarinen Buckminster Fuller ja hänen sloganinsa ”do more with less”2. Kirjassa on 
korostetusti yhdysvaltalaisen kaupunkikulttuurin näkökulma, mikä tarkoittaa sitä, että Eurooppa ja 
muukin maailma häipyy taustalle. Esimerkkinä amerikkalaiskulttuurin ilmentymistä mainitaan mm. 
esikaupunkien ökytalot (McMansions3) ja katumaasturit (SUV eli sport utility vehicle). Vastaavat 
ilmiöt ovat toki tuttuja Euroopassakin. Kirjassa esitetään kolme ilmastomuutosta torjuvaa 
(uus)urbanismin strategiaa: kaupunkimaisuus (urbanismi), rakennusten energiatehokkuus ja autojen 
energiatehokkuus. Kirjaan on koottu muutamia graafisesti näyttäviä julistesarjoja, joista viimeisin on 
neljä tulevaisuusskenaariota vuodelle 2050. 
 

 
 
 
 

                                                      
2 joka on periytynyt mm. ekotehokkuus -käsitteen määrittelyyn ”vähemmästä enemmän” 
3 suomeksi ei ole aivan vastaavaa ironisoivaa käsitettä, mutta ehkä lähimmäksi osuu 
”ökytalo”, vaikka se kuvaakin lähinnä äkkirikastuneiden mauttomasti pursuilevaa 
omakotilinnaa, joka ei välttämättä ole halpa tai massatuotettu, kun taas McMansion on 
halvalla tuotettu luksustaloa muistuttava monimuotoinen ja jyrkkiä kattokulmia suosiva 
omakotitalo, joka ei yleensä sovi ympäristöönsä. Nimityksellä halutaan viitata 
pikaruokaketjuun McDonalds ja sen halpoihin ja massatuotettuihin ”ateriakokonaisuuksiin”. 
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b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Teoksessa ei määritellä ekologisuutta tai ekotehokkuutta. Välillisesti ekologinen näkökulma tulee 
esiin ilmastomuutoksen eli kasvihuonekaasupäästöjen kautta.  
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Kirja ei ole menetelmä- eikä työkalukeskeinen, mutta ekologisen jalanjäljen edelleen kehitelmänä 
mainitaan Urban Footprint. Peruskäsitteenä esitellään ekologiasta lainattu ”transect”, jolla 
tarkoitetaan ihanteellisia kuvauksia (pohjapiirros- ja leikkauskuvia, ympäristöominaisuuksien 
kuvauksia) tehokkuusluvultaan nousevilla rakennetun ympäristön tyypeillä siirryttäessä maaseudulta 
kohti kaupunkikeskustoja4. Kirjassa esitelty SmartCode on havainnollisesti kuvitettu ja paikoin 
hyvinkin seikkaperäinen lähiympäristön suunnittelun ohjekirja (josta on myös verkkoversio 
saatavissa, ks. alla oleva kuva), joka tähtää nimenomaan käveltävän, sekoitetun, energiaa 
säästävän ja vähäpäästöisen kaupunkiympäristön edistämiseen. 
 

                                                      
4 ks. esim. Duany, Smart Growth Manual (2010), kohta 1.4 (referaatti no 10) tai Duanyn 
artikkeli “A New Theory of Urbanism”, Scientific American (vol 283, no 6, December 2000). 
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(kuva SmartCoden verkossa saatavilla olevasta versiosta 9.2, http://www.transect.org/codes.html) 
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
KEKO-projektissa tulevaisuudessa kehitettävät arviointityökalut sisältävät todennäköisesti 
monenlaisia kaupunkiympäristöä kuvaavia vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja, joiden 
ekotehokkuudesta on valmiiksi tehtyjä arvioita. Kirjassa esitettyjä perusratkaisuja voidaan käyttää 
ao. suunnitteluratkaisujen referenssitapauksina. Vaikutusarvioinnissa tarvittavia 
ominaisvaikutuslukuja tms. kirjassa ei esitetä. 
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6. Condon, Patrick M., Seven Rules for Sustainable Communities: Design Strategies for the Post 

Carbon World. Island Press USA 2010. 200 p. (PL) +++ 
 

a)  teoksen yleisesittely 
 
Kirjan johtava ajatus on palauttaa USA:n kaupunkikehitys takaisin eurooppalaiseksi. Silti 
eurooppalaisia kaupunkeja ei esitellä nimeksikään, ja itse asiassa ainoa kuva on Port Sunlightista 
1800-luvulta. Kirja on yleistajuisesti ja sujuvasti kirjoitettu kaupunkisuunnittelun opas kestävän 
kehityksen näkökulmasta. Tekijä on kiteyttänyt kaupunkisuunnittelun kestävät periaatteet 
seitsemäksi säännöksi: 

1. Palauta raitiovaunukaupunki 
2. Suunnittele katuverkko joka yhdistää 
3. Sijoita kaupalliset palvelut, nopea joukkoliikenne ja koulut 5 minuutin etäisyydelle 
4. Sijoita hyvät työpaikat lähelle kohtuuhintaisia asuntoja 
5. Tarjoa monenlaisia asumistapoja 
6. Luo viheralueista ja puistoista toisiinsa kytketty verkko 
7. Investoi kevyempään, vihreämpään ja älykkäämpään perusrakenteeseen. 

 
Pääsääntö on, että kun rakastat yhtä ohjetta, rakastat niitä kaikkia.  
 
Tekijä kehottaa kaivamaan esiin kaupunkien historialliset kartat, joista käy ilmi miten laajat 
raitiovaunuverkot aikoinaan olivat. Aluetehokkuus oli 7–14 asuntoa/bruttoeekkeri (noin 17–35 
asuntoa/ha), siis katualueet mukaan laskettuna. Vancouverin Kitsilano -alue perustuu vanhaan 
raitiovaunuvyöhykkeeseen ja on edelleen tehokas jalankulku- ja joukkoliikenteen kaupunki. Sen 
asutustiheys on 15 asuntoa/bruttoeekkeri eli n. 38 asuntoa/ha5. Maailman laajin raitiotieverkko oli 
1900-luvun alkupuolella Los Angelesissa ja siitä ei näy nykyisin jälkeäkään. Sen sijaan kaupungissa 
on laajat moottoritieverkostot ja hyvin kallis yritys korvata pieni osa vanhasta raitiotieverkosta uudella 
ja pikaratikkalinjalla (LA Metrolink). 
 
Yhdysvaltalaisesta ympäristöajattelusta poimitaan ja kuvaillaan monien merkkihenkilöiden ajatuksia. 
Tällainen on esimerkiksi Fredrick Law Olmstead, joka transsendentalistisen liikkeen edustajana loi 
perustan amerikkalaiselle ihmistä palvelevalle romanttiselle maisema-arkkitehtuurille, 
puistosuunnittelulle, kaupunkiviheralueiden verkostoille ja bulevardeille. Hänet tunnetaan radikaalista 
tai jopa aggressiivisesta luonnon muokkauksesta ihmiselle viihtyisän puiston aikaansaamiseksi, 
kuten esimerkiksi New Yorkin Central Parkin suunnittelijana. Toinen merkittävä hahmo ja pioneeri on 
Ian McHarg, joka monipuolisti viheraluesuunnittelua tuomalla mukaan systemaattisemman analyysin 
sekä laajan ekologisen näkökulman, jossa ihminen on osa ekosysteemiä6. Tärkeimpiä tuloksia 
näistä ponnisteluista yhdysvaltalaisissa kaupungeissa ovat viheralueiden toisiinsa kytketyt verkostot, 
joissa jokaisella osa-alueella on oma roolinsa sekä näkemys ekologiasta tieteenä, jossa voidaan 
ymmärtää ja ottaa huomioon luonnon omat prosessit ja liittää ne taitavasti ihmisen rakentamiin 
järjestelmiin. 
 

                                                      
5 joka oletuksella 100 m2/asunto vastaisi aluetehokkuutta noin ea = 0,38 
6 ks. Ian McHargin teoksen Design with Nature erillinen esittely (referaatti no 23). 
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Kanadalaista raitiovaunukaupunkia 1900-luvun alkupuolelta (Vancouver, British Columbia, Kanada).  
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Esimerkkejä eri kulkutapojen ja ajoneuvotyyppien ekotehokkuuteen liittyvistä ominaisuuksista 
(elinkaaren mukaiset hiilipäästöt, kokonaispääomakustannukset, kustannukset henkilömailia kohti ja 
kokonaismatkakustannukset). Kustannukset ovat vuoden 2009 Yhdysvaltain dollarin hintatasolla. 
 

b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Ekologia -käsitettä käytetään kirjassa usein, ekotehokkuutta ei lainkaan. Ekologia liitetään 
enimmäkseen luonnonolosuhteisiin, mutta myös talouteen, esim. käsitteiden kapitalistinen ekologia 
(s. 82) ja taloudellinen ekologia (s. 105) kautta. Ekosysteemeihin viitataan käyttämällä lähteinä mm. 
Ian McHargin ja John Lylen teoksia, joissa tuodaan ihminen ekojärjestelmien osaksi (s. 114–117). 
Ekologiaa käsitellään myös esimerkiksi bulevardipuiden roolin (Olmsteadin aikaisesta esteettisestä 
funktiosta nykyiseen monien ekologisten palvelujen tuottajaan, s. 124) analysoinnissa tai kun katu 
määritellään ekologiseksi puistotieksi (joka johdattaa veden nopeasti luonnollisiin purkupaikkoihinsa, 
s. 126) 
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c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Ekologinen jalanjälki esitellään suppeasti yhtenä ekologisen kestävyyden tärkeimpänä mittarina. Sen 
toinen kehittäjä professori William Rees (University of British Columbia, Kanada) mainitaan, mutta ei 
toista (Mathis Wackernagel, Sveitsi). Jalanjäljen mittausperiaate kuvaillaan lyhyesti, samoin siihen 
liittyvät käsitteet ekologinen ylikulutus (ecological overshoot), jossa luonnonvaroja käytetään 
enemmän kuin mitä ne ehtivät uusiutua. Tähän perusongelmaan liittyen kirjoittaja toteaa, että 
teknologia ei kykene sitä ratkaisemaan, vaan on pakko vähentää kulutusta (s. 67). Muitakin 
erityismittareita esitellään: esimerkiksi vedenläpäisyn tehollinen alue (Effective Impervious Area 
EIA), joka omakotitalon nurmikkopihamaalla on 0 % ja täysin viemäröidyllä pihamaalla 100 % (s. 
140–141).  
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Kirja on erinomainen käytännönläheinen opaskirja vähähiiliseen kaupunkisuunnitteluun. Sen 
kuvailemista seitsemästä säännöstä voi poimia KEKO-työkalun kehitystyössäkin hyödyllisiä 
kaupunkirakenteen ominaisuuksia, joilla on yhteys ekologiseen kestävyyteen ja ekotehokkuuteen. 
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7. Coyle, Stephen J., Sustainable and Resilient Communities: A Comprehensive Action Plan for 

Towns, Cities, and Regions (Wiley Series in Sustainable Design). John Wiley & Sons USA 2011. 403 
p. (PL) ++++ 

 
a) teoksen yleisesittely 

 
Kirjan lähtökohtana on kaupungin ja rakennetun ympäristön ymmärtäminen seitsemän 
apujärjestelmän kautta: liikenne, energia, vesi, luonnon ympäristö, ruuan tuotanto/maatalous, kiinteät 
jätteet ja talous. Jokaiselle näistä teemoista on omistettu yksi kirjan luku, joka alkaa yleisesittelyllä ja 
sen jälkeen muutamien (1–6 kpl) esimerkkien kuvauksilla (action sheets). Kirjassa määritellään kaksi 
periaatteessa erilaista kaupunkisysteemiä: perinteinen runsashiilinen yhdyskunta ja mukautuva 
matalahiilinen yhdyskunta. Molempien perusominaisuudet määritellään ja jälkimmäiseen kuuluvat 
tiiveys, sekoittunut maankäyttö, aukiot ja puistot sekä selkeät rajat rakennetun ja luonnon ympäristön 
välillä.  Aihetta kuvaillaan muutamien ympäristötyyppien tai teemojen kautta (lähikeskus, 
asuntotarjonta, kaupalliset palvelut).  
 
Suunnittelu- ja arviointityökaluina esitellään mm. päivänvalon simulointimalli, BIM, LEED, LEED-ND, 
CALGREEN, Transect ja SmartCode.  
 
Erityisaiheita koskevat artikkelit ovat monilta eri kirjoittajilta, joten kaupunkikehityksen ekologisuuden 
tai ekotehokkuuden arvioinnista syntyvä kokonaiskuva on usein itseään toistava ja sitä kautta 
sekavahko. 
 
Suunnitteluprosessia ja mukaan otettavia tahoja esitellään useissa kohdissa ja toistuvasti. 
Liikennettä koskevassa luvussa alateemoina ovat joukkoliikennepainotteinen kaupunkikehitys, 
pysäköintipolitiikka (jossa ”vähemmän onkin enemmän”), vihreä katutila sekä liikennemuotojen 
yhteispeli ja yhdistämiskyky (multimodal network and connectivity).  
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Talous-luvussa esitellään mm. kestävän tuoton (sustainable return on investment) -käsite, josta 
esitetään yksi pitkän aikavälin ja laajaa yhteiskuntaa hyödyttävän tuoton ja lyhyen aikavälin yksityistä 
tahoa hyödyttävän (ei-rahallisen) tuoton eroa havainnollistava kaavio. 
 

 
 

b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Kaupunkikehityksen ekologisuutta ei sellaisenaan määritellä, mutta sen sisältö tulee ilmi kun 
kuvaillaan ”ekologista työkalupakkia” (ecological toolkit) ja ekojärjestelmäpalveluja (ecosystem 
services). Kaupunkikehityksen ekologia ymmärretään lähinnä ekologisen jalanjäljen kautta. Kirjan 
mukaan asuinympäristön muoto (shape of the neighborhood) vaikuttaa perusteellisesti 
kulutusrakenteisiin: jos kävely ei ole miellyttävää, turvallista ja mukavaa, kävelemme vähemmän ja 
jos ei ole kokoontumis- ja tapaamispaikkoja, pysymme kotona ja käytämme paljon energiaa 
kuluttavia laitteita kuten televisiota.  
 
Suuruuden talouteen perustuva (väljä esikaupunkien) rakentamisen teknologia voi olla tehokasta ja 
halpaa lyhyellä aikavälillä, mutta jos otetaan huomioon tuhlatut maa-alueet ja pitkät liikenne-
etäisyydet, ihmisten eristyminen toisistaan, terveyshaitat jne. se voi tullakin kalliiksi. Tässä kohtaa 
tekstissä mainitaan asutuksen tehokkuus (settlement efficiency), jolla viitataan kaupunkirakenteen 
tiiveyteen ja kaivataan talousmittaria, jossa nämä ulkoisvaikutukset voitaisiin ottaa huomioon. 
Mahdollisina taloudellisina työkaluina mainitaan tullit, ruuhkamaksut, vaihdettavat luotot, 
verovähennykset, avustukset, hiilivero, järjestelmäkehitysmaksut ja -luotot, syöttötariffit ja erilaiset 
mittaroinnit. Rahoitusvälineinä mainitaan verojen kasvuun perustuva kunnallinen velkakirja, jonka 
takaisinmaksuun kytketään verohyvitys. 
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Arviointimenetelmistä esitellään useimmiten LEED, LEED-ND, Transect ja SmartCode, joista kaksi 
jälkimmäistä ovat kuitenkin enemmän yleisiä suunnitteluohjeita kuin arviointityökaluja. Muihinkin 
yleisiin arviointikriteereihin tai -metodeihin viitataan kuten kulkutapajakaumaan, kotitalouskohtaisiin 
energiankulutusmalleihin (Energy Star) ja liikennesuoritelaskentoihin, henkilökohtaisiin 
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hiilijälkimalleihin, ilman ja veden laatuindikaattoreihin jne. Kaliforniassa käyttöön otettu vihreän 
rakentamisen normi (CALGREEN) esitellään LEEDin ohella ”bioklimaattisen suunnittelun” luvussa. 
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Kirja on suunnattu pohjoisamerikkalaiselle suunnittelijakunnalle ja keskittyy sikäläisten 
suunnittelukäytäntöjen kuvailuun ja parantamisehdotuksiin. Hyöty KEKO-projektille ja suomalaisen 
suunnittelukäytännön ekotehokkuuden arviointikäytännöille voi syntyä sitä kautta, että esimerkkien 
kuvauksista löytyy teollistuneiden kaupunkien yleisiä ominaispiirteitä ja syntyy vähintään mielikuvia 
niiden mahdollisista ekotehokkuusvaikutuksista. ”Vihreän kaupunkiympäristön” 
ominaisuusluetteloista ja ”vihreyden” kriteereistä voi löytää ideoita KEKO-työkalujen 
rakenneratkaisuihin. Yhdysvaltalaisten kaupunkien nykyiset smart growth -tyyppiset 
kehittämistavoitteet ovat kuitenkin pääosin eurooppalaisen kaupunkikehityksen perinteen jatkamista 
eivätkä sellaisenaan Suomessa kovinkaan uusia.  
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8. Douglas Ian, David Goode, Michael C. Houck & Rusong Wang (ed.). The Routledge Handbook of 

Urban Ecology. Routledge Handbooks, Great Britain, USA, Canada 2011. 664 p. (AH, PL) ++++ 
 

a)  teoksen yleisesittely 
 
Käsikirjan kirjoittamiseen on osallistunut 55 käytännön kaupunkiekologian (urban ecology) johtavaa 
tutkijaa ja ammatinharjoittajaa ympäri maailmaa. Käsikirja tarjoaa tilannekatsaustyyppisen opaskirjan 
tieteen, käytännön ja kaupunkiekologian merkitykseen. Poikkitieteellistä informaatiota 
kaupunkialueiden eliöstön ja viheralueiden hallintaan on tarjolla niin opiskelijoille kuin 
tieteenharjoittajille.  
 
Kirja määrittelee mitä tällä hetkellä tiedämme, mitä meidän tulisi vielä tietää, ja kuinka voimme 
hyödyntää kaupunkiekologiatietouttamme tulevaisuudessa. Kirja koostuu kuudesta osasta.  

• Osa 1 on historiallinen ja filosofinen katsaus kaupunkiekologiaan ja sen kytkeytymiseen 
muihin tieteenaloihin.  

• Osassa 2 käsitellään kaupunkiekologian tieteellistä taustaa, luoden pohjaa osan 3 
tutkimukseen ekologisen elinympäristön monimuotoisuudesta kaupunkialueilla (biodiversity 
of ecological habitats in urban areas).  

• Osassa 4 pohditaan miksi kaupunkiluonto (urban nature) on tärkeää ihmiskunnalle 
ekosysteemipalveluiden (ecosystem services) näkökulmasta, painottaen erityisesti yhteyttä 
ihmisten hyvinvointiin (human well-being).  

• Osassa 5 tarkastellaan kaupunkien ekosysteemien (urban ecosystems) tutkimustapoja.  
• Osassa 6 pohditaan sovelluksia ja kaupunkiluonnon poliittisia vaikutuksia.  

 
b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 

 
Eri tieteenalojen edustajat ymmärtävät käsitteet eri tavalla. N. E. McIntyre määrittelee 
kaupunkialueen synteettiseksi ekosysteemiksi, josta syystä kaupunkimaisuuden, alueidenkäytön 
suunnittelun, rakentamisen ja tulevaisuudentutkimuksen pitää perustua ihmisen luontosuhteen 
laajaan ymmärtämiseen: ”Because urban areas are synthetic ecosystems that encompass natural 
and anthropogenic components, any working definition of what it means to be urban must 
encompass the full breadth of the people-environment relationship in order to guide actions such as 
land-use planning, development, and future research.” (s. 7–8) 
 
Kaupunkiekologia on siirtymässä perustutkimuksesta monitieteiseen lähestymistapaan, jossa 
tutkimus kohdistuu eri osien vuorovaikutukseen ja siihen miten ne muodostavat 
kaupunkiekojärjestelmän, jota voidaan suunnitella ja muokata erilaisia tarkoitusperiä varten.  “Urban 
ecology is starting to move away from foundational work documenting patterns in urban ecosystems, 
towards a more mature examination of how multiple components – physical, socioeconomic, and 
biotic – interact to form urban ecosystems that can be planned and designed for conservation, 
aesthetic, and other purposes.” (s. 12) 
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Teollisen ekologian (industrial ecology) ja kaupunkiekologian (urban ecology) päätutkimusalueita on 
kuvailtu lyhyehkösti (s. 28). Teollisen ekologian neljä pääaluetta ovat: 

• teolliset järjestelmät ja niiden mahdollisuudet resurssien kulutuksen ja 
päästövoimakkuuksien parantamisessa  

• resurssien käyttö yhteiskunnallistaloudellisissa järjestelmissä tavoitteena yhteiskunnan ja 
ympäristön vuorovaikutuksen hallinnan parantaminen 

• teknologian ja ympäristön suhteiden tulevaisuuden tutkiminen, jotta ymmärrettäisiin 
paremmin kuinka muutokset ympäristöjärjestelmissä vaikuttavat teknologisissa 
järjestelmissä 
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• kestävyyden (sustainablility) toiminnallinen käsittely ja määrittely sekä mittaaminen 
 
Kaupunkiekologiaa on vaikea purkaa tutkimuskysymyksiksi. Tieteellisessä kirjallisuudessa esiintyvät 
kolme pääaluetta ovat: 

• ekologia kaupungeissa (ecology in cities) – vanhin osa-alue. Ekologiset rakenteet, 
luontoympäristön ekologiset ilmiöt kaupunkiympäristössä 

• ihminen kaupunkiympäristössä (human dimensions in cities) 
• kaupunkien ekologia (ecology of cities) – sosiaaliset ja ekologiset järjestelmät 

 
Yhdyskuntien metaboliasta (urban metabolism) on esitetty (s. 29) perinteistä laajempi näkemys, 
jossa ovat mukana myös kaupunkikehitystä arvioivat indikaattorit (urban systems performance 
indicators) mukaan lukien sosiaaliset, taloudelliset, ympäristölliset, hallinnolliset, terveydelliset ja 
kulttuuriperintöön liittyvät tekijät. 
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Avain kaupunki-ilmaston ymmärtämiseen on alueellisen laajuuden perinpohjainen ymmärtäminen, 
niin horisontaalisesti kuin vertikaalisesti ja eri tasoilla: kaupunki- tai kaupunkiseutua koskeva 
(meso)taso, paikallinen taso ja mikrotaso (ks. kuva 11.1 alla).  
 
Kaupunkien ekosysteemeistä käsitellään erityisesti seuraavia ilmiöitä: 

• lämpösaarekkeet (urban heat islands) (s.120) 
• kaupunkien vaikutukset sademääriin (urban effects on precipitation) (s.132) 
• kaupunkien vesitalous (urban hydrology) (s.148) 
• kaupunkien maanpinnanmuodot (urban geomorphology) (s.159) 
• kaupunkien maaperät (urban soils) (s.164) 

o myös maahan sitoutunut hiili  
• sukkessio kaupunkialueilla (the process of natural succession in urban areas) (s. 187) 
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Kaupunki-ilmaston eri mittakaavat (alkuperäislähde Oke 1997)7. 
 
Kaupunkialueilla on viheralueita vähemmän kuin ympäristössä, joten kasvillisuudelta ja eliöstöiltä 
edellytetään suurempaa sopeutuvuutta. Toisaalla yritetään vähentää kasvillisuutta jalkakäytäviltä ja 
kiviseinistä, toisaalla pohditaan viherkattoja ja -seiniä varaamaan sadevesiä ja edistämään 
monimuotoisuutta.  

 
Luontokäytävät (s. 274), myös vesistöissä, ovat tärkeitä eliöstön liikkuvuuden ja olemassa olon 
turvaamiseksi. Käytävät ovat hyviä myös ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksien kannalta. Teos 
esittelee näkökulmia kaupunkiluonnon erityyppisten osa-alueiden ja niiden vaikutusten 
huomioimiseksi: 

• puistot ja avoimet tilat 
• kaupunkinurmikot  
• pilaantuneet maa-alueet 
• kaupunkimetsiköt 
• kosteikot kaupunkiympäristössä 
• eläimet ja villiintyneet eläinlajit kaupunkiympäristössä 
• kaupunkiluonnon esteettiset arvot 
• kaupunkiluonnon terveydelliset (physical, psychological and communal health and well-

being) vaikutukset (s. 394–423) 
• katupuiden (street trees) hyvät ja huonot puolet (s. 424) 
• puutarhat (s. 450) 

 
Kaupunkien ekosysteemien tutkimustapojen määrittelyssä kiinnitetään huomiota seuraaviin 
näkökulmiin: 

                                                      
7 sama kaavio esiintyy myös lähteessä Gaston 2010 (referaatti no 15) hieman eteenpäin 
jalostettuna. 
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• kaupunkien elinympäristöt (urban habitats) voidaan luokitella usealla eri tavalla (s. 465), eräs 
tunnetuista on EUNIS:n (the European Nature Information System) kehittämä. EUNIS on 
ristiin vertailukelpoinen CORINE ja Natura 2000 elinympäristösysteemien kanssa. 

• kaupungin biogeokemikaalisten virtojen (biogeochemical flux) analysointi (s. 503) 
o ilmakehä, vesistö 
o tarkastelutaso – paikallinen, maanosa, globaali 
o ravinteiden budjetti/massatase, ekologinen jalanjälki, kaupunkimetabolia (urban 

metabolism analysis)  
 

 
Kokonaisesitys Brysselin kaupunkimetaboliasta (alkuperäislähde: Duvigneaud & Denaeyer-De Smet 
1977). 
 
Kaupunkimetabolia (urban metabolism) (s. 521) 

• materiaalivirtojen tarkastelu; Material Flow Accounts (MFA) 
• Life-cycle assessment  
• ekologinen jalanjälki ja muutos maankäytössä / peitossa 

 
Viimeisessä osassa keskustellaan esimerkkien avulla mm. seuraavien näkökohtien merkityksestä: 

• viheralueiden etäisyys asuinpaikasta 
• sadevesiviemäröinti, tulvasuojelu, kasvillisuus kosteilla alueilla 
• viherkatot (s. 566, 572) 
• vihreä infra, viheralueet 
• reuna-alueiden ekologia (peri-urban ecology) (s. 599) (ks. kuva 47.4) 
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Manchesterin kaupunkiseudun ja sen reuna-alueiden eri osien välistä muutosdynamiikkaa kuvaava 
periaatekaavio (alkuperäinen lähde: Ravetz, painossa) 

 
d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 

 
Teokseen on koottu suuri ja monipuolinen joukko artikkeleita kaupunkiekologian eri osa-alueilta. 
Tästä syystä yhtenäistä kokonaiskuvaa ei ole kirjan perusteella helppo muodostaa. Sen sijaan 
KEKO-projektin työkalujen näkökulmasta teoksesta löytyy runsaasti aineksia erityisesti 
kaupunkiekologian eri ulottuvuuksien tai arviointikriteerien muodostamiselle sekä 
ekosysteemivaikutusten merkityksien arvioinnille. Erityisesti kaupunkiviheralueiden ja niiden eri osien 
ominaisuuksien ja lajistojen merkityksen arviointiin teoksesta saa käyttökelpoista käytännönläheistä 
pohjatietoa. Kirjasta löytyy myös jonkin verran pohdintoja kaupunkiekologian suhteista muihin 
kestävän kehityksen ulottuvuuksiin, sosiaaliekologiaan, luontoon ja luonnon suojeluun. 
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9. Droege Peter (ed.) Urban Energy Transition: From Fossil Fuels to Renewable Power. Elsevier 2008. 

655 p. (EP) +++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Tässä artikkelikokoelmassa käsitellään siirtymää fossiilisista polttoaineista uusiutuviin 
energianlähteisiin. Kirjoittajat katsovat tämän muutoksen olevan välttämättömyys sekä fossiilisten 
polttoainevarastojen hupenemisen, että nykysysteemin ympäristölle aiheuttaman kuorman takia. 
Kirjan 28 luvussa (kukin eri kirjoittajan tai kirjoittajajoukon laatima) lähestytään aihetta 
taustatekijöiden, muutosvoimien (ja muutoskitkan), politiikan, teknologian, rakennetun ympäristön ja 
eri maiden erityispiirteiden näkökulmista. Kokoavana lähtökohtana on käsitys siitä, että 
energiajärjestelmät muovaat voimakkaasti kaupunkiympäristöjä – ja siitä että energiajärjestelmien 
suunnittelua ei ole tähän asti sidottu riittävän hyvin muuhun kaupunkisuunnitteluun. Hajautetut, 
uusiutuviin energianlähteisiin perustuvat energiajärjestelmät nähdään erityisen otollisena 
vaihtoehtona kehittyville maille, joissa kaupungistuminen ei ole edennyt yhtä pitkälle kuin 
teollisuusmaissa. 

  
b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 

 
Kirja paneutuu yksinomaan energiakysymyksiin. Johdannossa viitataan kansainvälisen 
ilmastopaneelin raporttiin vuodelta 2007, jonka mukaan kolme neljännestä ihmisten aiheuttamista 
ilmaston lämpenemisestä on lähtöisin fossiilisista polttoaineista.8 Kirjassa esitettävien muutosten 
taustalla on pelko ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Pahimpana kauhukuvana nähdään tilanne, 
jossa ilmastonmuutos muuttuu itseään toteuttavaksi voimaksi, jonka kulkuun ei voida enää vaikuttaa 
millään toimenpiteillä. 

 
c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 

 
Kirjassa esitellään muutaman eri kaupungin käyttämiä työkaluja energiankulutuksen seurannassa ja 
energiaskenaarioiden luonnissa (näistä enemmän tuonnempana). Useimmat kirjan luvuista 
käsittelevät aihetta yleisemmällä tasolla. 
 
Hermann Scheer kuvaa aurinkoenergiaan perustuvaa kaupunkia. Hän katsoo, että energialähde on 
jokaisen energiajärjestelmän määräävänä lähtökohtana. Siihen pohjautuvat energian muovaamiseen 
tarvittavat teknologiat ja perusrakenne sekä energiankulutustottumukset, sosiaaliset mahdollisuudet, 
kaupalliset mallit ja myös kaupunkirakenteen ja liikennejärjestelmän muodot. Energiajärjestelmien 
suunnittelun kantavaksi ohjenuoraksi Scheer tarjoaa seuraavaa: mitä enemmän välivaiheita on 
energian lähteen ja käyttäjän välissä ja mitä enemmän infrastruktuuria energian välittämiseen 
tarvitaan, sitä tehottomampi ja tuhlailevampi energiajärjestelmä on kyseessä. Teollistuneissa maissa 
tällä hetkellä käytössä olevan järjestelmän tehottomuus pohjautuu tuotannon ja käyttäjän 
erottamiseen. Käytössämme on järjestelmä, jossa energian muovaamisen ja kuljettamisen hinta on 
aikoja sitten ohittanut primäärienergian hankkimisen hinnan. Hajautettuun (aurinko)energiaan 
pohjautuvassa järjestelmässä sekä etäisyys lähteestä kuluttajalle, että energiatyypin muutosten 
määrä voidaan minimoida. 

Lenzen, Wood ja Foran osoittavat kuinka varallisuus on tärkein henkilökohtaisia hiilidioksidipäästöjä 
määräävä seikka – ja että kulutustuotteisiin sitoutunut energia (embodied energy) on määräävä 
tekijä laskettaessa yksittäisen ihmisen kokonaisenergiankulutusta. Tämä koskee tosin vain rikkaita 
maita. Köyhissä maissa määräävänä tekijänä on yleisemmin suora energiankulutus.9 Rikkaissa 

                                                      
8 Jäljelle jäävä 25 % on seurausta metsien kaadosta ja maaperän muutoksista 
9 Direct energy: liikkumiseen, lämmitykseen, jäähdytykseen, sähkölaitteisiin yms. käytettävä 
energia 
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maissa suoralle energiankulutukselle on havaittavissa katto: per henki mitattu välitön 
energiankulutus ei jatka kohoamistaan varallisuuden lisääntyessä, vaan tämä käyrä tasaantuu kun 
tietty varallisuustaso on saavutettu.  

 

Välitön ja sitoutunut energia australialaisissa kotitalouksissa. Välittömän energian (sähkö, lämmitys 
jne.) kulutus ei kasva talouden varallisuuden kasvaessa, kun sen sijaan tuotteisiin sitoutunut energia 
jatkaa kasvuaan. 

Energian kulutusta pitkällä aikavälillä ohjaavista seikoista kirjoittajat nostavat esiin (muiden 
tekemään tutkimukseen viitaten) muun muassa seuraavia seikkoja. Rikkaissa maissa 
yksilökohtainen energiankulutus asuinsektorilla on pysynyt viimeisen 25 vuoden aikana lähes 
muuttumattomana. Tätä selittävät samanaikaisesti vaikuttaneet vastakkaiset voimat: asuntojen koon 
kasvaminen ja lämmitysjärjestelmien tehokkuuden paraneminen. Liikenteen osalta yksityisautot 
muodostavat merkittävimmän osan energiankulutusta. Liikenne on maailmanlaajuisesti ollut yksi 
voimakkaimmin kasvavista talouden sektoreista. Varallisuuden kasvaessa autojen omistus on 
yleistynyt ja kullakin autolla on ajettu enemmän (jälkimmäinen seikka ei tosin ole kovin merkittävä). 
Kulutustuotteisiin sitoutuneen energian osalta todetaan että rikkaissa maissa varallisuus on 
vaikuttanut energiankulutuksen kasvuun huomattavasti enemmän kuin väestönkasvu. Tähän 
aiheeseen liittyen todetaan, että sitoutuneen energian kulutusta on hankala kartoittaa, koska 
energiaa kulutetaan usein tuotteiden käyttömaan rajojen ulkopuolella, halpatuotannon maissa. 

Omana tutkimuksenaan Lenzen, Wood ja Foran esittävät Sydneyn asuintalouksien 
energiankulutusta käsittelevän analyysin. Energiankulutukseen liittyen analyysi pohjaa kansalliseen 
kulutuskyselytutkimukseen ja sisältää kaikki energiankulutuksen kannalta määräävät elämän osa-
alueet. Nämä jaettiin kolmeen luokkaan: asunnoissa suoraan käytetty energia (”asuinenergia”), 
liikkumiseen käytetty energia (”liikuntaenergia”) ja tuotteisiin sitoutunut energia. 
Regressioanalyysissä käytettiin seuraavia selittäviä tekijöitä: varallisuus (per henkilö), perhekoko, 
perheen keski-ikä, koulutustaso, asuintiheys, omistusmuoto, perheen työllisyysaste, 
ulkomaalaistausta, autollisuus, työmatka-autoilu ja asuntotyyppi (omakoti-, rivi- tai kerrostalo). 

Asunnossa suoraan (per henki) käytetyn energian osalta tärkein selittävä tekijä on perhekoko – 
suurempi perhe johtaa pienempään kulutukseen. Samoin vaikuttaa ikä – vanhemmat ihmiset 
kuluttavat enemmän energiaa. Rikkaat, väljästi asutuilla alueilla asuvat ja iäkkäämmät taloudet 
käyttävät liikkumiseen tyypillisesti paljon energiaa. Sitoutuneen energian määrää selittää parhaiten 
varallisuus. Koulutusasteella on myös vastaava, joskin pienempi vaikutus (riippumatta tulotasosta). 
Kokonaisuudessaan, jokaista käytettävissä olevien tulojen 10 % kohti, energiankulutus kasvaa 
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keskimäärin 3,4 %. Tämä ero selittyy sillä että varallisuuden kasvaessa yhä suurempi osa 
kulutuksesta kohdistuu palveluihin, joiden energiaintensiteetti on tuotteita pienempi. 

Energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä kuvataan myös alla olevilla kartoilla, joista voidaan tulkita 
mm. seuraavaa: liikuntaenergia kasvaa siirryttäessä kauemmaksi keskustasta. Raideliikennelinjojen 
varrella kulutus on vähäisempää kuin muuten samalla etäisyydellä keskustasta. Kuten jo todettu, 
tuotteisiin sitoutuneen energian kulutusta selittää parhaiten tulotaso. 
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Kirjoittajien (omien sanojensa mukaan) synkähkö analyysi on, että Sydneyn kaltaisessa kaupungissa 
on hyvin hankala saada aikaan merkittävää energiankulutuksen muutosta. Koska kulutuksen 
määräävänä tekijänä on varallisuuden ohjaama sitoutunut energia, ei kulutusta voida 
kokonaisuudessaan pienentää merkittävästi ilman elintapojen muutosta. Energiankäytön 
tehokkuuden parannuksista ei ole yksin lääkkeeksi.  

Stephen Hammer käsittelee luvussaan uusiutuvan energian tuottamista kannustavaan 
kaupunkipolitiikkaan. Hammer luettelee seuraavat roolit, joiden muodossa kaupunkien eri hallinnot 
voivat vaikuttaa uusiutuvan energian tuotantoon: 

• Suora palveluntarjoaja: esimerkiksi sähkön tai kaasun jakelu ja myynti 
• Säätelijä: erityisesti maankäyttöön liittyvillä määräyksillä on suuri vaikutus 

energiantuotantoon. Myös rakennusmääräyksillä voi olla vastaavia vaikutuksia – jopa niin 
että kaikilta uusilta rakennuksilta vaaditaan tiettyä määrää uusiutuvan energian tuotantoa. 

• Ostaja: kaupungit ostavat laitteita, ajoneuvoja ja energiapalveluja omaan käyttöönsä 
• Maanomistaja/aluerakentaja/kiinteistönhuoltaja 
• Kansanterveyden ylläpitäjä ja luonnonsuojelija: kaupungin omat määräykset 

energiantuotannon päästöihin voivat olla kansallisia määräyksiä tiukemmat 
• Puolestapuhuja/kouluttaja 
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”Kyky toimia” analyysi. Taulukko kuvaa eri toimijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa 
energiankulutukseen, esimerkkitapauksena New Yorkin kaupunki. 

Yllä olevan taulukon suuret kirjaimet viittaavat seuraaviin selityksiin:  

(A) Kaupunkilaiset voivat valita energiantarjoajan ja vaikuttaa täten hinnoitteluun ja 
energianlähteisiin.  
(B) Näitä valintoja rajaa voimayhtiöiden ja valtion, sekä osavaltion viranomaisten tekemät valinnat. 
Erityisesti valtiovallalla on mahdollisuuksia säätää päästörajoitteita ja hintakattoja.  
(C) Valtio ja osavaltio voivat asettaa myös teknologiastandardeja.  
(D) Kodinkoneille ja kotien energiajärjestelmille. Kuluttajien vaikutusmahdollisuudet ovat näissä 
asioissa rajalliset, vaikka he voivatkin minimoida energiaintensiivisten teknologian käytön ja valita 
kotinsa energiajärjestelmän.  
(E). Monet toimijat voivat vaikuttaa tähän yhtälöön.  
(F). Koulutus- ja tiedotusohjelmien avulla. 
(G). Paikallistasolla merkittävimmät vaikutusmahdollisuudet liittyvät rakennusmääräyksiin ja 
kaavoihin.  

 
Shobhakar Dhakal kuvaa kaupunkien mahdollisuuksia vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen. 
Hän mainitsee että energian lisäksi yhtälössä tulee ottaa huomioon myös harvemmin esiin nousevia 
tekijöitä. Tällaisia säteilypakotteeseen10 vaikuttavia muuttujia ovat esim. aerosolipäästöt, muutokset 
maaperän kykyyn sitoa hiilidioksidia, haihtuminen, kosteus ja pintojen heijastussuhde (albedo). 

                                                      
10 säteilypakote (radiative forcing) on ilmakehään saapuvan ja siitä poistuvan säteilyn suhde. 
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Kausaalisuhteita kaupunkien ja ilmastonmuutoksen välillä. 

Dhakal muistuttaa, että vaikka kaupunkiasumisella voi olla maaseutuun verrattuna positiivisia 
vaikutuksia kuluttajien kasvihuonepäästöihin, ei tämä pidä paikkaansa kehittyvien maiden kohdalla. 
Kaupunkiin muuttaminen lisää tyypillisesti kehitysmaiden asukkaiden fossiilisten polttoaineiden 
käyttöä. Dhakal esittää kirjallisuuskatsauksen, jonka avulla hän pyrkii selittämään päästökehityksen 
taustavaikuttajia. Alla on lista lähestymistapoja jotka kuvaavat tekijöitä, joiden vaikutuksista on 
kohtalaisen selkeää näyttöä. 

Väestötiede pyrkii selittämään energiankulutusta mm. ikäjakauman, väestönkasvun ja perhekoon 
kautta. Suuren perhekoon on todettu johtavan pienempään energiankulutukseen henkeä kohti. 
Ikäjakauman vaikutuksista energiankulutukseen ei ole selkeää empiiristä näyttöä. 

Useat eri tutkimukset osoittavat, että talouskasvulla on erittäin selkeä yhteys päästöjen kasvuun. 
Vaikutus kuitenkin vaihtelee kaupungin talousrakenteen mukaan. Teollisuuteen keskittyvissä 
kaupungeissa yhteys on suorempi, kuin palveluihin keskityvissä kaupungeissa. Talouden pienen 
supistumisen vaikutuksista ei ole selkeää kuvaa, mutta Tokiosta ja Seoulista on näyttöä, että 
energian kulutuksen väheneminen tapahtuu viiveellä ja että väheneminen ei ole suorassa suhteessa 
talouden supistumiseen. Kokonaisuudessaan kysymys siitä, onko talouskasvu ja energiankulutuksen 
kasvu mahdollista irrottaa toisistaan, on jatkuvan väittelyn aihe. 

Käytössä oleva infrastruktuuri ja teknologia määräävät omalta osaltaan kaupungin 
energiankulutusta. Alla olevat kuvat näyttävät kuinka nämä tekijät vaikuttavat neljän kaupungin 
päästöihin. Vaikka näiden kaupunkien kokonaisenergiankulutus per henki on kehittynyt samalle 
tasolle, on kaupunkien päästöjen välillä suuria eroja. Tokiolaisen päästöt ovat shanghailaista ja 
pekingiläistä pienemmät johtuen tehokkaammasta infrastruktuurista ja vähempipäästöisistä 
energianlähteistä (ydinenergia, maakaasu ja vesivoima).  
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Neljän kaupungin vertailu energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen kehityksen suhteen. (TOE = 
ton of oil equivalent – energiamäärä jonka tonni öljyä sisältää) 

Kaupunkirakenteen osalta todetaan yleisesti että malli, jossa on itsenäiset, tiiviit keskustat, joita 
yhdistävät hyvät joukkoliikennejärjestelmät ja joiden alueella toiminnot sekoittuvat, on hyvä 
päästöjen kannalta. 

Muita Dhakalin maintsemia päästöihin vaikuttavia tekijöitä ovat käytökseen liittyvät ja sosiaaliset 
tekijät, globalisaatio, sekä institutionaaliset ja poliittiset tekijät. Näiden vaikutuksista ei ole selkeää 
näyttöä. 

Jeffrey Kenworthy tarjoaa uusia näkökulmia ja täydennyksiä vuonna 2001 Felix Lauben kanssa 
julkaisemaansa tietokantaan ”Millennium Cities Database for Sustainable Transport”. Tietokanta 
sisältää tietoa 100 kaupungin liikennejärjestelmistä ja liikenteeseen liittyvistä yleispiirteistä. Tiedot 
ovat tyypillisesti 1990 puolivälin tienoilta ja siten eittämättä vanhentuneita, erityisesti voimakkaasti 
kasvavien kehitysmaiden osalta. Vertailussa on suurehkoja kaupunkeja kaikilta mantereilta, sekä 
vauraista että köyhemmistä maista. Mukana on myös Helsinki. 

Kenworthyn tutkimus osoittaa, ettei kaupungin vauraus yksin riitä selittämään yksityisautoilun 
määrää eri kaupungeissa. 58 vauraimman kaupungin joukossa ei ole havaittavissa tilastollista 
korrelaatiota vaurauden ja yksityisautoilun välillä. Yhdysvaltalaiset kaupungit ”edellyttävät” vuosittain 
18 000 km yksityisautoilua per asukas. Länsi-Euroopassa autoja käytetään 20–63 % tästä määrästä 
ja Kiinassa vain 4 %. Erot ovat vastaavia myös kulkutapajakaumien suhteen: USA johtaa 
yksityisautoilun 89 % osuudella. Aasiassa autolla kuljetaan 16–36 % matkoista. Vaikka 
köyhemmissä maissa autoillaan vain murto-osa USA:n määristä, ovat rikkaat ja köyhät maat auton 
omistuksen suhteen kohtalaisen lähellä toisiaan. Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja Uudessa 
Seelannissa autoja on yli 500 tuhatta asukasta kohti. Euroopassa vastaava luku on reilut 400. Kun 
Kiina jätetään pois laskuista, on lopuissa maissa 100–200 autoa tuhatta asukasta kohti. 

Tutkimus osoittaa myös että eri matkustusmuotojen ja kaupunkien välillä on päästöjen suhteen 
suuria eroja myös julkisen liikenteen saralla. Lähes kaikissa kaupungeissa julkisen liikenteen 
energiankulutus on viidenneksen ja kolmanneksen välillä suhteessa yksityisautojen kulutukseen (per 
matkustajakilometri). Poikkeuksen muodostavat Yhdysvaltain kaupungit, joissa kookkaat bussit 
poimivat matkustajia verraten harvaan asutuilta esikaupunkialueilta. USA:ssa julkisen liikenteen 
energiankulutus on tästä johtuen peräti 65 % yksityisautoilun kulutuksesta. 

Raideliikenne on tyypillisesti bussiliikennettä energiatehokkaampaa: näin on 24 kaupungissa 29:stä, 
joissa näitä järjestelmiä käytetään rinnakkain. Poikkeuksen muodostavat Itä-Euroopan raitiovaunut, 
joiden energiatehokkuus on jostain syystä hyvin heikko. Keskiarvoissa eri raideliikennemuotojen 
välillä ei ole radikaaleja eroja, mutta ne kaikki kuluttavat vain noin puolet bussiliikenteen 
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energiankulutuksesta (matkustajakilometriä kohti). Suhteessa yksityisautoiluun, raideliikenne 
kuluttaa keskimäärin 4,6 kertaa vähemmän energiaa. Nämä keskimääräiset arvot jättävät peittoonsa 
joitain poikkeuksellisen tehokkaita liikennemuotoja. Esimerkiksi köyhempien Aasian kaupunkien 
kevytraideverkot ja Kiinan metrot käyttävät vain 0,05 MJ matkustajakilometriä kohti. Tämä on 57 
kertaa tehokkaampaa kuin USA:n busseilla matkustaminen ja 76 kertaa tehokkaampaa kuin 
yksityisautoilla matkustaminen Kanadassa. Kaikilla alueilla tehottomin julkisen liikenteen muoto on 
lauttaliikenne. Julkisilla lautoilla kulkeminen tuhlaa energiaa enemmän kuin yksityisautoilu. 

Energiankulutusta ja päästöjä selittävinä tekijöinä Kenworthy nostaa esiin julkisen liikenteen 
tarjonnan ja kaupunkirakenteen. Kaupungeissa joissa käytetään eniten rahaa moottoriteiden 
kehittämiseen ja ylläpitoon, ovat teiden keskinopeudet korkeimpia (USA, Australia, Uusi-Seelanti ja 
Kanada). Tämä ei kuitenkaan johda ajallisesti lyhyempiin matkoihin, vaan pidempiin 
matkustusetäisyyksiin. Tämän mallin vastakohtana Kenworthy ilmoittautuu ruuhkien 
”puolestapuhujaksi”. Kaupungeissa joissa on paljon ruuhkia kuljetaan enemmän julkisella liikenteellä, 
moottori- ja polkupyörillä sekä kävellen. Ruuhkien ehkäisy teiden määrää lisäämällä ei johda 
tyhjäkäynnin välttämiseen ja päästösäästöihin, vaan liikennemäärien kasvuun ja suurempiin 
kokonaispäästöihin. Hyvät tieverkot johtavat hajanaisempaan kaupunkirakenteeseen, mikä johtaa 
puolestaan heikompiin mahdollisuuksiin palvella asukkaita julkisen liikenteen avulla. 
Pysäköintipaikkojen määrällä kaupunkien keskustoissa on vastaava vaikutus. Tutkimuksen mukaan 
nimenomaan pysäköintipaikkojen määrä, ei niinkään niiden hinta, ohjaa yksityisautoilun suosiota. 

Kaupunkirakenteen tiiveydellä on selkeä yhteys yksityisautoilun määrään. 78 % rikkaiden 
kaupunkien välisistä eroista yksityisautoilun energiankulutuksessa voidaan selittää kaupunkien 
tiiveyden avulla. Myös köyhemmissä maissa, joissa tuloerot maiden välillä ovat suurempia, vastaava 
arvo on 47 %. 

Dirk Uwe Sauer kuvaa luvussaan yksityiskohtaisesti erilaisia sähkön varastointimenetelmiä 
lyhytaikaisista pitkäaikaisiin. 

 

Sähkön varastointimenetelmien kapasiteetteja ja purkautumisen aikajänteitä. 

Sauer nostaa esiin myös mahdollisuuksia välttää erillistä sähkön varastointia. Erityisesti 
kaupunkialueilla voidaan soveltaa sähkön ja lämmön yhteistuotantoa, jossa energia tallennetaan 
lämpönä sähkön sijaan. Samassa systeemissä voidaan osa energiasta säilöä hybridi- ja 
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sähköautojen akkuihin. Sauerin mukaan tällainen yhdistelmä voi helposti tasata kaikki eri 
vuorokaudenaikojen kulutusvaihtelut. Puhtaasti uusiutuvaan energiaan pohjautuvassa systeemissä 
kokonaisuus on monimutkaisempi, mutta teknologian puolesta sähkön varastointimenetelmiä on 
tarjolla kaikille aikajänteille. Kompastuskivenä onkin yleensä varastoinnin hinta. 

Federico Butera hahmottelee uusiutuvaan energiaan perustuvaa tulevaisuuden kaupunkia. Hänen 
mukaansa tällaisen kaupungin kehittämisen lähtökohtana täytyy olla termodynaamisen tehokkuuden 
maksimointi. Pyrkimyksenä on minimoida primäärienergian kulutus. Tässä yhtälössä 
kaupunkirakenteella on selkeä rooli, jonka merkitystä korostaa sen vaikutusten pitkäaikaisuus. 

 

Erityyppisten energiatuotantojen pääoman keskimääräisiä elinikiä. Liikenneverkkoja ja 
kaupunkirakennetta muokkaavilla päätöksillä on kauaskantoisia vaikutuksia. 

Yksi Buteran esiin nostamista esimerkkialueista on Kronsbergin alue Hannoverissa, jossa 3 000 
asunnon ja 15 000 asukkaan alueen pyrkimyksenä on hiilineutraalius. Alla oleva kaavio kuvaa 
tavoitteen saavuttamiseksi otettuja askelia. Mikään yksittäinen askel ei nouse ylivoimaisesti 
merkittävimmäksi, mutta suunnitelman mukaan sähkön ja lämmön yhteistuotannolla, sekä 
tuulivoimalla on kummallakin noin 20 % vaikutus päästöjen vähennykseen. Toteutuneella alueella 
päästöjen on arvioitu olevan 85–95 % tyyppitasoa pienemmät.  
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Hannoverin Kronsbergin alueella käytetyt keinot, joiden avulla pyrittiin hiilineutraaliuteen. (LEH = low 
enegy house) 

Ichinose, Matsumoto ja Kataoka kuvaavat kaupunkien lämpösaarekeilmiön (urban heat island effect) 
torjuntaa Japanissa. Ilmiö havaitaan kaupunkialueen korkeampina lämpötiloina ympäröivään 
maaseutuun verrattuna. Vaikutus on voimakkaimmillaan yölämpötiloja verrattaessa. Ilmiön taustalla 
ovat kaupunkien asfaltti ja betonipinnat, jotka estävät luonnollisen haihtumisen, joka viilentäisi ilmaa. 
Luonnollista tummemmat pinnat myös sitovat lämpöä voimakkaammin. Lisäksi kaupunkien ilmaa 
lämmittävät sähkölaitteet.  

Jäähdytyksen kautta ilmiöllä on itseään vahvistava vaikutus, koska koneellinen jäähdytys itsessään 
on osasyyllinen lämpösaarekeilmiön voimistumiseen. Alla oleva kuva näyttää selkeästi kuinka ilmiö 
voimistui Tokiossa 1900-luvun aikana ja 2000-luvulle tultaessa. Jälkimmäisessä kaaviossa luetellaan 
tehokkaimpia keinoja lämpösaarekeilmiön torjumiseen. Parhaiksi keinoiksi nähdään 
kasvillisuuspeitteen lisääminen ja vaaleat, auringon säteilyä heijastavat pinnoitteet. Nämä 
toimenpiteet keskittyvät yksittäisten rakennusten tasolle. 
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”Trooppisten öiden” (minimilämpötila yli 25°C) määrä Tokiossa. 

 

Kaupunkisaarekeilmiön torjumiskeinot ja niiden vaikuttavuus (asteikolla: A = erinomainen, B = hyvä, 
C = kohtalainen. Ensimmäinen kirjain viittaa vaikutukseen yöllä ja toinen päivällä) 
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Bleyl-Androschin ja Schinnerl luovat mallia ”energiaurakoinnille” (energy-contracting). Ajatuksen 
taustalla on rakennusten merkittävä osuus maailmanlaajuisessa energiankulutuksessa. Vattenfallin 
vuonna 2007 tuottaman tutkimuksen mukaan 21 % maailman hiilidioksidipäästöistä on lähtöisin 
rakennuksissa käytetystä energiasta. Kasvihuonekaasujen lisäksi rakennusten energiatehokkuuden 
parantaminen voisi säästää myös merkittäviä summia rahaa. Alla olevat kaaviot kuvaavat 
energiaurakoinnin ajatusmallia. Ensimmäinen diagrammeista kuvaa energiaurakointia suhteessa 
perinteisempiin urakointimalleihin. Tehokkaimmillaan energiaurakoinnissa keskitytään hyödyllisen 
energian kulutuksen vähentämiseen. Urakoitsija sitoutuu tuottamaan tietyn tasoisia energiasäästöjä 
suhteessa yhdessä sovittuun normaalitasoon (kaaviossa oikealla). Pyrkimyksenä on yhdistää 
laadulliset tekijät energiankulutukseen. Tässä mallissa asukkaat saavat takuun toteutuvista (ei siis 
vain arvioiduista) energian säästöistä ja urakoitsijalla on puolestaan mahdollisuus ansaita bonuksia 
ylittämällä sovitut tavoitteet. Jälkimmäinen kaavio kuvaa liiketoimintamallia. 

 

Energiaurakoinnin eri muotoja ja niiden pääpiirteitä (NWh = negawattitunti, eli säästetty energia). 
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Energiaurakointi liiketoimintamallina. 

Day ja kumppanit käsittelevät kahta vuonna 2006 julkaistua ohjelmaa, joiden tavoitteena oli Lontoon 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Toinen ohjelmista (”London Plan”) tutki teknisiä ratkaisuja 
ja toinen käytössä olevia poliittisia vaikuttamiskeinoja. 

”London Carbon Scenarios to 2026” -raportti tarkastelee kysyntään ja tarjontaan liittyviä 
energiateknologioita ja näiden käyttöönoton kustannuksia. Raportin pohjana oli kansallinen tavoite 
60 % kasvihuonekaasupäästövähennyksestä vuoteen 2050 mennessä.  

Raportissa esitellään viisi skenaariota, joista kukin painotti eri päästövähennyskeinoja. Kaupunki 
valitsi energiaohjelmansa pohjaksi skenaarion, joka ei ole kustannustehokkain, mutta sen sisältämän 
eri lähestymistapojen sekoittamisen katsottiin olevan lähtökohdista toteuttamiskelpoisin. Kuten alla 
olevista diagrammeista käy ilmi, valitussa skenaariossa päästövähennykset keskittyvät biomassan 
käyttöön, sekä lämmön ja sähkön yhteistuotantoon (sekä yksittäisten rakennusten osalta että 
keskitetysti). Tämän pohjalta Lontoossa on jo käynnissä kahden suuren kaasuvoimalan suunnittelu. 
Kaukolämmön jakelu tulee aluksi keskittymään uusille aluerakentamiskohteille. Olemassa olevissa 
rakennuksissa tullaan pyrkimään toteuttamaan lisäeristämistä, uusiutuvan energiantuotannon 
integrointia ja rakennuskohtaisia yhteistuotantovoimaloita. 
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London Carbon Scenarios to 2026 -ohjelmasta kaupungin energiastrategian lähtökohdaksi valittu 
skenaario. 

 

Yllä olevan skenaarion toteuttamisen arvioidut kustannukset. 

”London Plan” tarkasteli puolestaan uusiutuvan energian tuotannon ja energiansäästökonstien 
toimeenpanoa yksittäisten rakennusten tasolla. Tutkimukseen koottiin tietoja 186 uudesta 
rakennushankkeesta (joista ei kaikista tosin saatu täydellisiä tietoja). Kuten alla olevista kuvista käy 
ilmi, projekteissa käytettyjen uusiutuvan energian lähteiden yleisyyden ja niiden 
päästövähennystehokkuuden välillä ei ole selkeää yhteyttä. Erityisesti huomiota kiinnittävät 
aurinkosähköpaneelit, joiden suosio ei ole missään suhteessa saavutettuihin päästövähennyksiin. 
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Kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei tämän perusteella voi kuitenkaan vetää, koska esitettyjä 
energiantuotantomuotoja ei pystytty yhteismitallistamaan. 

 

London Plan -seurannassa mukana olleissa projekteissa hyödynnettyjen uusiutuvan energian 
tuotantomuotojen yleisyys. 

 

London Plan -seurannassa mukana olleissa projekteissa hyödynnettyjen uusiutuvan energian 
tuotantomuotojen kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset. 

Lontoossa on otettu käyttöön ”London Renewables Toolkit” -työkalu, joka helpottaa ja nopeuttaa 
rakentajien työtä heidän laatiessaan rakennusluvan yhteydessä vaadittavia energiasuunnitelmia. 
Samaa työkalua ovat soveltaneet myös kaupunkisuunnittelijat. Työkalun käyttöönotto on ollut hidasta 
koska monilla toimijoilla ei ole riittävää teknistä tuntemusta työkalun käyttöön. Työkaluun 
sisäänrakennetut yksinkertaistukset ovat myös tuottaneet ajoittaisia ongelmia. Edellä kuvatun 
”London Carbon Scenarios to 2026” pohjalta syntyi esimerkiksi suositus edistää paikallista sähkön ja 
lämmön yhteistuotantoa ennen aurinkolämmön hyödyntämistä käyttöveden lämmittämiseen. Näin 
ollen voidaan uusiutuvan energian osalta joutua kääntymään vähemmän taloudellisiin vaihtoehtoihin, 
kuten aurinkosähkön tuotantoon. Toisaalta, vaikka paikallinen yhteistuotanto on periaatteessa hyvä 
vaihtoehto, ei tarvittavan primäärienergian jakelua ole vielä tutkittu riittävän kattavasti. 
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Rakennustasolla kaavoittajien rooli päästövähennyksiin on Lontoossa selkeä. Iso-Britannian hallitus 
on ilmaissut aikomuksen tuottaa vain nolla-hiilidioksidiasuinrakennuksia vuodesta 2016 lähtien. 
Tällaisen tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan rakentajille selkeitä ohjeita ja tavoitetasoja. 

Webber ja Fleming käsittelevät Leicesterin kaupungin pyrkimyksiä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään. Kaupungin tavoitteena on vähentää energiankäyttöään 50 % vuoden 
1990 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Jo vuonna 1994 julkaistussa energiastrategiassa käsiteltiin 
tavoitteen saavuttamiseen tarvittavia kysynnän ja tarjonnan muutoksia. Kaupungilla on myös 
uudempi tavoite tuottaa 20 % energiasta uusiutuvilla lähteillä vuoteen 2020 mennessä. Leicesterin 
energiastrategia sisältää seuraavat osa-alueet: 

• Energiankulutus 
o Kotitaloudet 
o Muut rakennukset 
o Liikenne 
o Neuvonta 

• Seuranta ja toimeenpano 
 

Energiantuotannon osalta merkittävimmäksi mahdollisuudeksi todettiin sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto. Koko kaupungin kattavan kaukolämpöverkon puutteessa on yhteistuotantoa tähän 
mennessä asennettu yksittäisille alueille. 

Päästöjen kehitystä seurataan keräämällä tietoja yksittäisistä yksityisistä rakennuksista, kaikista 
kaupungin omistamista rakennuksista, sekä koko kaupunkia kattavasti. Kaupungin omien 
rakennusten seurannassa käytetään älykkäitä sähkömittareita. Tiedon keräämiseen on tullut hyvän 
alun jälkeen mutkia matkaan kun osasta kulutustietoja tuli ”kaupallisesti arkaluontoisia” kaupungin 
kaasu- ja sähköverkon yksityistyttyä. Nyttemmin, valituskampanjan seurauksena, energiayhtiöt ovat 
alkaneet jälleen tarjota tietoja, mutta vain seudullisella tasolla. 

 

Leicesterin kasvihuonekaasupäästöjen muutos vuodesta 1990 vuoteen 2004. 

Yllä olevassa taulukossa esitetyn arvion mukaan Leicesterin kasvihuonekaasupäästöt ovat 
vähentyneet 10 % vuodesta 1990 vuoteen 2004. Taulukon luvut eivät kuitenkaan ole täysin 
vertailukelpoisia erilaisista lähteistä ja laskentatavoista johtuen. Leicesterin tapaus osoittaa että 
voimakaskaan päästöjen vähentämistahto kaupungin hallinnossa ei välttämättä tuota selkeitä 
tuloksia. Eri ohjelmien vaikutusten seuranta on työlästä. Lisäksi seurantaan on usein vaikea varata 
rahaa, kun siihen laitettu raha on pois varsinaisiin päästövähennyksiin tähtäävistä ohjelmista. 
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Kirjoittajien mukaan seuranta on kuitenkin välttämätön osa minkä tahansa kaupungin 
päästöohjelmaa. Vain seurannan avulla voidaan ohjelmille taata jatkuva kansalaisten tuki. 

Rajat Gupta on luonut paikkatietopohjaisen työkalun: DECoRuM (Domestic Energy, Carbon-counting 
and carbon-Reduction Model), joka auttaa kartoittamaan asuinrakennusten energiaan liittyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä rakennuskohtaisesti koko kaupungin laajuudella. DECoRuM luo 
kohderakennuksista energiamallin jonka avulla pyritään ensin kartoittamaan rakennukset joiden 
energiankulutus on tavallista korkeampi (kuva alla). Seuraavassa vaiheessa työkalu arvioi 
mahdollisuuksia parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja/tai liittää niihin aurinkopaneeleita. 
Tulokset tarjotaan muodossa: vuotuinen hinta vältettyä hiilidioksiditonnia kohden. 

 

DECoRuM-työkalulla luotu kuva arvioidusta rakennusten energiakulutuksesta Oxfordissa. Punaiset 
ja vaaleanpunaiset rakennukset ovat oletetusti erityisen suuripäästöisiä (yli 11 000 CO2 kg/v). 

DECoRuM-työkalun vaatimat taustatiedot keskittyvät yleistyksiin ja keskiarvoihin, kuten alla olevasta 
taulukosta käy ilmi. Vain yksi kymmenestä mallissa käytetystä muuttujasta perustuu kadulta käsin 
tehtyyn talokohtaiseen arviointiin. Tästä huolimatta malli tuottaa Guptan mukaan luotettavaa tietoa, 
jota voidaan käyttää erilaisten paikallisten energiaohjelmien kehittelyn pohjana. 
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DECoRuM-työkalun käyttöä varten hankittujen tietojen lähteet 

Kirjan viimeisessä luvussa Tam Hunt luo kuvan Kalifornialaisen Santa Barbara -piirikunnan 
pyrkimyksistä päästä eroon fossiilisista polttoaineista ja ydinenergiasta. Tämä tavoite on tarkoitus 
saavuttaa vuoteen 2033 mennessä. 

 

Santa Barbaran ”lääkkeet” energiankulutuksen hiilidioksidipäästöjen hävittämiseen. 

Yllä olevassa kaaviossa kuvattu ratkaisumalli heijastaa alueen vaurautta: tavoitteeseen uskotaan 
päästävän ilman merkittävää elintapojen muutosta. Sähköntuotannon osalta ohjelma pyrkii vuoteen 
2033 mennessä tuottamaan 200–300 % nykytuotannosta uusiutuvista lähteistä. Tämän omituiselta 
tuntuvan luvun taustalla on voimakkaasti lisääntyvä sähkönkulutus ajoneuvojen siirtyessä bensasta 
sähköön. Ohjelman kustannuksista ei ole selkeää kuvaa, mutta eräässä koko osavaltion tasolla 
tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että kasvihuonekaasupäästöjen palauttaminen vuoden 1990 
tasolle vuoteen 2020 mennessä tuottaisi säästöinä 74 miljoonaa dollaria. 
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d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Tällä hetkellä noin 80 % ihmiskunnan käyttämästä energiasta tuotetaan fossiilisista lähteistä. Jotta 
maailmanlaajuiset hiilidioksidipäästöt saadaan pidettyä tämän vuosisadan aikana edes lähellä 
yleisesti hyväksyttyä ilmaston hiilidioksidipitoisuuden ylärajaa: 450 ppm (parts per million), tulee 
energiajärjestelmissämme tapahtua rajuja muutoksia. Kirjan toimittajan, Peter Droegen, 
näkemyksenä on, että hajautetusti uusiutuvaan energiaan pohjautuva talous tarjoaa erinomaisen 
lähtökohdan kaupunkien uudelleenorganisoinnille. Yksi tärkeimmistä hajautetun tuotannon eduista 
on keskitettyä systeemiä pienempi tarve infrastruktuurille (olipa keskitetty tuotanto uusiutuvaan tai 
uusiutumattomaan energiaan pohjautuvaa). 
 
Kirjassa nostetaan esiin eri mittakaavoissa tehtävien ratkaisujen merkittävyys. Vaikka kansainväliset 
ja kansalliset päätökset ja sitoumukset voivat olla merkittäviä, voidaan muutosta ohjata tehokkaasti 
myös alue-, kunnallis- ja henkilötasolla. Byrne, Kurdgelashili ja Hughes arvioivat että osavaltiotasolla 
tehdyt uusiutuvan energian tuotantoa ja energiatehokkuutta edistävät päätökset tulevat 
vähentämään Yhdysvaltojen hiilidioksidipäästökertymää vuoteen 2020 mennessä 65 % verrattuna 
nykykäytännön jatkumiseen (business as usual). 
 
Teoksen monipuolisuus ja kattavuus antavat hyvän pohjan ekolaskureiden kehitystyössä huomioon 
otettavista tekijöistä nimenomaan energian tuotannon ja kulutuksen eri vaihtoehtojen näkökulmasta. 
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10. Duany, Andres, Jeff Speck & Mike Lydon. The Smart Growth Manual. McGraw-Hill Publishers USA 

2010. appr. 240 p. (PL) +++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Teos on pohjoisamerikkalaisesta ja erityisesti yhdysvaltalaisesta yhdyskuntasuunnittelun perinteestä 
lähtevä käytännönläheinen kaupunkisuunnittelun opaskirja. Kirja on järjestetty neljään pääteemaan: 
seutu, lähiympäristö (neighborhood), katu ja rakennus, joista jokainen on jaettu 3–5 alakohtaan, 
esimerkiksi lähiympäristö alaotsikoihin luontoyhteydet (4. natural context), lähiympäristön 
rakennusosat (5. neighborhood components) ja lähiympäristön rakenne (6. neighborhood structure). 
Jokainen alakohta on puolestaan jaettu 8–15 konkreettisia suunnittelukysymyksiä käsittelevään 
alakohtaan, esimerkiksi 4.1 preserving nature, 4.10 urban parks, 5.1 mixed use, 5.2 the 24-hour city, 
6.1 neighborhood size ja 6.8 the LEED-ND rating system. Kirjassa ei ole lainkaan sivunumeroita ja 
hakemistossakin viitataan vain em. teemanumeroihin.   
 
Kirjaa leimaavat erityisesti viime vuosina yhdysvalloissa suosituiksi tulleiden, perinteistä 
yhdyskuntasuunnittelua korvaavien suuntausten esittely: uusurbanismi (new urbanism), vihreä 
suunnittelu (green design) ja terveelliset yhteisöt (healthy communities). Kaikkia näitä tuntuvat 
yhdistävän ”fiksut” (smart) suunnitteluperiaatteet. Kaikki teoksen kirjoittajat ovat CNU:n (Congress of 
New Urbanism) aktiivijäseniä. CNU:n lanseeraama suunnitteluhierarkkinen ja ekologiasta lainattu 
ympäristöjäsentely Transect esitellään yhtenä seututeeman alakohtana (1.4).  
 

 
 
Taustana uudelle suunnitteluideologialle ovat kaupunkirakenteen hajoamisen ja autoriippuvuuden 
vähentäminen, perinteisen kaupunkikulttuurin, kävelyn, joukkoliikenteen ja yhteisöllisyyden 
palauttaminen kaupunkielämään. Tätä perustellaan paitsi ilmastomuutoksen torjunnalla niin elämän 
laadun parantamisella. Näillä perusteilla kaupunkien kasvu (1.6 growth priorities) pitää suunnata 
ensisijaisesti olevien rakenteiden hyväksikäyttöön eli kasvaa tässä järjestyksessä: nykyisten 
kaupunkialueiden uudistaminen, täydennysrakentaminen, kaupunkien laajentaminen, esikaupunkien 
uudistaminen, esikaupunkien laajentaminen, uudet asuinalueet entisten perusrakenteiden varassa, 
uudet asuinalueet jotka edellyttävät uusia perusrakenteita ja (vasta viimeisenä) uudet asuinalueet 
ympäristöllisesti herkillä alueilla.  
 
Kaikkiaan suunnitteluohjeet puolustavat järkeenkäypiä, perinteisiä hyvän kaupunkisuunnittelun 
periaatteita. Ne on suunnattu nimenomaan yhdysvaltalaisille lukijoille, sekä ammattisuunnittelijoille 
että kansalaisille. Moni heistä on etääntynyt vanhoista opeista niin kauas, että muutos edellyttää jo 
melko perusteellista uudelleenasennoitumista ja -opettelua. Rohkaisevana esimerkkinä esitellään 
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mm. New Yorkin kaupungin kävely- ja pyörätieverkon rakentaminen, joka nosti polkupyöräilyn 
määrää 35 % yhdessä vuodessa (2007–2008) (ks. luvussa 8.1 Complete Streets oleva kuva alla). 
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b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Kirjan suosittelemat suunnitteluperiaatteet pohjautuvat löysästi yleisiin kestävän kehityksen 
tavoitteisiin. Ekologia mainitaan muutamia kertoja, ekotehokkuutta ei. Energiatehokkuus mainitaan 
rakennusten yhteydessä (13.4), jossa tosin kerrotaan, että (liikenteen takia) energiatehokkain 
asuintalo sijaitsee keskustassa ja lähellä joukkoliikenteen pysäkkejä. 
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Kaupunkikehityksen kestävyyden (ei suoranaisesti ekologisuuden) arviointi palautetaan kirjassa 
LEED-ND:n käyttöön, jota suositellaan, koska siitä on jo tullut pääasiallinen normi (principal 
standard) ja se on yleisesti saatavilla. Muita menetelmiä tai työkaluja ei esitellä. 
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Teos sisältää hyödyllisen luettelon kaupunkisuunnittelun käytännönläheisistä ongelmista, joihin 
suunnittelijan pitää tavalla tai toisella ottaa kantaa. Suunnittelukysymyksiä voidaan hyödyntää 
KEKO-työkalun arviointikohteiden ja niiden ominaisuuksien jäsentelyssä eräänlaisena muistilistana 
muistaen kuitenkin sen vahva kiinnittyminen pohjoisamerikkalaiseen kaupunki- ja 
suunnittelukulttuuriin. 

 

. 
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11. Dunham-Jones, Ellen & June Williamson, Retrofitting Suburbia, Updated Edition: Urban Design 

Solutions for Redesigning Suburbs. John Wiley & Sons, USA, Canada 2011. 256 p. (PL) ++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Teos on pohjoisamerikkalainen näkemys esikaupunkialueiden uudistamisesta. Tilastojen valossa 
näyttää siltä, että esikaupunkialueiden taantuma on ohi, mutta samanaikaisesti uusien 
omakotitalojen keskikoot alkavat pienentyä (vuodesta 2007 vuoteen 2009 -6,5 % ollen nyt tasolla     
2 135 sq.ft11). Paineet kehittää ja uudistaa esikaupunkialueita ovat suuret. Yhdysvaltojen väkiluvun 
odotetaan kaksinkertaistuvan vuoden 2000 tilanteesta vuoteen 2050 mennessä eli kasvavan 420 
miljoonaan. Lisäasukkaista suurin osa tulee olemaan maahanmuuttajia, jotka sijoittuvat 
esikaupunkialueille. Ikääntyvistä 71 % haluaa asua kävelyetäisyydellä joukkoliikenteestä. 
Ostoskeskuksista osa ei täytä nykyisiä vaatimuksia ja yhä suuremmat superkeskukset syövät tilan 
pienemmiltä ostoskeskuksilta. Entisten 10 000 neliön keskuksien tilalle perustetaan 18 000 neliön 
superkeskuksia. Tarpeettomiksi jäävistä ostoskeskuksista tulee haamulaatikoita (ghostboxes), joita 
on jo tuhansia. Esikaupunkien yksipuolisista työpaikkakeskittymistä (office parks) saattaa tulla 
vastaavia ongelma-alueita, joille pitää keksiä uusia käyttötarkoituksia. Esikaupunkialueiden 
rakenteita on pakko uudistaa, jotta ne selviytyvät suuresta sisään muutosta ja palvelukysynnästä ja 
vastaavat kestävän kehityksen uusiin vaatimuksiin.  
 
Kirjassa esitellään lukuisia kohteita, joihin on tehty uudistussuunnitelmia tai toteutettu niitä. Kohteet 
sisältävät lisä- ja täydennysrakennusalueita, liikenneverkon parannuksia, ostoskeskusalueiden 
muuntamisia monipuolisiksi alakeskuksiksi jne. Teoksessa esitellään myös uusurbanismin 
suunnittelutyökaluihin (Transect ja SmartCode) perustuvia tavoitteellisia ja em. kehitystavoitteiden 
saavuttamisen kannalta riittävän tehokkaita tontti- ja korttelimalleja erilaisiin kaupunkirakenteellisiin 
tilanteisiin (tehokkuusluvut vaihtelevat välillä 3–55 asuntoa/eekkeri12).  
 

 
 
Suuri täydennysrakennusaluetta koskeva suunnitelma Tysons Corner Virginiassa. 

 

                                                      
11 noin 198 m2.  
12 jos oletetaan asunnon keskikooksi 200 m2, korttelitehokkuudeksi tulee ek = 0,15–2,7. 
Transectin ja SmartCoden osalta ks. myös Calthorpe 2011, Duany et al. 2010 ja Coyle 2011 
(referaatit no 5, 7 ja 10). 
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Sodan jälkeen rakennettujen omakotityyppien täydennysrakentamisesimerkki (Cape Cod) 
 

 
 

Laurel Bay, Parris Island, South Carolina. Entisen sotilasasuntoalueen tiivistys ja liikenneverkon 
uudistus niin, että umpikujista siirrytään normaalikatuverkkoon ja katutilat saadaan kaupunkimaisiksi 
ja kaupunkirakenne sekoittuneeksi. 

 

 
 
Denverin länsipuolella olevan Lakewoodin asuinalueen kehitys 1975 ja 1995 sekä oletettu tilanne 
2015. 1960-luvulla rakennettu seudullinen ostoskeskus Villa Italia kasvoi vielä 1990-luvulla, mutta 
nyt sen tilalle on rakennettu uusi Belmarin keskusta, jossa tavoitellaan kaupunkimaisuutta, selkeitä 
kortteleita, viihtyisiä ja turvallisia jalankulkualueita. 

 
b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 

 
Ekologisuus ei kuulu kirjan perussanastoon, mutta kestävyys kuuluu. Sen yhteydessä viitataan 
joitakin kertoja ilmastomuutokseen ja hiilijälkeen mutta erityisesti moniin kestävyyden sosiaalisen 
ulottuvuuden tekijöihin sekä kaupunkiympäristön toiminnallisiin ja laatuominaisuuksiin.  
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c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 

 
Kirja on esikaupunkialueiden uudistavaa suunnittelua ja sen periaatteita esittelevä teos, jonka takia 
menettelytapoja koskevat osuudet liittyvät itse suunnitteluprosessiin, siinä noudatettaviin 
periaatteisiin ja suunnittelun sisältöön. Systemaattista ja läpinäkyvää menetelmää tai työkalua ei 
tähän tarkoitukseen tarjota.  
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Mikäli KEKO-arviointityökalua kehitetään voimakkaasti myös jo rakennettuja alueita ja 
täydennysrakentamista koskevaksi, teoksen kuvaamista tapauksista ja niissä esiintyneistä 
erityispiirteistä on hyötyä työkalun rakenteen määrittelyssä. Työkalun vaihtoehtovalikkoihin pitää 
silloin sisällyttää monenlaisia esikaupunkialueiden täydennys- ja muutosvaihtoehtoja, joista osa 
saattaa löytyä kirjan esittelemistä esimerkeistä. Tosin suomalaisten kaupunkien tyypillisimpiä 
kerrostaloalueita, 1960- ja 1970-luvun lähiöitä, ei tämän kirjan esimerkkikohteista juuri löydy. 
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12. Dunster, Bill, Graig Simmons & Bobby Gilbert, The ZED Book. Solutions for a shrinking world. Taylor 

& Francis. UK, USA, Canada 2008. 260 p. (PL) +++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Bill Dunster on teoksen pääkirjoittaja ja lontoolaisen arkkitehtitoimiston ZEDFactory omistaja. Kirja 
esittelee toimiston suunnitteluperiaatteita, joiden keskeisenä osana on kaupunkien ja rakentamisen 
nollahiilivaikutus. ZED = Zero (Fossil) Energy Development. Toimiston tunnetuin toteutettu ZED-
kohde on BedZED Lontoon länsipuolella, joka myös kirjassa esitellään. Sen lisäksi esitellään muita 
suunnitelmia, toteutettuja kohteita, mutta erityisesti nollavaikutuksiin tähtääviä suunnitteluperiaatteita 
lähtien ns. nollahiilipyörästä (ZEDWheel).  
 

 
 
Kirjoittajat pyrkivät löytämään ja esittelemään innovatiivisia ja tehokkaita nollahiiliratkaisuja sekä 
rakennus-, kortteli- että aluetasolla ml. energiantuotanto- ja ilmanvaihtolaitteet sekä liikkumisvälineet 
- jotka kaikki ovat samalla mahdollisimman toteuttamiskelpoisia ja taloudellisia. Kirja on runsaasti ja 
havainnollisesti kuvitettu.  
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b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Kirjassa käytetään käsitettä ekologinen jalanjälki ja viitataan sen tunnettuun määritelmään, jossa 
luonnonvarojen käyttö suhteutetaan vastaavan alueen biokapasiteettiin. Käytännössä 
keskeisimmiksi arvioitaviksi vaikutustekijöiksi nousevat kaupunkien ja liikenteen fossiilisten 
energialähteiden käyttö, niistä syntyvät päästöt, materiaalien kulutus ja kierrätys. Rakentamisen, 
rakennusten käytön ja liikenteen lisäksi tekijät ottavat huomioon myös vesi-, ruoka- ja jätehuollon 
sekä ekovaikutusten ohella kustannus- ja taloudellisuus- (takaisinmaksuaika-)vaikutukset. 
Energiatarkasteluissa mukana ovat fossiiliset polttoaineet ja uusiutuvat energialähteet (puu, aurinko, 
tuuli). Erilaiset rakentamisratkaisut ja kaupunkikehityksen tavat vaikuttavat erilailla em. tekijöihin ja 
näiden kytkentöjen löytämisestä ja hyödyntämisestä on uudessa nollahiilisuunnittelussa kyse. Vaikka 
käsitettä ekotehokkuus ei teoksessa käytetäkään, ovat kaikki sen merkittävimmät osatekijät ja niiden 
mittarit tarkasteluissa mukana. 
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Rakennetun ympäristön nollahiilivaikutuksien arvioinnissa on mukana myös muita ekologisuuden 
osatekijöitä kuin vain kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttavat. Arvioinnin menettelytapana on 
vaikutustekijäkohtainen ”mittaus” omine laatuyksikköineen, jonka jälkeen kaikki eri tekijät kootaan 
yhteen taulukkoon. Erilaatuisia ominaisuuksia (kWh, tonneja, £) ei yhdistetä painokertoimilla tai 
muillakaan menettelyillä. Yhteenlaskua käytetään vain jos on käytössä sama laatuyksikkö, kuten 
hiilijäljen (CO2 tonnia) laskennassa.  
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Kirja on ekolaskureiden kehitystyön kannalta erittäin hyödyllinen sen käytännönläheisyyden ja 
konkreettisten esimerkkien takia. Myös ekotehokkuuden arvioinnin eri ulottuvuudet ja mittarit ovat 
suoraan hyödynnettävissä. 
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13. Farr Douglas, Sustainable Urbanism. Urban Design with Nature. John Wiley & Sons USA Canada 

2008. 304 p. (PL) +++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Kirja on yhdistelmä monografiasta ja artikkelikokoelmasta. Kirjoittajat ovat Douglas Farr’in ja hänen 
toimistonsa ja yhteistyökumppaneidensa (yhteensä 41 kirjoittajan) yhteistyön tulos ja sen tavoitteena 
on ”kutsu amerikkalaisten asuttamien paikkojen strategiseen johtajuuteen”. Taustalla ja julkaisun 
motivaattorina on myös yhdysvaltalaisen arviointituotteen LEED:in ja erityisesti LEED-ND:n pohjana 
olleen kehitystyön esittely ja markkinointi. Teos pyrkii edistämään kestävää kaupunkikehitystä 
(sustainable urbanism) ja tukemaan kehitysvaiheessa (julkaisuvuonna 2008) olevan LEED-ND:n ja 
sen rinnakkaisia uudistushankkeita. Teoksen pääkirjoittaja Douglas Farr onkin toiminut useita vuosia 
LEED for Neighborhood Developmentin kehitysprojektin puheenjohtajana.  
 
Teoksessa analysoidaan yhdysvaltalaista kaupunkikehitystä varsin kriittisesti. Ensimmäinen luku 
alkaa amerikkalaisen elämäntavan, mm. henkilöautoriippuvuuden, ruuan tuotannon ja ylipainon 
vaikutuksien arvioinnista.  

 
Kirjan alkupuolella kerrataan myös jonkin verran muita tilastoja kaupunkirakenteesta, 
liikenneverkosta, niiden leviämisestä ja aiheutuneista seurauksista. Viimeisen sukupolven aikana 
maan kulutus on kasvanut arvaamattoman kovaa vauhtia eli kymmenkertaisella nopeudella 
verrattuna väestön kasvuun. Samalla on viety tilaa luontoympäristöltä ja maataloudelta. 
Asutustiheydet laskevat, etäisyydet kasvavat, liikennevälineiden määrä ja keskikoko kasvavat ja 
näiden kautta liikennemäärien ja polttoaineiden kulutus kasvaa. Ajettujen kilometrien määrä on 
kasvanut vuodesta 1988 alkaen vakaalla 2,5 % vuosivauhdilla huolimatta uusista julkisen vallan 
energiasäädöksistä (s. 25).  Tilannetta on pahentanut kaupunkimaastureiden (sport utility vehicles 
SUV) saamat verohelpotukset ja porsaanreiät.  
 
Matalat asutustiheydet lisäävät perusrakenteen kustannuksia. Näihin kuuluvat julkiset palvelut kuten 
verkostot (tiet ja kadut, putket ja johdot) sekä muut palvelut (kuten opetus-, poliisi- ja 
palokuntatoimet). Kaupunkirakennetta koskevien tutkimuksen osalta viitataan yhdysvaltalaiseen 
keskushallinnon rahoittamaan klassikkoon Costs of Sprawl jo 1970-luvulta (s. 25).  Siinä tehdyt 
kaupunkirakenteen yksityiskohtaiset fyysisiä rakenteita koskevat mallilaskelmat osoittivat, että 
matala omakotikaupunki lisää kovan perusrakenteen kustannuksia ja verorasitusta 11 % verrattuna 
keskiarvoon. Sen lisäksi maksetaan erittäin korkeita hintoja (terribly high price) terveydessä, 
yleisessä hyvinvoinnin kokemisessa ja onnellisuudessa.  
 
Mielenkiintoinen autoriippuvuuden seurauksista on valtava pysäköintialueiden ja -rakenteiden tarve. 
Jokaisella amerikkalaisella autolla on keskimäärin 4 autopaikkaa, mikä merkitsee 25 % käyttöastetta 
(s. 24). Yhteenlaskettu pinta-ala peittäisi koko Marylandin osavaltion. Autopaikan kustannukset ovat 
maanvaraisena 2 500–5 000 dollaria, pysäköintikansilla ja taloissa 30 000–50 000 dollaria. Pääosa 
autopaikoista on käyttäjille ilmaisia ja todelliset kustannukset katetaan verovaroilla. Sama koskee 
tietysti kansallista päätieverkkoa (yhteensä 8,27 kaistamailia eli yli 13 miljoonaa kaistakilometriä), 
sekin pääosin käyttäjille ilmaista. Atlantan esikaupungeissa ja maaseudulla asuvat ajavat 8 kertaa 
enemmän (40 mailia verrattuna 5 mailiin) kuin keskustassa asuvat (s. 24). Auton käyttöä tuetaan 
voimakkaasti yhteiskunnan varoin, mikä selittää vahvan autoriippuvuuden ja johtaa sitä kautta myös 
kaupunkirakenteen hajoamiseen ja siitä aiheutuviin ympäristöllisiin haittoihin. 
 
Kirjassa todetaan, että perinteinen amerikkalainen käsitys on, että kaupungit ovat syyllisiä saasteisiin 
ja ilmastonmuutokseen. Näin onkin maa-alaa kohti laskettuna, mutta kotitaloutta kohti tilanne on 
päinvastoin: esikaupungeissa asuvat aiheuttavat suurimmat liikenteen hiilidioksidipäästöt (kuva 1-17 
alla, s. 27).  
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Amerikkalaiseen tapaan kirjassa viitataan poliittisten johtajien lausuntoihin, mm. edellisiin 
presidentteihin: George W. Bush on todennut Yhdysvaltojen olevan koukussa öljyyn (addicted to oil) 
ja niin syvällä siinä, ettei sitä enää nähdä riippuvuudeksi (s. 23). John F. Kennedy asetti tavoitteeksi 
ihmisen lähettämisen kuuhun – nyt vastaava tavoite on oltava kestävä kaupunkikehitys (s. 296). 
Illinoisin (silloinen) kuvernööri Barack Obama on todennut, että on aika kääntää sivua ja 
amerikkalainen on valmis uusiin haasteisiin (s. 28).  
 
Amerikkalaisen unelman eli ison omakotitalon isolla tontilla todetaan olevan suurin vastuullinen 
”maapallon kiehumiseen”. Samaan unelmaan ja elämäntapaan liittyy myös amerikkalainen ruoka, 
jonka kerrotaan (Michael Pollan) olevan fossiilisten polttoaineiden kyllästämää johtuen mm. siitä, että 
keskimääräinen ruokalautasellinen matkustaa 1 494 mailia (n. 2 400 kilometriä) ennen syödyksi 
tulemista (s. 23).  
 
Kirjassa viitataan myös älykkään kasvun (smart growth) 10 periaatteeseen (s. 30), jotka luotiin 
vuonna 1996 ehkäisemään jatkuvaa kaupunkirakenteen hajoamista (urban sprawl). Niissä 
korostetaan monipuolista asuntotarjontaa, käveltäviä ympäristöjä, yhteistyötä, vetovoimaisten 
paikkojen synnyttämistä, ennustettavia, reiluja ja kustannustehokkaita päätöksiä, toimintojen 
sekoittamista, liikenteen vaihtoehtojen tarjoamista, olevan kaupunkirakenteen vahvistamista ja 
kompaktia rakennussuunnittelua. Myös vuonna 1993 perustettu uusurbanismi (Congress for the New 
Urbanism CNU) mainitaan samaan tavoitteeseen tähtäävänä liikkeenä. Kaupunkikehityksen 
epäterveiden piirteiden vastustajina ja esikuvina mainitaan tietysti myös eurooppalainen klassinen 
kaupunkisuunnittelun ”liike” CIAM 1928 (keulakuvinaan Gropius, Le Corbusier, Sert ja Aalto) ja sen 
luoma ns. Ateenan kartta 1943, samalla kuitenkin muistutetaan sen teknologialähtöisestä 
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henkilöautojen ihannoinnista, joka sittemmin kotiutui amerikkalaisten esikaupunkien 
suunnitteluperiaatteisiin (s. 31).  
 
Kirjan lopussa on mielenkiintoinen kokoelma kestävän kehityksen näkökulmasta hyviksi katsottuja 
suunnittelu- ja toteutusesimerkkejä (s. 208–295). Pääosa kohteista on Pohjois-Amerikasta (USA, 
Kanada ja Meksiko), muutamia kohteita on Australiasta ja Euroopasta (kaksi Englannista ja yksi 
Saksasta). Yhdysvalloista esitellään (alla) High Point Seattlessa. Kohteista on esitetty mitoitustiedot 
(alueen pinta-ala, asuntojen määrä), tärkeimmät ideat ja vertailuluvut sekä tärkeimmät kestävyyden 
edistämistavat (key sustainable urbanism thresholds). Tässä kohdassa viimeistään selviää, että 
kirjoittaja haluaa tarjota Yhdysvaltojen kaupunkisuunnittelijoiden keskuudessa melko suosittujen 
uusien suunnitteluperiaatteiden ”smart growth” ja ”new urbanism” tilalle ”sustainable urbanism” -
periaatteita.  
 

 
 
Kestävän kaupunkikehityksen liike on tekijän mukaan maailmanlaajuinen, se vaatii pioneerihenkeä ja 
rohkeaa johtajuutta eikä sovi heikkohermoisille. Ainoa Manner-Euroopasta (siis ei-anglosaksisista 
maista) esitelty kohde on tosin Hannoverin Kronsberg, jossa sovellettiin alennettua pysäköintinormia 
0,8 autopaikkaa/asunto, vaadittiin liittymistä kaukolämpöön joka vähentää hiilidioksidipäästöjä 23 %, 
rakennettiin erilliset pyörätiet, tontinluovutussopimuksiin liitettiin vaatimus rakennusten 
energiansäästötasosta, rakennetaan passiivitaloja, joiden energiankulutus on alle 15 kWh/m2,v., 
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alueelle rakennetaan kaksi 1,5 MW tuulivoimalaa, raitiovaunupysäkille on enintään 500 metrin 
etäisyys, ja kaikki alueelta kaivettu maa käytetään alueella. Hiilidioksidipäästöjen osalta saavutettiin 
74 % vähennys (verrattuna tavanomaiseen tasoon) vuoteen 2001 mennessä. Eurooppalaisten 
esittelykohteiden vähäisyyttä ja diskvalifioimista selitetään yksinkertaisesti sellaisilla ”sosialisoiduilla 
tukipolitiikoilla” (socialized subsidies), jotka eivät ole mahdollisia Yhdysvalloissa (s. 9). 
 
Kestävän kehityksen kannalta hyviä suunnitteluperiaatteita havainnollistetaan erilaisilla 
periaatekaavioilla ja mallisuunnitelmilla.  
 

 
 

b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Kirjan avainkäsite on kestävä kaupunkikehitys (sustainable urbanism). Verrattuna nykyisin 
tunnettuun amerikkalaiseen elämäntapaan, sen luoman elämän laadun todetaan olevan 
terveempää, onnellisempaa, itsenäisempää ja ennen kaikkea pitempää. Kestävä kaupunkikehitys 
määritelläänkin voimakkaana mutta näkymättömänä uudistusliikkeenä. Kestävyys määritellään 
kuitenkin hieman eri tavalla kuin yleensä eli strategiana, jolla tavoitellaan taloudellista kehitystä joka 
hyödyttää myös paikallista ympäristöä ja elämän laatua. Käytännössä tämäkin määrittely sisältää 
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kaikki perinteiset kolme kestävyyden pilaria: ympäristöllisen, taloudellisen ja sosiaalisen 
ulottuvuuden. Ekologisuus mainitaan ekologisen jalanjäljen yhteydessä ja ekojärjestelmät silloin kun 
on kyse luontoelementtien ja luontokokonaisuuksien perusominaisuuksista. Ekotehokkuus -käsitettä 
ei kirjassa käytetä. Kirja pyrkiikin olemaan hyvin käytännönläheinen ja välttää teoreettisia 
käsiteanalyysejä ja vaikeatajuisia matemaattisia tai tilastollisia esityksiä. Ekologisen tai 
ekotehokkaan kaupunkikehityksen kriteereitä ei ole esitetty kootusti ja järjestelmällisesti, vaan ne on 
luettava rivien välistä. Koska teoksen alussa kuvaillaan yleisesti tunnettuja ilmastonmuutokseen 
liittyviä ilmiöitä, kuten liikenteen päästöjä ja kaupunkirakenteen hajoamista, on selvää, että 
kestävällä kaupunkikehityksellä pyritään sellaisiin kaupunkimuotoihin, joilla ilmastonmuutosta 
voidaan hillitä ja torjua. Ekojärjestelmävaikutuksista tai -palveluista ei juurikaan puhuta. Sen sijaan 
käytetään runsaasti arkikielen käsitteitä luonto ja ympäristö sekä jonkin verran myös sellaista jo 
lähes yleiskielen käsitettä kuin luonnon monimuotoisuus. 
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Johtuen tekijöiden taustasta kaupunkikehityksen kestävyyteen tähtäävät arviointimenetelmät 
palautuvat kirjassa useimmiten niihin samoihin kaupunkiympäristön ominaisuuksiin, joita on käytetty 
LEEDissä. Nämä liittyvät sujuvasti käsitteisiin, joita kaupunkisuunnittelijat ovat tottuneita käyttämään 
ja mittaroimaan (tilantarpeet, tehokkuusluvut, etäisyysrajat, naapurusto, käveltävyys (walkable), 
talotyypit, hajoaminen, käytävät, joukkoliikenteeseen perustuva kaupunkikehitys TOD jne.). Näihin 
kuuluvat myös erilaiset visualisoinnit ja vertailuparien havainnollistaminen esimerkkikuvilla. Muita 
menetelmiä mainitaan harvoin, jos ollenkaan. Ekologinen jalanjälki kuvaillaan tunnetun WWF:n 
Living Planet -kehityskäyrän (maapallon jalanjälki ylittää biokapasiteetin vuonna 1976) avulla.  
 
Yhtenä esimerkkinä kaupunkitasoisista ekologisuuden indikaattoreista esitellään Santa Monican 
kunnan kestävyystavoitteiden indikaattorit.  
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Kirja on kohdistettu erityisesti yhdysvaltalaisille kaupunkisuunnittelijoille ja -kehittäjille. Tästä syytä 
sen hyöty eurooppalaiselle ja suomalaiselle lukijalle syntyy lähinnä melko perusteellisesta 
amerikkalaisen kaupunkirakenteen kuvauksesta ja erityisestä niistä analyyseistä, mitkä koskevat 
autoriippuvaa, matalan tehokkuuden esikaupunkimaista kaupunkikulttuuria ja sen 
ympäristövaikutuksia (ja sitä kautta ekotehokkuutta). Vastaavia olosuhteita löytyy runsaasti myös 
Eurooopan ja Suomen kaupunkien reunoilta, jolloin KEKO-työkalujen kehittämisessä on nämäkin 
alueet otettava huomioon.  
 
Kirjaan on koottu runsas valikoima käytännönläheisiä ja kaupunkisuunnittelijoille hyödyllisiä 
kaupunkikehityksen esimerkkejä, joilla kaikilla on jokin, enemmän tai vähemmän selvä kytkentä 
kestävän kehityksen eri ulottuvuuksiin. Ekotehokkuuden näkökulmasta hyödyllisimpiä ovat ne 
kuvaukset, joissa viitataan kaupunkien hajautumiskehitykseen ja sitä kautta kaupunkien 
perusrakenteiden, liikenteen ja henkilöautoriippuvuuden kasvuun, toimintojen eriytymiseen, 
jalankulkuympäristöjen heikentymiseen ja kaikkien näiden yhteyksiin ilmastomuutoksen 
etenemiseen. Niin tässä kirjassa kuin LEED-työkalussa esiintyvät kestävyyden mittarit (käytännössä 
kaupunkirakenteen ominaisuudet ja niiden luokittelut asteikolla enemmän tai vähemmän kestävää 
kehitystä tukevat) ovat KEKO-työkalujen kehittämistyössä edelleen käyttökelpoisia vertailukohteita 
(kuten olivat jo HEKO-työkalun kehitystyössä). Arvokkaita ovat myös esimerkit, joissa ”mittareina” 
käytetään hyvinkin epätavallisia työvälineitä, kuten valokuviin perustuvia esimerkkikohteiden 
visualisointeja, jotka saattavat olla joskus ainoita konkreettisia tapoja lähestyä vaikeasti mitattavien 
ympäristöominaisuuksien ”arvottamista”. 
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14. Forman, Richard T., Urban Regions: Ecology and Planning Beyond the City. Cambridge Studies in 

Landscape. Cambridge University Press. Cambridge, New York etc. 2008. 408 p. (AH, PL) +++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Kirja yhdistää kaupunkisuunnittelun sekä ekologian (ecological science) tarkastellessaan 
kaupunkialueita (urban regions). Kirjassa käsitellään 38 kaupunkialuetta 32 maasta Suur-Barcelonan 
aluetta painottaen.  
 
Kaupungistumisen leviämisen vaihtoehtoisia malleja (patterns) arvioidaan luonnon ja ihmisten sekä 
maankäytön periaatteiden näkökulmasta. Kaupunkialueita arvioidaan laajemmassa yhteydessä, aina 
ilmastonmuutoksesta monimuotoisuuden katoamiseen, katastrofeihin, sekä paikan merkitykseen. 
Kirja on suunnattu jatko-opiskelijoille, tutkijoille, suunnittelijoille, luonnonsuojelijoille sekä päättäjille. 
 

b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Kaupunkialueiden konseptit ja käsitteet on esitetty oheisessa kuvassa (1.2, s. 6). 
 

 
 
Kaupungistumisen neljä mallia (alla kuva 8.2, s. 207) ovat: 

• sisäkkäiset renkaat -malli (concentric-rings model) 
• satelliittikaupungit -malli (satellite-cities model) 
• liikennekäytävä -malli (transportation-corridors model) 
• hajautunut asutus -malli (dispersed-sites model) 
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Donitsi-malli kuvaa erilaisia rakenteellisia malleja ja toiminnallisia eroja kaupunkialueilla (alla kuva 
11.1, s. 284). 
 
 



 
 
 
 
 
 4.6.2012 76 / 232 
Pekka Lahti, Appu Haapio, Åsa Nystedt, Eero Puurunen, Pekka Tuominen ja Irmeli Wahlgren VTT     
                                                                   

 
 

Kirjan viimeisessä kappaleessa (kpl 12, s. 315) avataan ikkuna laajemmille näkökulmille (”isolle 
kuvalle”). Nämä viitekehykset on jaettu kolmeen heterogeeniseen ryhmään: 

1. puutarhoista gaiaan, kaupunkien kestävä kehitys, katastrofit (garden-to-gaia, urban 
sustainability, disasters) 

2. ilmastonmuutos, lajien sukupuutto, vesipula (climate change, species extinction, water 
scarcity)  

3. “isoja-ideoita-asetuksia-määräyksiä-politiikkaa-sopimuksia-hallintoa”, mega-kaupungit, 
paikan tunne (big-ideas-regulations-treaties-policy-governance, megacities, sence of place) 

 
c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 

 
Maamosaiikkia (land mosaic) tai rakenteellisia malleja (structural patterns) voidaan mallintaa tai 
ymmärtää kolmen elementin avulla: laikut13 (patches), käytävät (corridors) ja taustamatriisi 
(background matrix). ”Laikku-käytävä-matriisi-mallia” voidaan käyttää hyvinkin erilaisten maisemien 
vertailuun ja perusperiaatteiden kehittämiseen. Malli auttaa maankäytön suunnittelussa, koska 
alueelliset mallit (spatial patterns) kontrolloivat vahvasti liikkeitä (movements), virtauksia (flows) sekä 
luonnonjärjestelmien (natural systems) ja ihmisten muutoksia. (s. 18)  

                                                      
13 tai suomalaisessa suunnittelukäytännössä tutummin: ”maankäyttölämpäreet” 
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Tekijä on laatinut omalla yhtenäisellä grafiikallaan 38 kaupunkiseudun (Chicagosta Ulan Batoriin) 
värilliset maankäyttökartat (s. 123 jälkeen), joissa on esitetty ekologisessa mielessä tärkeitä 
maankäyttömuotoja kuten suolainen ja makea vesi, monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue, metsä, 
puutarha, viljelymaa, ruohikko tai laidunmaa, aavikko, joki, tiealue sekä erityiskohteita kuten 
lentokenttä, huonon ilmanlaadun alue, satama, kaupunkiradan päätepiste, tulipalon vaara-alue, 
teollisuusalue, tulvavaaran alue, vuoristoalue, lentomelualue, jäteveden käsittelylaitos, kaupunkiin 
suuntautunut rinne, huonon vedenlaadun alue, kosteikko, 60 ja 70 % etäisyysrajat lähikaupunkeihin. 
Kartat luovat mahdollisuuden nopeaan vertailuun erityyppisten kaupunkiseutujen välillä, mutta 
yksityiskohtaisempaan vertailuun tai erojen syihin kohdistuviin analyyseihin ei niistä juuri ole. Samoja 
kaupunkiseutuja on seuraavissa luvuissa (s. 123–197) analysoitu hieman yksityiskohtaisemmin niin 
luonnon kuin rakennetunkin ympäristön osalta. Analyysit on tulostettu grafiikoin, joissa useissa on 
kaupunkiseudut luokiteltu esim. maanosan mukaan, mikä havainnollistaa erojen syitä.  
 
Kaupunkirakenteellisista vertailukriteereistä mainittakoon esimerkiksi kaupunkirakenteen runsauden 
tai tiheyden (rakennettujen alueiden rajaviivan pituus km/100 km2) mittari, jossa suurimpia lukemia 
(harvin ja sirpaleisin asutus) saavuttavat San Diego ja Chicago USA:sta (yli 12 km/ km2) kun taas 
alhaisimpia arvoja (tihein ja kompaktein asutus) saavat Abeche (Tšad), Samarinda (Indonesia), 
Iquitos (Peru) ja Ulan Bator (Mongolia), kaikki alle 0,5 km/km2)14. Monenlaisten tilastollisten lukujen 
varsinainen yhteys kaupunkirakenteen ekologisiin ominaisuuksiin tai ekotehokkuuteen jää kirjassa 
usein epäselväksi. 
 
Kirjassa luetteloidaan periaatteet, jotka toimivat suunnittelun ja toiminnan ohjauksessa. Periaatteet 
liittyvät maankäyttöön, luontoon ja ihmisiin sekä kaupunkialueisiin. Niitä ei tule sokeasti noudattaa, 
vaan hyödyntää luovasti ja älykkäästi. Periaatteet on jaettu viiteen kategoriaan: 

• laikun koko, reunat ja elinympäristöt (patch sizes, edges, and habitats) (s. 225–229) 
o painottaa alueellisia malleja tai maan rakennetta 

• luonnon prosessit, käytävät ja verkostot (natural processes, corridors, and networks) (s. 
229–232) 

o painottaa toimintoja ja virtauksia, jotka kuvailevat kuinka maa tai alue toimii 
• liikkumistavat (transportation modes) (s. 232–234) 

o sisältää moottori- ym. tiet, lähiliikenteen rautatiet sekä kävelemisen 
• yhteisöt ja kehitys (communities and development) (s. 234–239) 

o keskittyy yhteisöihin ja asukkaiden vuorovaikutusten yhdistämiseen kaupungeissa ja 
kylissä  

• maamosaiikki ja maiseman muutos (land mosaics and landscape change) (s. 239–242) 
o korostaa isoa kuvaa 

  
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Kirja antaa yleiskuvan kaupungistumisen malleista ja on samalla ajatuksia herättelevä, mutta 
jokseenkin pintapuolinen. Kaupunkiseutujen keskinäisen vertailukelpoisuuden arviointiin esitetystä 
seudullisesta kuvauksesta ja siihen perustuvista analyyseistä voi olla hyötyä. 

 

  

                                                      
14 Mittari on kuitenkin tunnetusti hyvin herkkä rakennetun alueen luokittelulle ja sen jälkeen 
rajaviivojen piirtämiselle, joten vertailu on melko hankalaa. 
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15. Gaston, Kevin J. (ed.), Urban Ecology. Ecological Reviews Series. Cambridge University Press. 

Cambridge, New York etc. 2010. 318 p. (AH, PL) ++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Kirja pyrkii luomaan laajan yleiskatsauksen kaupunkiekologian alaan (field of urban ecology). Kirja 
koostuu 25 eri kirjoittajan artikkelista. Kirjassa pohditaan mitä kaupunkiekologia (urban ecology) on, 
sekä kaupungistumisprosessin (the urbanisation process) ja kaupungin ekosysteemin toiminnan 
pääkohtia (the ecosystem function in urban areas) (kappaleet 1–3). Seuraavissa kappaleissa (4–6) 
käsitellään yksittäisten lajien (individual species), lajimäärien (species richness) ja tulokaslajien 
(alien species) suhtautumista kaupungistumiseen.  
 
Sosiaaliekologian vuorovaikutuksia (human-ecology interactions) kaupunkiympäristössä (urban 
environments) pohditaan eri näkökulmista – ihmiset ja luonto (people and wildlife), ihmisten 
sosiaalinen organisoituminen ja ekologia (human social organisation and ecology) sekä ihmisten 
terveys, hyvinvointi ja ekologia (human health and wellbeing and ecology) (kappaleet 7–9). 
Seuraavat kappaleet (10–11) keskittyvät viheralueisiin (urban green spaces) ja 
kaupunkisuunnitteluun (urban planning). Viimeisessä kappaleessa (12) luodaan katsaus 
tulevaisuuden kaupunkijärjestelmiin (urban systems) ja kaupunkiekologiaan (urban ecology).  
 

b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Ekologia on vaihtelevasti kuvailtu tieteelliseksi tutkimukseksi määrittämään eliöiden runsautta ja 
levinneisyyttä, eliöiden välistä vuorovaikutusta, eliöiden ja ympäristön välistä vuorovaikutusta sekä 
energia- ja materiaalivirtoja läpi ekosysteemien. Kaupunkiekologia on yksinkertaisesti näiden 
näkökulmien tutkimusta kaupunkijärjestelmissä (urban systems).  
 
Kaupunkiekologia voidaan jakaa kahteen näkökulmaan; ekologiaan kaupungeissa (ecology in urban 
areas) ja kaupunkien ekologiaan (ecology of urban areas). Ekologia kaupungeissa (ecology in urban 
areas) liittyy läheisesti perinteiseen ekologiaan, käsitellen tyypillisesti ekologiaisa malleja ja 
prosesseja kaupunkiympäristössä samalla tavalla kuin niitä tutkittaisiin missä tahansa muualla. 
Toinen kaupunkiekologian näkökulma, kaupunkien ekologia (ecology of urban areas), on enemmän 
järjestelmäorientoitunut. Kaupunkien ekologia pohtii enemmän kuinka alueet toimivat yhdistettyinä 
kokonaisuuksina.  
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Kaupunkialue voidaan määritellä monella eri tavalla kuten hallinnollisia tai maantieteellisillä  
rajoilla, väestötiheyksillä tai maanpinnan peitolla. Analyysiä voidaan syventää monilla 
luonnonolosuhteita kuvaavilla ominaisuuksilla kuten pinnanjyrkkyyksillä, rakennetun alueen 
osuudella, kasvillisuusindekseillä tai rakennettua ympäristöä koskevilla ominaisuuksilla kuten 
asuntokuntatiheydellä talotyypeittäin, katuverkon suhteellisella pituudella tai risteyksien määrillä 
(kuva 2.12 alla).  
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Kaupunkialueiden rakenteita voidaan analysoida edelleen yksityiskohtaisemmin esimerkiksi 
pienilmaston tai veden kierron näkökulmista (kuvat 3.1–3.2 alla). 
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Kaupunkirakenteen tiheydellä tai kaupungistumisasteella ja eliölajien kuten lintujen tai nisäkkäiden 
esiintymisellä on havaittu tilastollisia korrelaatiota (kuvat 4.2 ja 5.6 alla). Yleensä luonnonvaraiset lajit 
vähenevät mutta tulokaslajit lisääntyvät tehokkuuden kasvaessa. 
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Kirjoittajat esittävät yksinkertaistetun kaavion kasvien lajirikkauden kehityksestä suhteessa 
kaupungistumiseen (kuva 5.3 alla). Siinä kokonaislajimäärä kasvaa, koska tulokaslajeja on 
enemmän kuin rakentamisen seurauksena poistuvien lajien määrä. Hyvin korkean 
kaupungistumisasteen tilanteessa kokonaislajimäärä saattaa kuitenkin kääntyä laskuun. 
 

 
 

 
 
Ekologiset parannustoimet lisäävät asukkaiden kiinnostusta ja käyntitiheyksiä luontoalueille (kuva 
9.4 alla). Säännöllinen yhteys viheralueisiin parantaa ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Luontoa voi 
tarkastella mm. ikkunasta, kuvista, ulkoiluttamalla koiraa, pyöräilemällä, tai vuorikiipeilemällä.  
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Kaupunkialueiden viherympäristön kehittämiseen on lukemattomia mahdollisuuksia. Hollannissa 
toimistotaloalueelle on sijoitettu mm. lepakkoluola sekä linnuille ja perhosille sopivaa kasvillisuutta. 
Viherkatot ja ”elävät seinät” (living walls) tarjoavat mahdollisuuksia myös luonnonsuojeluun (kuvat 
alla). 
 

  
 
 

Kaupunkivihreä voi olla monenlaista ja monimuotoista, kirjan antamat esimerkit Hollannin 
Groningenistä (vasen kuva) ja Eindhovenista (oikea kuva). 
 
 
Mallit lajien monimuotoisuuden arviointiin kaupunkijärjestelmissä on kirjassa jaettu neljään ryhmään 
(s. 88):  

• laaja-alainen (broad scale) 
• vertaileva (comparative) 
• kaupunkimaisuusaste (gradient) 
• kaupunkikeskeinen (urban-centric) 

 
Luonnonsuojelu suurkaupungeissa ja kaupungeissa on yleensä keskittynyt joko 
alkuperäiskasvillisuuden säilyttämiseen tai eliöiden elinympäristön säilyttämiseen ja palauttamiseen.  
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d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Kirja tarjoaa runsaasti esimerkkejä kaupunkikehityksen ekotehokkuuteen vaikuttavista 
kaupunkirakenteen ominaisuuksista. Koska kirjan näkökulma on ekologia ja myös siihen liittyvät 
ekosysteemivaikutukset, voidaan asianomaisia vaikutusarviointien menettelytapoja ja mittareita 
voidaan ekolaskureiden vastaavissa osissa. Kohdetutkimusten esittelyjä, arviointeja ja tuloksia on 
mahdollista hyödyntää ekotehokkuustyökalun rakennetta ja mukaan otettavia tekijöitä harkittaessa.  
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16. Jenks, Mike & Nicola Dempsey, Future Forms and Design for Sustainable Cities. Elsevier, 

Architectural Press Oxford 2005. 444 p. (PT, PL) ++++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Kirja on kokoomateos useiden kirjoittajien artikkeleista, jotka on koottu kolmen teeman ympärille: 
ensimmäinen käsittelee kaupunkien ja alueiden ekologisuutta yleisellä tasolla, toinen ekologista 
suunnittelua harvalla ja tiiviillä asukastiheydellä ja kolmas esittelee valikoituja ekologisen 
suunnittelun erityispiirteitä. Kirjassa on runsaasti kohdetutkimusesittelyjä, joiden vahvuutena on 
havainnollisuus ja heikkoutena huono yleistettävyys. Integroitua aurinkoenergiaa käsitellään varsin 
paljon, samoin kaupunkirakenteen hajaantumista ja tiivistämistä sekä täydennysrakentamista. 
 
Kirjan loppuun on koottu muutamia esimerkkejä tulevaisuuden kaupunkielämästä. Esimerkit ovat 
suurkaupunkipainotteisia (Tokio, Osaka, Hong Kong, Vancouver, Hollannin Randstad) ja 
megahankkeisiin liittyviä (Øresundin silta, Thames Gateway, Vancouver Skytrain, Kowloon Station 
Hong Kong, Pudong Shanghain Magle). Muutamia pienehköjä ekologisia tai vihreitä alue- ja jopa 
rakennuskohteita on myös esitelty: Slateford Green car-free housing, Homes for Ghange 
Manchester, Greenwich Millennium Village Lontoo, Crown Street Glasgow, Västra Hamnen Malmö, 
BedZED Lontoo, Waterfront House ja Green Skycraper, Oslon Vihreä sydän, Íle de Francen 
viheralueet ja Tokion viherkatot. 
 
 

 
 
Singaporen kehän suunnitelma, jossa alueen ytimen muodostaa valuma-alue. 
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Ääriesimerkki kaupunkirakenteen kestävyyden ongelmista. Ilmakuva New York Manhattan 
kaksoistornien (WTC) alueesta välittömästi lentokonehyökkäyksen jälkeen 11.9.2001 (yllä) ja 
korjaus- ja täydennysrakentamisen vyöhykkeet (alla). 
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Suur-Lontoon seudullinen kehittämissuunnitelma vuodelta 1946, jossa on näytetty sekä vanhat että 
uudet kaupungit viherkehän sisällä. Alla olevassa kuvassa vuoden 1943 sosiaalistoiminnallinen 
analyysi lähes samalta alueelta, joka näyttää ”kylärakenteen” ja liikenneverkon solmukohdat. 
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b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Johdanto käyttää klassista YK:n Rion kokouksen määritelmää kestävästä kehityksestä ja sen 
kolmea pilaria: taloudellisesti kestävä, sosiaalisesti tasapuolinen ja ympäristöä suojeleva. Kirjoittajat 
lähestyvät teemaa omista näkökulmistaan, mutta useat korostavat autoistumisen ja 
kaupunkirakenteen hajautumisen ongelmallisuutta ja selkeästi vihreiksi alueiksi erotettujen alueiden 
merkitystä. Artikkeli älykkäistä kaupungeista (intelligent cities) antaa määritelmän älykkäälle 
rakentamiselle, joka ”ei rajoita asukkaita, vaan palvelee heidän tarpeitaan”.  
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Älykkäiden kaupunkien yhteydessä esitellään PASTILLE-indikaattorijoukko, joka on koottu 
kymmenen teeman ympärille:  

1) tyytyväisyys paikallisiin palveluihin,  
2) vaikutus ilmaston muutokseen,  
3) liikkuvuus ja liikennevälineet,  
4) julkiset tilat ja palvelut,  
5) paikallinen ilmanlaatu,  
6) lasten koulumatkat,  
7) paikallishallinnon ja liiketoiminnan kestävyys,  
8) äänisaaste,  
9) kestävä maankäyttö ja  
10) kestävien tuotteiden saatavuus.  

 
Manhattanin täydennysrakentamista varten puolestaan laadittiin eräänlainen muistilista 
huomioitavista asioista (s. 194–195), varsinaisia indikaattoreita ei kuitenkaan valittu. Kestävien 
kaupunkisolujen arviointiin käytettiin paikallisen ja tuontiluonnonvaran välistä suhdetta (ks. esim. alla 
olevat kuvat 12.5–12.6, s. 228–229) 
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Teoksen luku 15 käsittelee pelkästään kaupunkiympäristön tiiveyttä (density), sen kieltä ja 
merkityksiä. Perusteluna aiheelle esitetään se yleinen käsitys, että suurempi tiiveys mahdollistaa 
kestävän kehityksen. Kysymys on tekijän mukaan kuitenkin kaikkea muuta kuin yksinkertainen. 
Tarkastelussa palautetaan mieliin aiemmat kaupunkirakenteen tiiveyteen liittyvät keskustelut alkaen 
Lontoon ja muiden englantilaisten, erityisesti pohjoisten teollisten kaupunkien (Birmingham, Leeds, 
Liverpool, ja Manchester) hämmästyttävän nopeasta kasvusta, ylikansoituksesta ja epäterveistä 
asunto-oloista. Liverpoolissa asukastiheys oli enimmillään 1 730 asukasta/ha. Ahtaita asumisoloja 
kritisoitiin jo aikanaan ennen 1800-luvun puoliväliä (mm. Engels), mikä myöhemmin johti mm. yleisen 
terveyslain laatimiseen 1875. Uuden väljemmän rakennustavan ansiosta asukastiheys putosi uusilla 
esikaupunkialueilla tasolle 150–500 asukasta/ha, yleisimmin kuitenkin välille 76–101 asuntoa/ha. 
Vastareaktiona syntyi myös Ebenezer Howardin kirja puutarhakaupungeista (1898), jossa suositeltiin 
tehokkuutta noin 35 asuntoa/ha ja jonka mukainen ensimmäinen toteutettu kohde Letchworth 
suunniteltiin tiheydelle 15–30 asuntoa/ha.  
 
Tiiveyden mittaamisongelmat tuodaan esiin mm. erottelemalla brutto- ja nettotiiveydet, joista ensin 
mainittuun sisältyy (englantilaisessa kulttuurissa ja kirjoittajan käsityksen mukaan) kaikki maa-ala, 
jälkimmäiseen vain asumiskäytössä olevat alueet. Lyhyt vertaileva taulukko toteaa tiiveyden 
vaihteluväliksi 1900-luvun alussa 48–1 730 asukasta/ha, alimpien lukujen edustaessa ihannekyliä 
kuten Port Sunlight ja Bourneville, suurimman luvun ollessa Liverpool ennen vuotta 1875. Kirjoittaja 
toteaa käyttävänsä mieluiten nettoasumistiheyttä (net residential density), vaikka monia muitakin 
mittareita käytetään (asukasta, asuntoja, asuttuja huoneita ja vuodepaikkoja per hehtaari). Englannin 
(UK) hallituskin suosittelee käytettävän asuntoa/ha -mittaria. Alueelliseen nettotiiiveyteen (net site 
density) lasketaan kuuluvaksi kadut, puutarhat, pysäköintialueet, vapaa-alueet ja lasten leikkialueet. 
Kirjoittaja toteaa, että nettotiiveys ei kuitenkaan riitä kuvaamaan ja tukemaan sellaisia oleellisia 
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kestävän kaupunkiympäristön ominaisuuksia kuin maakapasiteetti (land capacity), sekoitettu käyttö 
tai käveltävyys, josta syystä tarvitaan myös bruttotiiveys.  
 
Maailmansotien välillä muodostettu maaseutuasumisen normi 25–100 asuntoa/ha alkoi siirtyä myös 
vallitsevaksi esikaupunkien tiiveystasoksi. Toisen maailmansodan jälkeen alettiin kaivata 
tehokkaampia naapurustoja ja sosiaalista integraatiota. Kaupungeissa suositeltiin jo 100 asunnon/ha 
tiheyttä. 1950-luvun suunnittelukäsikirja tarjosi useita erilaisia asukastiheys- ja talotyyppimalleja sekä 
kerrostalojen ja pientalojen sekoittamista. 1950-luvun tyypillinen englantilainen 2-kerroksinen 
kaupunkirivitalo on tiiveydeltään 20–30 asuntoa/ha, mutta kerrostaloilla päästiin jo tasolle 70 
asuntoa/ha. Vuoden 2000 tienoilla koko maan (UK) keskimääräinen asutustiheys ei kuitenkaan ollut 
kuin 25 asuntoa/ha. Hallitus suosittele vuoden 2000 julkaisussaan 30–50 asunnon/ha tiiveystasoa. 
Kirjoittaja toteaakin, että tiiveystavoitteet eivät ole juurikaan muuttuneet menneen 80 vuoden 
kuluessa eikä todellisuuskaan ole muuttunut sitten vuoden 1944. Tiiveyden lisäämisen argumentit 
ovat pysyneet kuitenkin melko samoina: toimintojen sekoittaminen, hajoamisen välttäminen, 
sosiaalisen ja taloudellisen vaihtelun edistäminen, maatalousmaan säästäminen, keskustojen 
läheisyyden sekä työpaikka- ja joukkoliikennetarjonnan varmistaminen. Näihin lisättiin 1990-luvulla 
yleinen tavoite kestävä kehitys ja sekä kaupunkirakenteelle että liikenteelle asetetut erityistavoitteet 
kävelyn edistäminen ja auton käytön vähentäminen.  
 
Kaupunkirakenteen tiiveyden lisäämisestä ja sen yhteydestä kestävyyteen vallitsee laaja konsensus, 
mutta tiiveyden mittarit ovat edelleen jonkin verran ongelmallisia. Tiiveydellä ja rakennustavalla 
(talotyypeillä ja kerrosluvuilla) on myös omat vastaavuutensa, joten keskusteluun kannattaa 
asumistiheyden ohella ottaa mukaan myös asumismuotoihin liittyvät elämäntavat, varsinkin koska ne 
nimenomaan kiinnostavat asukkaita enemmän kuin tiiveyden vaikeaselkoiset mittarit. 
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Teos on monipuolinen artikkelikokoelma, joka valottaa kaupunkikehityksen tulevaisuutta ja 
kestävyyttä monista eri näkökulmista, sekä teoreettisesti mutta ennen kaikkea käytännönläheisesti ja 
esimerkkejä hyväksikäyttäen. Ne artikkelit, jotka sisältävät indikaattoriasiaa (ks. kohta c), ovat 
perehtymisen arvoisia, ja toimivat vähintäänkin muistiapuna huomioitavista asioista. Teoksessa on 
runsaasti kohdekohtaisia kaupunkisuunnittelun ja -rakentamisen tarkasteluja, joista voi ottaa oppia 
ekologiseen suunnitteluun ja arviointiin. 
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17. Jones, Phil, Paolo Pinho, Jo Patterson & Chris Tweed (ed.), European Carbon Atlas, Low Carbon 

Urban Built Environment. European Science Foundation ESF/COST. The Welsh School of 
Architecture, Cardiff University. Wales UK 2009. 219 p. (PL) +++ 

 
a) teoksen yleisesittely 

 
Teos on eurooppalaisena COST-yhteistyönä (C23) syntynyt tilannekatsaus pääosin Euroopan 
kaupunkisuunnittelun ja -rakentamisen nykytilanteesta vähähiiliseen kaupunkirakenteeseen ja 
kaupunkielämään pyrittäessä. Kirja sisältää runsaasti maakohtaisia esimerkkejä vähähiilisistä 
kaupunkisuunnittelun, -rakentamisen ja liikenteen suunnitelmista ja toteutetuista projekteista.  
 
Euroopasta ovat mukana seuraavat 18 maata:  

• Alankomaat 
• Belgia 
• Espanja 
• Italia 
• Itävalta 
• Kreikka 
• Kypros 
• Liettua 
• Malta 
• Norja 
• Portugali 
• Puola 
• Saksa 
• Serbia 
• Slovenia  
• Sveitsi  
• Tanska   
• Yhdistyneet kuningaskunnat  

 
Euroopan ulkopuolelta on mukana Kiina, jota koskeva esittely laadittiin Suomessa (Jyri Nieminen, 
Pekka Lahti & Sun Nan).  
 
Ennen maakohtaisia esittelyjä on katsaus vähähiilisen kaupunkiympäristön strategioihin, jossa 
kuvaillaan rakennetun ympäristön ja hiilidioksidipäästöjen välistä suhdetta, maakohtaisia eroja, 
kaupunkisuunnittelun ja perusrakenteiden kehityksen tilannetta yleisesti, EU:n säädöksiä ja 
erityisesti EPBD-direktiivin (Energy Performance of Buildings Directive) roolia ja soveltamisen 
etenemistä Euroopassa. Kehityksen todetaan olevan liian hidas asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista ajatellen. Esteinä ovat vanhentuneet käytännöt ym. rakenteelliset jarrut, jotka 
koskevat yhtä hyvin suunnittelijoita, päättäjiä kuin toteuttajiakin. 
 
Seuraavaan on poimittu joitakin kaupunkiympäristön ekotehokkuuden kannalta mielenkiintoisimpia 
esittelykohteita maittain: 

• Alankomaat: aurinkoenergiaa hyödyntävä pientaloalue Sliedrecht 
• Belgia: energiatehokas sosiaalisen asuntotuotannon alue Zoerle-Parwijs 
• Espanja: radanvarren uusi kaupunkiyksikkö Chamartin Madridissa; Madridin 

liikennejärjestelmän parannukset 
• Italia: Nollaenergiatalo ja sen suhde ympäristöönsä 
• Itävalta: Solar City Pichling (Linz), aurinkoenergiaa hyödyntävä uusi kaupunginosa 
• Kiina: Miaofeng Mountain Town Eco-City konseptitasoinen suunnitelma lähellä Pekingiä 

olevalle vuoristoiselle usean pikkukaupungin ja kylän muodostamalle seudulle 



 
 
 
 
 
 4.6.2012 92 / 232 
Pekka Lahti, Appu Haapio, Åsa Nystedt, Eero Puurunen, Pekka Tuominen ja Irmeli Wahlgren VTT     
                                                                   

• Kreikka: Kozanin kaukolämpöjärjestelmä; Ateenan metrojärjestelmän hyöty päästöjen 
vähenemisenä; Pefkin aurinkokylä 

• Kypros: keskus- ja paikallishallinnon työnjako energiatehokkuuden edistämisessä 
• Liettua: kerrostalokannan lisälämmöneristäminen 
• Malta: 1800-luvun rakennuksen energiatehokas uudistaminen (Malta Stock Exchange), 

energiatehokas, miellyttävä ja arkkitehtoninen toimistotalo (Bank of Valetta); 
kerrostalokannan ja tuotannon vähähiilisyys passiivisin ja aktiivisin keinoin; Birkirkara 
Housing projekti 

• Norja: integroitu aurinkosähkö- ja kaksoisjulkisivu (BP Solar Skin); passiivikerrostalo 
Lövåshagen; Oslon täydennysrakentaminen; Trondheimin ympäristönparannustoimet ja 
Eco-City ohjelma (osana EU:n CONCERTO-ohjelmaa) 

• Portugali: kestävän kehityksen asumisyhteisö Ponte da Pedra; Lissabonin Nações puisto; 
Porton metropolialueen kehitysohjelma 

• Puola: Rzeszówin kaupunkienergiajärjestelmät ja ”puhdas liikenne” -järjestelmä 
• Saksa: Münchenin ekologinen jalanjälki 
• Serbia: Belgradin Konjarnikin asuinalueen parannusohjelma, Belgradin kevytmetro 
• Slovenia: matalaenerginen iso kerrostaloyksikkö Condominium Komenda Ljubljanassa; 

Jesenicen kaupungin energiatehokas uudistus; Ljubljanan kestävä strategia 
• Sveitsi: Zürichin joukkoliikennejärjestelmä ja S-bahn; Zürichin kauppakeskusten 

henkilöautoliikenteen vähentäminen; Sveitsin pysäköintipolitiikka; Zürichin innovatiivinen 
matkamalli 

• Tanska: Albertslundin kestävän kehityksen ohjelma, Dogma 2000 ja vihreä tase; Suur-
Kööpenhaminan sormisuunnitelman jatkokehitys 

• Yhdistyneet kuningaskunnat: Lämpimät talot seudullisena ratkaisuna; Cardiffin kestävä 
strategia 2007–17.  

 
 

  
Malta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Norja           UK                           
 
Esimerkkikuvia esitellyistä kohteista. 
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b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 

 
Kirja keskittyy rakennustasoisiin energia- ja päästötehokkaisiin ratkaisuihin, mutta sisältää myös 
paljon alue- ja seututasoisia kohteita. Pääasiallisena ekotehokkuuden mittarina on energiatehokkuus 
ja sitä edistämään tarkoitettu EU:n direktiivi EPBD. EPBD:n tapa mitata energiatehokkuutta on 
arviointien perusnäkökulmana. Energiatehokkuuteen sisältyy sekä energiankulutuksen että 
päästöjen (hiilidioksidiekvivalenttien) vähentäminen. 

 
c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 

 
Kirjassa esitellään lukuisia maakohtaisesti vaihtelevia tapoja arvioida kaupunkikehityksen 
ekologisuutta tai ekotehokkuutta. Tarkasteluja kuitenkin dominoi energiatehokkuus eli 
energiankulutuksen vähentäminen sekä rakennuksissa että liikenteessä. Uusia menetelmiä tai 
laskentatapoja ei kirjassa esitellä. Työkaluista esillä on lähinnä virallinen energiatehokkuuden mittari 
EPBD. 

 
d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 

 
Teoksen hyöty on sen antamassa läpileikkauksessa Euroopan kaupunkikehityksen 
nykysuuntauksista ja erilaisista lähestymistavoista erityisesti kaupunkirakenteen eri osien 
(rakennusten, perusrakenteiden ja liikennejärjestelmien) energiatehokkuuden ja sitä koskevien EU:n 
tavoitteiden saavuttamisessa. 
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18. Lahti, P., E. Calderón, P. Jones, M. Rijsberman & J. Stuip (ed.), Towards Sustainable Urban 

Infrastructure. Assessment, Tools and Good Practice. European Science Foundation ESF/COST 
Publication. Helsinki 2006. 336 p. ISBN 978-92-898-0035-8. (PL) ++++ 

 
a) teoksen yleisesittely 

 
Teos on eurooppalaisena COST-yhteistyönä (C8) syntynyt kaupunkiympäristön ja erityisesti sen 
perusrakenteiden kestävyyden arvioinnista. Teos jakautuu kolmeen pääosaan:  
Osa I: Arvioinnin teoria, metodit ja työkalut 
Osa II: Hyvät käytännöt 
Osa III: Johtopäätökset ja tulevaisuuden näkymät 
 
Teos kuvastaa lähinnä tilannetta Euroopassa (15 maata). Mukana on kuitenkin myös Kanada, josta 
esitellään kansallinen kestävän perusrakenteen opaskirja. 
 
Osassa I (s. 19–80) esitellään yleisimmät kaupunkirakenteen kestävän kehityksen teoreettiset 
taustat, arviointiperiaatteet ja käytännöt työkaluineen (ks. kohdat b ja c). 
 
Osassa II (s. 81–308) kuvataan eri maista valitut hyvät käytännöt (45 kpl) Kestävästä 
perusrakenteesta sektoreittain ja maittain: 
 
Vesi- ja jätevesijärjestelmät 

• Tanska: Koldingin pyramidi (sadeveden luonnonmukainen käsittely lasipyramidissa) 
• Suomi: Digitaalinen viemärien analyysijärjestelmä 
• Ranska: Lyonin esikaupunkien sadevesijärjestelmä ”Porte des Alpes” 
• Alankomaat: EVA-Lanxmeerin ekoalue Culemborgissa 
• Norja: Oslon viemärijärjestelmän vertailu (luonnollinen vs. perinteinen) 
• Ruotsi: Tukholman Bromman biokaasulaitos 
• Ruotsi: Norrköpingin jätevesien erottelujärjestelmä Ekoporten 

 
Liikenne 

• Itävalta: Grazin kaupunkivyöhykejako 
• Ranska: Lyonin Kaupunkiliikenteen yleiskaava 
• Saksa: asukaslähtöinen Meckenheimin asemanseudun uudistaminen 
• Italia: Firenzen seudun ratajärjestelmän uudelleenorganisointi 
• Italia: Trento-Rocchetta tievyöhykkeen ekosysteemin sirpaloitumisen arviointi 
• Portugali: Porton Baixan liikennejärjestelmän uudistus 
• Espanja: Toledon historiallisen keskustan liukuportaat 
• Sveitsi: Zürichin julkisen liikenteen edistäminen 

 
Energia 

• Itävalta: Wienin ilmastonsuojeluohjelma KLiP 
• Itävalta: monikäyttöinen ja matalaenerginen toimistotalo Christophorus House 
• Tanska: Kööpenhaminan tuulipuisto merellä Middelgrunden 
• Suomi: Tervolan pienikokoinen bioenergia CHP-laitos 
• Saksa: oppilaslähtöinen koulun energiansäästöprojekti Da-Di (Darmstadt-Dieburg) 
• Alankomaat: Amsterdam Zuidasin kaukolämpö- ja jäähdytysjärjestelmä 
• Alankomaat: Nollaenerginen Emporium talokonsepti 
• Alankomaat: Vihreä kunta ja vihreä sähkö Utrechtissa 
• Slovenia: Energiatehokkaiden ikkunoiden valintaprosessi 
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Jätehuolto 
• Itävalta: Wienin jätehuoltosuunnitelman strateginen arviointi 
• Tanska: Kööpenhaminan jätteiden lajittelujärjestelmä 
• Suomi: Pilaantuneiden maiden parannusohjelma SOILI 
• Espanja: Leonin pneumaattinen jätekeruujärjestelmä 
• UK: Walesin rakennusjätteiden minimointiohjelma rakennusyrityksille 

 
Sinivihreä infra 

• Belgia: Brysselin kautta kulkeva Euroopan viherverkko 
• Ranska: Rennesin Viheralueiden eritelty hallinta 
• Norja: Fredrikstadin Vihreä Juliste -menettelytapa 
• Ruotsi: Tukholman sinivihreä perusrakenne 

 
Kokonaisvaltaiset kohteet 

• Belgia: Brysselin ECUB –projekti (koulun muuntaminen Ekokeskukseksi) 
• Tanska: Kööpenhaminan kaupunkiekologinen uudistus Hedebygade korttelissa 
• Suomi: Eko-Viikin alue Helsingissä 
• Italia: Ferraran lastenkaupunki 
• Slovenia: Ljubljanaa kiertävä 35 km pitkä kevyen liikenteen viherkehä POT 
• Slovenia: Skojanski Zatokin kosteikon ennallistus Koperin satama-alueella 
• Espanja: Gijonin sataman ranta-alueiden parannus kaupunkihiekkarannaksi  

 
Arviointimetodiset kehityskohteet 

• Itävalta: Grazin tarkistuslistat 
• Belgia: Auringonsäteilyn mallinnusmenetelmä tiheillä kaupunkialueilla Towncsope II 
• Kanada: Kansallinen perusrakenteen opaskirja InfraGuide 
• UK: Energian ja ympäristön arviointiohjelma EEP 
• UK: Asukkaiden odotusten ja asenteiden tutkimustyökalu 

 
Esittelyt ovat runsaasti kuvitettuja. 
 
Osassa III (s. 309–335) esitellään kaupunkirakenteen ja sen perusrakenteiden tulevaisuuden 
näkymiä neljästä eri näkökulmasta: 

• Globaalit muutokset 
• Kaupunkien muutokset 
• Teknologinen muutos 
• Institutionaaliset ja sosiaaliset muutokset 
• Yhteenveto ja johtopäätökset 

 
b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 

 
Kirjassa viitataan kaupunkikehityksen kestävyyteen liittyviin tunnetuimpiin määritelmiin ja lähteisiin. 
Näitä ovat EU:n julkaisema Green Paper on the Urban Environment (1990), the Expert Group on the 
Urban Environment (1991) ja Sustainable Cities -projekti (1996-1997), samoin kuin ICLEIn (The 
International Council for Local Environmental Initiatives) Local Agenda 21 (2001) ja YK:n Kestävän 
kehityksen kokoussarja World Summit on Sustainable Development alkaen Rion kokouksesta 1992. 
Kirjassa käydään läpi myös tunnetut kestävyyden määritelmät (alkaen YK:n Brundtlandin 
komissiosta 1987) ja niiden taustalla olevat aiemmat julkaisut (Carson Hiljainen kevät 1962, 
Meadows et al. Kasvun rajat 1972 jne.), indikaattoriajattelun jne. Ekotehokkuus määritellään 
WBCSD:n ja OECD:n ”klassisten” määritelmien mukaan elämän laadun suhteena 
ympäristöhaittoihin, voimavarojen käyttöön ja kustannuksiin: 
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Kestävän kehityksen ulottuvuuksina mainitaan perinteiset (Brundtlandin komitean määrittelemät) 
kolme: ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys.  
 

 

 

              
                                                       

                                                   E C O L O G I E C O N O M IC    
                                                   

       

S O C IA L 

O V E R A L L 
S U S T A IN A B IL T Y 

 
 
Rinnalle tuodaan myös Wuppertal Instituutin (Spangenberg 1997) kehittämä neliulotteinen 
kokonaisuus: ympäristöllinen, taloudellinen, sosiaalinen ja institutionaalinen ”imperatiivi” sekä lisäksi 
näiden neljän ulottuvuuden keskinäiset suhteet (joista ympäristöllisen ja taloudellisen imperatiivin 
suhde määritellään ekotehokkuudeksi, tarkennettuna kokonaismateriaalitehokkuudeksi TMR).  
 

 
 
Lisäksi tuodaan esiin arviointiin aina liittyvä subjektiivisuus sekä päätöksentekoon aina liittyvä 
useiden mielipiteiden yhdistämisen ja painotuksen vaikeus, osallisten (stakeholders) huomioon otto, 
kulttuurisidonnaiset ”normit” ja ”arvot”, tarvittavan tiedon saatavuus ja kerääminen, ajan merkitys jne.  

 

Harm to the environment * Resource use * Cost 

                             
Quality of life 

Eco-efficiency  = 
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c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Kaupunkikehityksen kestävyyden ja ekotehokkuuden arviointimenetelminä esitellään mm. 
ympäristövaikutusten arviointi (EIA), strateginen ympäristöarviointi (SEA), elinkaarianalyysi (LCA), 
ekologinen jalanjälki (EF), ekologinen selkäreppu (ER), vihreä juliste (GP), ekotase (Eco-
Accounting), kustannushyötyanalyysi (CBA), kustannustehokkuusanalyysi (CEA) integroitu 
ympäristö ja taloudellisuusarviointi (SEEA), monitavoitteinen päätösapu (MCDA), sosiaalisten 
vaikutusten arviointi (SIA), yhteiskuntataloudellinen arviointi (SEIA). Lisäksi avataan indikaattoreiden 
valintaan liittyviä kysymyksiä.  
 
Synteesinä esitetään yksinkertaistettu ja päätöksenteon kannalta havainnollinen arviointimatriisi. 
Arviointikehikkoa on myös sovellettu lähes kaikkien esiteltyjen esimerkkikohteiden arvioinnissa. 
 

 
d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 

 
Kirjassa on runsaasti kaupunkikehityksen kestävyyteen, ekotehokkuuteen ja erityisesti niiden 
arviointiin liittyvää hyödyllistä aineistoa. Alkuosan teoreettinen ja menetelmäkeskeinen katsaus on 
tiivis ja kattava. Lisäksi runsas kokoelma käytännön hyviä esimerkkikohteita eri maista konkretisoi ja 
täydentää teoreettispainotteista alkuosaa.  

 

 

 
Assessment 
Methods 
 
Select the 
methods 
appropriate 
and reliable for 
applying the 
indicators  

Techniques 
and Tools 
 
Select the 
techniques and 
tools relevant 
and effective  

 
 

 

Assessment 
 
Use the 
techniques and 
tools to estimate 
the values for 
indicators. 
Choose and use 
a weighting 
technique for the 
indicators 

Criteria and 
Indicators 
 
Determine the 
criteria and 
indicators for 
success in 
achieving 
sustainability 
goals 
 
 

Sustainability 
Goals 
 
Decide what 
aspects of 
sustainability are 
relevant to 
project 

Ecology  Economy  Social aspects  
Are emissions to air, water 
and soil within the 
restrictions set locally and 
internationally? Are the 
emissions decreasing? 

 Is the cost/effectiveness 
and/or cost/benefits of the 
system reasonable 
compared to other 
systems? Compared to 
other needs in the city 
and to political goals? 

 Has the planning and 
decision-making for the 
infrasystem been done in 
a democratic and 
participative way? 

 

Is the use of natural 
resources reasonable 
compared to other 
comparable systems? Is 
the use decreasing? (e.g. 
fossil fuels, water, 
phosphorus, potassium) 

 Are the citizens willing to 
pay for the services 
offered? Are the services 
affordable to all citizens?  

 Is the function and the 
consequences of the 
system transparent to 
and accepted by the 
citizens? Is the system 
promoting a responsible 
behaviour by the 
citizens? 

 

Is the system allowing a 
reasonable bio-diversity 
with regard to the kind of 
area studied? Is the bio-
diversity increasing? 

 Is the organisation(s) that 
finance, maintain and 
operates the system 
effective? 

 Is the system safe to use 
for the citizens? 
(hazards, health, well-
being) 

 

Is the system more or less 
sustainable than a 
conventional system 
regarding ecology? 

 Is the system more or less 
sustainable than a 
conventional system 
regarding economy? 

 Is the system more or 
less sustainable than a 
conventional system 
regarding social 
aspects? 
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19. Lindenmayer, David & Joern Fischer,  Habitat Fragmentation and Landscape Change: An Ecological 

and Conservation Synthesis. Island Press USA 2006. 329 p. (EP, PL) +++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Tässä oppikirjamaisessa teoksessa paketoidaan yksiin kansiin valtava määrä tutkimustietoa koskien 
eläin- ja kasvilajien elinympäristöjen pirstaloitumista (habitat fragmentation). Elinympäristöjen 
hajoaminen, kaventuminen ja niiden laadun heikkeneminen on todettu selkeästi tärkeimmäksi 
tekijäksi maailmanlaajuisessa luonnon monimuotoisuuden vähentymisessä.  

 

 
Luonnon monimuotoisuutta vaarantavia prosesseja Yhdysvalloissa. Elinympäristöjen kaventuminen 
ja pirstaloituminen on tärkein yksittäinen tekijä. 

 
Kirjoittajien omien sanojen mukaan tavoitteena oli luoda teos joka punoo yhteen tietoa yksittäisistä 
tutkimuksista, luoden selkeää kokonaiskuvaa kohtalaisen tuoreesta ja hajanaisesta tieteen kentästä. 
Kirjoittavat näkevät aihepiirinsä keskeiseksi ongelmaksi sen, että elinympäristöjen pirstaloitumiseen 
johtavia tekijöitä ja luonnetta ei ole aikaisemmin kuvattu riittävällä selkeydellä. 
 
Tieteellisestä lähestymistavasta johtuen kirja tarjoaa hyvin vähän selkeitä nyrkkisääntöjä luonnon 
monimuotoisuuden ylläpitämiseen ihmisen muokkaamilla alueilla. Sen sijaan kutakin aihetta 
valotetaan eri näkökulmista, tuoden esiin myös kiistanalaisuuksia. Kaupunkisuunnittelun15 pohjaksi 
soveltuvia tutkimusmenetelmiä kuvatessaan kirjoittajat painottavat tyypillisesti tapauskohtaisen 
asiantuntija-arvioinnin merkitystä. 

  
b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 

 
Kirja pohjautuu käsitykseen luonnon monimuotoisuudesta itseisarvoisena hyvänä. Tämä lähtökohta 
on kirjalle niin perustavanlaatuinen ettei sitä katsota tarpeelliseksi perustella pitkällisesti. Kirjassa ei 
siis käsitellä yksityiskohtaisesti luonnon ihmiselle tuottamia palveluita, tai mitään muitakaan 
perusteluja monimuotoisuuden arvokkuudelle. Kertaalleen kirjassa viitataan laajamittaiseen tuhoon, 
joka voisi seurata hitaasta yksittäisten lajien sukupuutosta. Ehrlich & Ehrlich ovat verranneet 
maapalloa avaruussukkulaan, jonka siivet on kiinnitetty niiteillä. Vaikka osa niiteistä irtoaisikin, on 
kaikki kunnossa – kunnes saavutetaan piste jonka jälkeen jäljellä olevat niitit eivät enää pysty 

                                                      
15 kirjassa tosin puhutaan maisemasuunnittelusta yleiskäsitteenä joka kattaa niin kaupungit, 
peltomaan, kuin luonnonvaraisemmatkin alueet 
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pitämään siipiä paikallaan ja ne repeävät irti yhtäkkisesti. Samaan tapaan kaikki kasvi- ja eläinlajit 
pitävät yhdessä yllä maapallon ekosysteemiä. Yksittäisten lajien katoamisella ei ole merkittävää 
vaikutusta koko maapallon elinvoimaisuuteen, mutta yhä uusien lajien kadotessa saavutetaan 
jossain vaiheessa piste jonka jälkeen koko maapallon ekosysteemi luhistuu.  
 
Ilmastonmuutokseen teoksessa viitataan vain ohimennen – keskiössä ovat luontoon suoremmin 
vaikuttavat tekijät. Kaupunkirakentaminen esittäytyy kirjassa yleisesti ottaen negatiivisessa valossa, 
joskin joukossa on joitain esimerkkejä kaupunkirakenteen uudistamisen mahdollisuuksista parantaa 
luonnon monimuotoisuutta. 

 
c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 

 
Yhtenä kirjan pyrkimyksistä on selkeyttää tapaa, jolla eliöiden elinympäristöjen pirstaloitumista 
kuvataan kirjallisuudessa. Pirstaloitumiskäsitettä käytetään kirjoittajien mukaan niin laajasti ja niin 
moniin tarkoituksiin, että sen käytännönmerkitys on katoamassa. Tätä taustaa vasten on tarpeen 
antaa selkeät määritelmät muutamille kirjan avainkäsitteille. Alla olevassa taulukossa kuvataan 
muun muassa tärkeimpiä tapoja, joilla ihmisen toimet vaikuttavat luontoon.  

 
Käsite Käsite englanniksi Määritelmä 

Elinympäristö Habitat Tietylle lajille sovelias ympäristö. Kyseessä on lajikohtainen 
tekijä. 

Elinympäristön 
pienentyminen 

Habitat loss Lajille soveliaan ympäristön väheneminen. Tämän 
seurauksena kyseinen laji ei voi enää selviytyä tällä alueella. 

Elinympäristön 
laadun 
heikkeneminen 

Habitat degradation  Elinympäristön laadun heikkeneminen tietyn lajin 
näkökulmasta. Kyseinen laji voi edelleen elää tässä 
elinympäristössä, mutta se ei esimerkiksi enää pysty 
lisääntymään. 

Elinympäristön 
jakautuminen 

Habitat subdivision Yhden laajan elinympäristön jakautuminen useampaan 
pieneen alueeseen 

Elinympäristön 
eristyneisyys 

Habitat isolation Tietyn lajin elinympäristön eristyneisyys – vastakohta 
elinympäristön jatkuvuudelle 

Elinympäristön 
jatkuvuus 

Habitat connectivity Tietyn lajin elinympäristölaikkujen jatkuvuus 

Kasvillisuuden 
väheneminen 

Vegetation loss Kotoperäisen kasvillisuuspeitteen hupeneminen 

Kasvillisuuden 
laadun 
heikkeneminen 

Vegetation 
deterioration 

Kotoperäisen kasvillisuuden laadun heikkeneminen 

Reunavaikutus Edge effect Muutokset biologisissa ja fyysisissä olosuhteissa joita 
havaitaan ekosysteemin rajoilla ja vierekkäisten 
ekosysteemien alueella. Kotoperäisen kasvillisuuden 
reunojen pituus tyypillisesti kasvaa ihmisen muokatessa 
maisemaa ja reunavaikutuksien merkitys näin ollen kasvaa. 
Usein nämä vaikutukset ovat haitallisia, mutta 
reunavaikutuksia voidaan käyttää harkitusti myös tiettyjen 
lajien elinvoimaisuuden edistämiseen. 

Maisemajatkuvuus Landscape 
connectivity 

Kotoperäisen kasvillisuuden jatkuvuus maisemassa 
ihmisnäkökulmasta 
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Ekologinen 
jatkuvuus 

Ecological 
connectivity 

Ekologisten prosessien jatkuvuus eri mittakaavoissa 

Laikku Patch Laikku on Formanin luoman laikku-käytävä-saareke 
maisemakäsityksen perusyksikkö. Laikku muodostaa 
verraten yhtenäisen maisematyypin, joka eroaa 
ympäristöstään.  

Käytävä Corridor Yllä olevaan viitaten: käytävä on nauhamainen laikku, joka 
yhdistää kaksi ei-nauhamaista laikkua. 

Matriisi Matrix Yllä olevaan viitaten: matriisi on laajin ja usein dominoiva 
laikku maisemassa. Urbaanissa ympäristössä matriisin 
muodostaa tyypillisesti voimakkaasti muokattu (asuin- tai 
muu) ympäristö, jossa on paljon vettä läpäisemättömiä 
pintoja ja vähän, jos ollenkaan kotoperäistä kasvillisuutta. 

 

 
Ihmisen toimet pirstaloivat luonnonympäristöjä monin tavoin. Yllä oleva kuva (vasemmalla) esittää 
viisi eri tapaa, joilla ihmiset muokkaavat luonnonmaisemaa: rei’ittäminen, kahtia jakaminen, 
pirstaloituminen, kutistuminen ja näivettyminen. 
 
Yllä, oikealla puolella oleva kuva on konseptuaalinen malli eriasteisesta elinympäristöjen 
heikkenemisestä ihmisen muokkaamissa maisemissa. Muutosten laajetessa useimpien lajien 
elinympäristöjen jatkuvuus heikkenee ja täten heikkenee myös kyseisten lajien elinvoimaisuus 
alueella. Samanaikaisesti kasvavat reunavaikutukset. Elinympäristön heikkenemiseen ja 
pirstaloitumiseen yhdistyykin tyypillisesti useita eri muutosprosesseja. Näillä voi olla hyvin erilaatuisia 
vaikutuksia eri lajeille, jopa niin että joillekin lajeille ihmisen toimintojen vaikutukset ovat positiivisia. 
Näiden eri vaikutusten ymmärtäminen on avain tehokkaaseen luonnon monimuotoisuuden 
ylläpitämiseen.  
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Maisemamuutoksia eri puolilla maailmaa (a. Naringla, Victoria; b. Wisconsin, USA; c. Dorset, 
Englanti; d. Sao Paolo, Brasilia; e. Warwickshire, Englanti). 
 

 
 

Esimerkki lajien pinta-ala -kuvaajasta (species-area curve) joka kuvaa Iso-Britannian kasvilajeja. 
Mitä suuremmasta alueesta on kyse, sitä enemmän on lajeja. 
 
Lajien pinta-ala -kuvaaja, eli kotoperäisen kasvillisuuden kokonaispinta-alan ja lajirikkauden välinen 
yhteys on yksi harvoista yleisesti hyväksytyistä lainalaisuuksista suojelubiologian alalla: lajien 
kokonaismäärä kasvaa pinta-alan kasvaessa. Tämä ei tietenkään ole ainoa lajirikkautta selittävä 
tekijä, vaan luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavat myös mm. alueen leveysaste, korkeusasema, 
tilallinen yhteys muihin alueisiin ja häiriöalttius. Tietyt alueet ovat tästä johtuen lajirikkauden 
tiivistymiä, joiden suojeluarvo on muita alueita korkeampi. 
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Lajien pinta-ala -kuvaajan pohjalta16 luonnon monimuotoisuus on kaventunut viime vuosisatoina 
radikaalisti jo yksin siitä syystä että ihmisen toiminnot ovat vallanneet alaa alkuperäiskasvillisuudelta. 
Tämän lisäksi lajirikkauteen vaikuttaa ihmisen toimien johdonmukaisuus (epäsatunnaisuus). Ihminen 
ottaa tyypillisesti käyttöönsä viljelykäytössä tuottavimpia alueita. Koska nämä alueet ovat usein myös 
lajirikkaita, johtaa tämä johdonmukainen tietyn maisematyypin katoaminen keskimääräistä 
suurempaan monimuotoisuuden vähenemiseen. Pelkän lukumääräisen lajien kaventumisen lisäksi 
tämä kehityskulku sotii myös usein esitettyä periaatetta vastaan, jonka mukaan meidän tulisi aina 
pyrkiä säilyttämään kuvaava otos alkuperäisistä maisematyypeistä. 
 
Elinympäristöjen kaventumisen vaikutuksissa havaitaan myös hypähdyksiä, vaikka lajirikkaus ja 
ekologinen jatkuvuus seuraavatkin toisiaan yleisesti ottaen melko suoraan. Maiseman sirpaloiduttua 
pahoin saavutaan kriittiseen pisteeseen, jonka jälkeen tietyllä lajilla ei ole enää edellytyksiä 
jatkuvuuteen. Varsinkin pitkäikäisten lajien kohdalla tämän pisteen saavuttamista voi olla vaikea 
havaita. Lisäksi maisemamuutos tapahtuu tyypillisesti vaiheittain ja elinympäristöjen laatu heikkenee 
asteittain. Lajien elinvoimaisuuden huomaamattomasta katkeamisesta käytetään usein nimeä 
sukupuuttovelka (extinction debt). Sukupuuttovelka syntyy, kun maisemamuutos on jo tuominnut 
tietyt lajit sukupuuttoon, vaikka näiden lajien edustajia on vielä alueella, mahdollisesti runsaastikin. 
Vaikka elinympäristön heikkeneminen ei johtaisikaan tietyn lajin suoraan paikallissukupuuttoon, voi 
tämä heikentää kyseisen lajin kykyä palautumiskykyä luonnollisten mullistusten jälkeen ja altistaa 
sen näin ollen sukupuutolle. 
 

 
 

Kaaviokuva erityyppisistä luonnossa havaittavista jatkuvuuksista. Maisemajatkuvuus (landscape 
connectivity), eli tietyn kasvillisuustyypin jatkuvuus maisemassa ihmisnäkökulmasta, ei välttämättä 
vastaa yksittäisen lajin kannalta tai laajempien ekologisten prosessien kannalta merkittävää 
jatkuvuutta, kuten ekologista tai elinympäristöjen jatkuvuutta. Ihmisen kokeman 
maisemajatkuvuuden ja luonnon monimuotoisuuden välillä ei siis ole suoraa yhteyttä, mutta käsitys 
maisemajatkuvuudesta voi toimia (tarkemman tutkimuksen puutteessa) suuntaa-antavana kuvaajana 
ekologisen ja elinympäristöjatkuvuuden tilasta. 

 

                                                      
16 joskin myös pelkän arkijärjen perusteella  
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Teoreettinen malli tietyllä alueella jäljellä olevan kotoperäisen kasvillisuuden määrästä suhteessa 
(eläin- ja kasvi-) lajien katoamiseen. 30 % osuus säilynyttä kotoperäistä kasvillisuutta on todettu 
monissa ympäristöissä kynnykseksi, jonka alapuolella lajien katoaminen kiihtyy dramaattisesti. Tätä 
30 % nyrkkisääntöä ei tule kuitenkaan soveltaa kritiikittömästi, koska se jättää huomioimatta muita 
vaikuttavia tekijöitä, kuten sen että ihmisen toimet kaappaavat tyypillisesti biologisesti tuottavimpia 
alueita. Jäljelle jäävä kotoperäinen kasvillisuus ei siis ole edustava satunnaisotos alkuperäisistä 
biotoopeista. 
 
Selvitykset joilla pyritään ymmärtämään ihmisen toimien vaikutuksia luontoon – esimerkiksi 
aluesuunnittelun tueksi – pohjautuvat käytännössä aina kenttätyöhön. Kentällä kerätyn tiedon 
jalostamiseen on olemassa monia tietokonesovelluksia, joiden avulla pyritään luomaan 
kokonaiskuva luonnonprosesseista. Tietokonesovellukset auttavat yleistämään tietoa, joka tahtoo 
usein muuten koskea vain tiettyä lajia tai maisematyyppiä. Tietokonemallien yleiskategorioita ovat 
mm. populaatioiden (eliölajin yksilöiden muodostamien kantojen) elinkykyanalyysi (population 
viability analysis), metapopulaation (alueellisesti jakautuneen populaation eli alapopulaatioiden 
joukon) mallinnus (metapopulation modeling) ja maisemaindeksit tai maisematunnusluvut 
(landscape indices).  
 
Yleisohjeiksi monipuolisten luonnonprosessien säilyttämiseen tähtäävään maankäytönsuunnitteluun 
kirjassa tarjotaan seuraavia ohjeita: 
 

1. Ylläpidä tai muodosta laajoja ja rakenteeltaan monipuolisilla kotoperäisen kasvillisuuden 
laikkuja. Tämän periaatteen taustalla on ymmärrys siitä, että sekä suurikokoisilla että 
rakenteellisesti monipuolisilla (tarkoittaa mm. eri-ikäistä kasvillisuutta ja vaihtelevaa 
aluskasvillisuutta ja puustoa). Suojeltaessa olemassa olevaa kasvillisuutta huomion tulisi 
keskittyä maisematyyppeihin jotka soveltuvat poikkeuksellisen monille lajeille. 

2. Ylläpidä tai muodosta matriisi joka muistuttaa kotoperäistä kasvillisuutta. Matriisin 
ylläpitäminen luo elinympäristöjä tietyille kotoperäisille lajeille, parantaa maisemajatkuvuutta 
ja vähentää reunavaikutuksia. Alla oleva kuva esittää avohakkuumenettelyä, jossa on pyritty 
säilyttämään maisemajatkuvuutta. 
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3. Ylläpidä ja muodosta suojavyöhykkeitä herkkien alueitten ympärille. Suojavyöhykkeillä 
voidaan vähentää erityisesti reunavaikutuksia. Alla esimerkki puron ympärille 
muodostetuista suojavyöhykkeistä. 

 
 

Alla oleva diagrammi esittää ikimetsälaikkuja, joiden keskellä vallitsee luonnon 
monimuotoisuuden kannalta samankaltaiset olosuhteet. Pinta-ala joka vaaditaan vasta 
hakatun metsän ympäröimältä laikulta on kymmenkertainen suhteessa laikkuun, jota 
ympäröi täysikasvuinen metsä. 

 
 

4. Ylläpidä tai muodosta villieläinkäytäviä, askelkiviä ja pehmeää matriisia. Villieläinkäytävät 
ovat ihmisen luomia rakenteita, jotka kytkevät yhteen kotoperäisen kasvillisuuden laikkuja. 
Tyypillinen esimerkki villieläinkäytävästä on maantien yli tai ali rakennettava polku, jota pitkin 
suurten nisäkkäiden oletetaan liikkuvan alueelta toiselle. Villieläinkäytävillä voi kuitenkin olla 
myös negatiivisia vaikutuksia: ne voivat edesauttaa haittaeläinten, rikkakasvien ja tulipalojen 
leviämistä. Askelkivet ovat pienehköjä kotoperäisen kasvillisuuden laikkuja, joita levitetään 
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pitkin maisemaa. Askelkivet voivat olla erityisen hyödyllisiä lentäen liikkuville eläimille ja 
kasveille.17 Pehmeä matriisi on puolestaan maisema, joka jäljittelee kotoperäistä 
kasvillisuutta. Tietyt lajit voivat menestyä vain maisemissa, joissa on tarjolla tällaista 
yhtenäistä jatkuvuutta. 

 
Yksittäisten lajien suojeluun ehdotetaan puolestaan seuraavia toimia: 

1. Ylläpidä tärkeitä lajien välisiä suhteita ja toiminnallista monimuotoisuutta. Suojele erityisesti 
”kulmakivilajeja” (keystones), eli sellaisia lajeja joilla on suuri vaikutus ekologisiin 
prosesseihin suhteessa lajin yleisyyteen. Esimerkiksi Yhdysvaltain keskiosien tasangoilla 
biisonin katsotaan olevan kulmakivilaji. Alueilla, joilla elää biisoneita on selkeästi enemmän 
kasvi- ja eläinlajeja kuin vastaavilla biisonittomilla alueilla. Jos mahdollista, pyri suojelemaan 
myös rinnakkaisia kulmakivilajeja, joilla on samantapainen ekologinen rooli. Tämä 
päällekkäisyys luo ”vakuutuksen” yksittäisen lajin katoamisen vaikutuksia vastaan. 

2. Ylläpidä ja toimeenpane sopivia luonnon häiriömekanismeja. Esimerkiksi metsäpaloilla, joita 
usein sammutetaan tehokkaasti ihmisasumusten lähellä, on tärkeä rooli luonnon 
monimuotoisuuden ylläpitämisessä.  

3. Ylläpidä uhanalaisia lajeja. Uhanalaisten lajien suojelussa saatetaan joutua käyttämään 
myös aluesuunnittelussa epätavanomaisia keinoja. 

4. Pidä aggressiiviset, yliedustetut ja haitalliset vieraslajit kurissa. Jotkut lajit voivat hyötyä 
suhteettomasti ihmisen toimien vaikutuksia ja kaapata näin tilaa kotoperäisiltä lajeilta, 
vähentäen näin luonnon monimuotoisuutta. 

5. Minimoi tiettyä ekosysteemiä uhkaavat prosessit. Tällaiset prosessit eivät välttämättä 
suoraan liity maankäyttöön. Esimerkiksi metsästys voi olla merkittävä uhka tietyn alueen 
monimuotoisuudelle.  

 
Yllä olevat kaksi lutteloa, joista toinen keskittyy luonnon prosesseihin ja toinen yksittäisiin lajeihin, 
luovat kokonaisuuden, josta eri näkökulmia yhdistellen voidaan luoda tehokkaita strategioita luonnon 
monimuotoisuuden suojeluun ihmisen muokkaamilla alueilla. 
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Kirja luo kattavan ja monipuolisen kuvan niistä suorista vaikutuksista, joita ihmisen toimilla on 
luonnon monimuotoisuuteen. Teoksessa käsitellään yksityiskohtaisia (sekä teoreettisia että 
käytännönläheisiä) lähestymistapoja luonnon monimuotoisuuden ja ihmisen toimien vaikutusten 
arvioimiseen. Vaikka nämä eivät välttämättä sovellukaan sellaisenaan KEKO-työkalun osaksi tai 
pohjaksi, luovat ne taustan, jota vasten voidaan arvioida yksinkertaisempien menetelmien 
soveltuvuutta maankäytön suunnittelun tueksi.  
 
Hyvä esimerkki suomalaisessakin yhdyskuntasuunnittelussa käyttökelpoisesta monimuotoisuuden 
arviointiin soveltuvasta työkalusta voisi olla jatkuvuuden (connectivity) käsite ja sen eri 
ilmenemismuodot (maisemallinen, elinympäristöllinen ja ekologinen jatkuvuus). Maankäytön 
suunnittelussa, erityisesti viheralueiden ja rakennettujen alueiden välisten rajojen määrittelyssä 
vedotaan useimmiten yksinkertaisesti ekologisten käytävien tarpeeseen analysoimatta tarkemmin, 
miten ne oikeasti toimivat ja millainen ihmisen aiheuttama vaikutus on millekin eliölajeille hyödyllistä 
ja mikä ei. Ekologisten käytävien ja maisemallisten kokonaisuuksien muodostamisessa ja 
perustelemisessa tavanomaista analyyttisempi jatkuvuustyyppien arviointi saattaisi olla sekä 
uskottavampaa että tuloksellisempaa.  
 
Teoksen lopussa esitetään selkeitä käytännön ohjeita luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen. 
Yleispiirteisyydessään nämä ohjeet kuvaavat tieteen rajallista ymmärrystä maisematason 
ekologisista prosesseista. 

                                                      
17 Kasvit voivat lentää siitepölyn muodossa ja lintujen syödessä niiden siemeniä. 
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20. Marsh, William M., Landscape Planning: Environmental Applications. Fourth edition. John Wiley & 

Sons, USA 2005 (1.p. 1983). 458 p. (EP, PL) +++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Kirjassa puidaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen Pohjois-Amerikassa syntyneen (ja monin 
paikoin yhä jatkuvan) alueidensuunnittelukulttuurin aiheuttamia ekologisia ongelmia. Marshin 
mukaan Yhdysvaltoja on rakennettu paikallisista olosuhteista ja ekologisista prosesseista 
piittaamatta, tuottaen hyvin samankaltaisia elinympäristöjä maan kaikilla kolkilla. Lääkkeeksi Marsh 
tarjoaa prosessiajatteluun pohjautuvaa lähestymistapaa alueiden suunnitteluun. Hän ei ehdota 
radikaaleja uudistuksia, vaan helpohkosti saavutettavissa olevia suunnittelukulttuurin parannuksia, 
joiden avulla voidaan turvata esimerkiksi pohjavesien puhtaus ja riittävyys. Kirjassa käsitellään sekä 
suunnittelun kannalta tarpeellisen taustatiedon keräämistä, että tyyppiratkaisuja erilaisiin 
suunnitteluongelmiin. Kirjan luvuista suuri osa keskittyy veden rooliin alueiden suunnittelussa. Muita 
teemoja ovat mm. maastonmuodot, maaperä, aurinkoenergia, kasvillisuus ja luonnonsuojelu. 

  
b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 

 
Lähtökohtana kirjan kaikkiin teemoihin on luonnon prosessien ymmärtäminen. Vaikka aluetason 
ekologiset prosessit ovatkin niin monimutkaisia, ettei meillä voi olla niistä kattavaa kokonaiskäsitystä, 
on näistä prosesseista lähtevä suunnittelukulttuuri Marshin mukaan ainoa kestävä perusta alueiden 
kehitykseen. Kirjassa viitataan ajoittain ilmastonmuutokseen, mutta sitä käsitellään enimmäkseen 
muutokseen sopeutumisen näkökulmasta. Globaalien ongelmien sijaan kirjan keskiössä ovat 
suoremmat paikalliset ongelmat. 
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Kirjan lähestyy aihettaan ammattisuunnittelijan näkökulmasta. Käsittelyssä on sekä suunnittelun 
ekologisia lähtökohtia, että tyypillisiä alueidensuunnitteluun kuuluvia tehtäviä, kuten jätevesien 
käsittely. Teemoja lähestytään oppikirjamaisesti ja usein hyvin perustavalla tasolla. Suuri osa kirjan 
sisällöstä on tästä johtuen turhan tuttua kaupunkisuunnittelun ammattilaisille tässä referoitavaksi. 
Kirjassa käsitellään myös kohtalainen määrä aiheita, joihin ei törmätä Suomessa (esimerkiksi 
valtamerien rantojen muovautuminen ajan saatossa). Alla on otteita aiheista joita kirjassa käsitellään 
sellaisella otteella ja yksityiskohtaisuudella, että niistä voisi olla hyötyä KEKO-projektille. 
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Yhdysvalloissa käytössä oleva alueidenkehityksen vaikutusten arvioinnin kehys. Suluissa olevat 
numerot kertovat kunkin tekijän painoarvon. Tämä luettelo luo suuntaa-antavan kuvan kirjan 
sisällöstä ja lähestymistavasta. Kirjassa tarjottavien ratkaisujen perusteluissa nousee usein esiin 
esteettisiä näkökulmia perinteisten ympäristötekijöiden (ekologian ja saastumisen) ohella. 
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Kaaviokuva suunnitteluun vaikuttavista paikallisista luonnonprosesseista. 

 
Rinteisiin kohdistuva eroosio on merkittävä ongelma monilla Yhdysvaltain alueilla. Ihmisen 
aiheuttaman eroosion (tai eroosion voimistumisen) lähtökohtana on yleensä maamassojensiirto, 
metsähakkuut tai pintavesiolosuhteiden muutokset. 
 

 
 

Pintojen kaltevuutta kuvaava kartta johon on merkitty alueet joita uhkaa eroosio. 
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Ehdotettuja enimmäis-, vähimmäis- ja optimikaltevuuksia eri käyttötarkoituksiin. 
 

 
 
Esimerkki kolmesta Kalifornialaisesta kunnasta. Prosenttiluvut esittävät vähimmäisvaatimusta 
rakentamatta jäävälle pinta-alalle eri kaltevuuksilla. 
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Tarkistuslista ja taulukko, jonka avulla voidaan arvioida rinteen soveltuvuutta rakentamiseen. 
Marshin mukaan tämänhetkinen teknologia ei pysty tuottamaan luotettavia maaperän 
rakennettavuutta kuvaavia karttoja ilman yksityiskohtaista tapauskohtaista analyysiä. 
Kaltevuuskarttojen epäkriittinen käyttö voi johtaa esimerkiksi alueen rakentamista edeltävän 
kasvillisuuspeitteen ja pintavesiolosuhteiden laiminlyömiseen. 
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Esimerkki karttatarkastelusta, jonka avulla määritellään eri alueiden soveltuvuus rakentamiseen. 
Alaosassa olevassa taulukossa on soveltuvuusluokitus eri ominaisuuksille. 
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Hulevesien hallinnan lähtökohtana tulisi olla aluesuunnitelma, joka minimoi teiden, sadevesiojien, 
viemärien ja vettä läpäisemättömien pintojen määrän. Kaikki nämä rakenteet johtavat hulevesien 
suorempaan johtumiseen ympäristöön ja näin ollen ympäristön suurempaan saastekuormitukseen. 
Yllä mainittujen rakenteiden määrällä on melko suora yhteys alueen tiiveyteen, kun asiaa 
tarkastellaan asukas- tai perhekohtaisesti: tiiviimmin rakennetulla alueella rakenteita on siis 
vähemmän. 
 
Hulevesisuunnitelman lähtökohdiksi Marsh suosittelee seuraavia periaatteita: 

• Valitse alue ja tontteja jotka soveltuvat hulevesikuorman hallitsemiseen paikallisesti (vettä 
läpäisevät pinnat, imeytysnotkelmat (bioswale) jne.) 

• Jäljittele rakentamista edeltänyttä sadevesijärjestelmää 
• Jos mahdollista, älä ohjaa rakennettuja hulevesikanavia luonnollisiin puroihin ja vesistöihin 
• Jos paikallinen sadeveden hallinta ja rakennettujen kanavien erottaminen ei ole mahdollista: 

o Maksimoi etäisyys jonka hulevesi kulkee ennen altaaseen tai vesistöön päätymistä 
o Hidasta veden kulkua 
o Minimoi pintavalunnan määrä 
o Luo suojavyöhykkeitä rakennettavan alueen ja vesistöjen väliin 
o Ohjaa saastuneet hulevedet pois herkiltä alueilta, kuten jyrkiltä rinteiltä, epävakailta 

maa-aineilta ja arvokkailta luonto-alueilta 
 

 

Periaatteellinen piirros ja esimerkki hulevesien hallinnasta.  

 

Kaaviokuva hulevesien hallinnan kustannuksista. Mitä kauempana hulevedet käsitellään 
lähtöpisteestä (alueesta jolle sataa), sitä hankalammaksi ja kalliimmaksi käsittely käy. 
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Huleveden epäpuhtauksien leviämisen estämistä suodatusvallilla ja imeytyssyvänteellä. 

Washington D.C.:n alueella hulevesien epäpuhtauksista tehdyssä tutkimuksessa on todettu, että 
maaperään imeyttäminen on tehokkain tapa torjua epäpuhtauksien leviämistä. Tähän tehtävään 
soveltuvia rakenteita ovat suodatusvallit, imeytyssyvänteet, imeytysaltaat ja 
kasvillisuussuojavyöhykkeet. Kasvillisuuden avulla luodut suojavyöhykkeet voivat olla hyvin 
tehokkaita epäpuhtauksien poistamisessa, jos ne noudattavat seuraavia kriteereitä:  

1) yhtenäinen ruoho- tai nurmipinta,  
2) vyöhykkeen leveys yli 15–30 m,  
3) loiva topografia (alle 10 % kaltevuus), 
4) verraten pienet pintavesivirrat. 

 

Tyypillisiä eri toimintojen ympäristölle aiheuttamia ravinnekuormia. Liika typpi ja fosfori aiheuttavat 
vesistöissä rehevöitymistä, eli orgaanisen aineen määrän voimakasta lisääntymistä. 

Rakentaminen tulvavaara-alueelle on tietenkin huono ratkaisu pitkällä aikavälillä. 
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Periaatepiirros tulvavaaran arvioimisesta kerroksellisen kartan avulla. Huomioon otetaan ainakin 
topografia, kasvillisuus ja maa-aineet. Kirjassa esitellään myös tulvavaaran laskemista 
yksityiskohtaisesti. 

 
d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 

 
Kirja luo käytännönläheisen ja laajan katsauksen luonnon prosessit huomioon ottavaan 
aluesuunnitteluun, lähinnä kuitenkin maisemansuunnittelun näkökulmasta. Varsinkin hulevesiasioita 
kirjassa käsitellään paneutuneesti ja esitettyjen suunnitteluratkaisuiden perusteluksi esitellään myös 
kohtalainen määrä tutkimustietoa. Kaikilta osin kirja ei pyrikään luomaan kuvaa tieteen ohjaamasta 
suunnitteluprosessista, vaan nojaa käytännössä hyviksi todettuihin ratkaisuihin. Jotkut kirjassa 
esitetyistä yksinkertaisista arviointityökaluista antavat mallia lähestymistavoista, vaikkeivät nämä 
soveltuisikaan suoraan Suomen oloihin. 
 
Poiketen monesta muusta ympäristölähtöisestä suunnittelukirjallisuudesta tässä kirjassa tuodaan 
esiin perinteisten ekologisten ja saasteiden vähentämisnäkökulmien ohella myös voimakkaasti 
esteettisiä ja maisemasuunnittelun periaatteita, mikä on hyödyllistä sen takia, että käytännössä 
nämäkin, usein ristiriitaisetkin näkökulmat on ”pakko” yhdistää suunnittelu- ja rakentamispäätöksiä 
tehtäessä. 
 

 



 
 
 
 
 
 4.6.2012 115 / 232  
Pekka Lahti, Appu Haapio, Åsa Nystedt, Eero Puurunen, Pekka Tuominen ja Irmeli Wahlgren VTT     
                                                                   
21. Marzluff John M., Eric Schulenberger, Wilfried Endlicher, Marina Alberti, Gordon Bradley, Clare Ryan, 

Ute Simon & Craig ZumBrunnen (ed.). Urban Ecology. An International Perspective on the 
Interaction Between Humans and Nature. Springer Science+Business Media. USA, Germany 2008. 
807 p. (PL) +++ 

 
a) teoksen yleisesittely 

 
Kirja on amerikkalais-saksalaisen yhteistyön tuloksena julkaistu artikkelikokoelma, mikä selittää 
kirjoittajien maajakaumaa (USA:sta 75, Saksasta 22, muista maista yhteensä 16). Yhteistyötahoina 
ovat olleet lähinnä Washingtonin yliopisto ja Humboldtin yliopisto Berliinistä.  
 
Vaikka kirja on suhteellisen tuore (painettu 2008), mukana on myös runsaasti ns. klassikkoja, vanhin 
peräti vuodelta 1925 (Burgess: The Growth of the City). Yhteensä 50 artikkelin joukossa on myös 
muutama vanhahko artikkeli kuten Johnstonin ja Selanderin artikkeli varpusista (1964), Herbert 
Sukoppin artikkeli kaupungista ekologisen tutkimuksen kohteena (1973) ja Kevin Lynchin artikkeli 
kaupungin muodosta (1981). Yhteensä 14 artikkelia on 1990-luvulta, loppujen (32 kpl) ollessa 2000-
luvulta.  
 
Hyvänä esimerkkinä tavoitellusta kokonaisnäkemyksestä on kaavio, jossa esitetään ekologisten ja 
sosiaalisten järjestelmien integraatio kaupunkiympäristössä (Grimm et al.)18: 

 

 
 

Ihmisen vaikutuksesta ekologisiin järjestelmiin esitetään myös havainnollinen kokonaisesitys, jossa 
ilmenevät suuruusluokat ihmisen vaikutuksista maankäyttöön, ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen, 
makean pintaveden käyttöön, ihmisen aiheuttamaan typen sidontaan, Kanadassa havaittuun 
ulkopuolisten kasvilajien määrään, viimeisen kahden vuosituhannen aikana sukupuuttoon kuolleiden 
lintulajien suhteellisen määrään ja kalastuksella kokonaan tai lähes kokonaan hävitettyjen kalalajien 
määrään (Vitousek et al.): 

 
 

                                                      
18 täsmälleen sama kaavio esitetään myös lähteessä Niemelä et al. 2011/Pauleit & Breuste, s. 
20 (referaatti no 28) ja hieman muunnettuna lähteessä McDonnell et al. 2009 (ks. referaatti no 
22). 
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Kaupunkiekologian tarkastelu lähtee kaupungistumisesta, jonka olennainen piirre on väestötiheyden 
kasvu (Berry). Mukana on myös siteeraus H.G.Wellsin Anticipations -kirjasta, jossa ennakoidaan 
teollisen kaupungin täydellinen hajaantuminen jo vuonna 1902. Mukana ovat myös C. Doxiadis’in 
1960-luvun arviot autoistuneen maan laajalle leviävästä kaupunkimuodosta ”päivittäisalueena” (daily 
urban area), Jean Guttmanin luoma uusi käsite megalopolis (1961) ja Peter Hallin vastaavat 
maailmanlaajuiset analyysit (1973). Tilastollisissa tarkasteluissa luodaan yhteydet mm. 
kaupungistumisen ja tulvien esiintymistiheyden välille (Berry). Kaupunkien kehämäistä laajenemista 
verrataan biologiassa kasvien levinneisyysalueiden kasvuun eli ns. sukkessioon (Burgess).  
 
1990-luvun klassikoista ehkä tunnetuin on William Reesin ja Mathis Wackernagelin artikkeli 
ekologisesta jalanjäljestä (1996), jonka tärkein johtopäätös kaupunkikehityksen kannalta on se, ettei 
yksikään kaupunki voi olla itsessään kestävä, vaan se tarvitsee aina ympäristöään (kuva alla). 
Kaupungin ja sen ympäristön suhteen tulee olla kestävällä pohjalla. Väestökato maaseudulla ei 
merkitse voimavarojen tuhlauksen loppumista vaan päinvastoin sen lisääntymistä johtuen 
kaupungistumiseen kiinteästi kytkeytyvästä kasvavasta varallisuudesta ja sen mukaisesta 
voimavarojen käytöstä. Tätä kautta kaupunkiekologian arviointi kääntyy melko nopeasti teollistuneen 
ja kulutusyhteiskunnan arvioinniksi yleensä. Kysymykseen itse kaupunkimuodon ekologisesta 
edullisuudesta suhteessa muihin yhdyskuntamuotoihin, eivät tekijät osaa antaa vastausta.  
 

 
 
Kaupunkiekologisen tutkimuksen näkökulmasta esitetään mm. havainnollinen kokonaisesitys (kuva 
alla), joissa yhdistetään ilmaston, maaperän, vesistön, korkeussuhteiden, kasvillisuuden ja 
eläimistön muutosilmiöt kaupunkirakenteen eri vyöhykkeisiin (Sukopp): 
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Kaupunkiympäristön fyysisen tilan eri ominaisuuksia voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelussa, jos 
ne tiedetään. Kadun aurinkoisella puolella on aivan erilaiset lämpöominaisuudet sekä ihmiskehon, 
julkisivujen että katupinnan suhteen (kuva alla). Katukuilun keskellä tuulen nopeus on suurimmillaan, 
kun taas ilman lämpötila on suurin piirtein sama kadun eri puolilla jne. (Endlicher et al.): 

 
 

Kirja sisältää useita artikkeleita eri eliölajien (kuten varpusten ja muiden lintujen, kalojen, 
hämähäkkien ja lepakoiden) kehityksestä ja levinneisyydestä suhteessa kaupungistumiseen (osa 
IV).  
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Terveysvaikutuksista todetaan, että on todennäköistä, että hajautuneen kaupunkirakenteen (sprawl) 
oloissa asuvilla on taipumus kävellä vähemmän, painaa enemmän ja kärsiä korkeasta 
verenpaineesta kuin tiiviissä (compact) kaupunkirakenteessa (Ewing et al.). 
 
Ekojärjestelmät ovat muuten kohtuullisen hyviä asuinyhteisöjen analogioita, mutta niistä puuttuvat 
ajattelevat organismit (ihmiset), jotka ovat tietoisia kohtalokkaista vaikutuksistaan järjestelmässä 
(Lynch). Ihmisten mukana tulevat arvot ja muut kulttuuriset tekijät, jotka säätelevät millaisia 
kaupunkeja todellisuudessa rakennetaan.  
 
”Ekologisen kaupungin” ulkonäköä pohditaan artikkelin otsikon mukaan yhdessä artikkelissa (Wittig 
et al.), mutta aiheen käsittely supistuu käytännössä esityksiin luontoalueiden ja -väylien 
säilyttämisestä myös keskustoissa sekä lisätutkimuksen tarpeeseen. 
 

b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Kaupunkiekologia (urban ecology) tutkii teoksen mukaan ekosysteemejä, joissa ihmiset ovat osana 
kaupunkeja ja kaupungistumisen maisemaa. Kaupunki nähdään erilaisten abioottisten ja bioottisten 
sfäärien yhdistelmänä. Ensinmainittuihin kuuluvat ilmakehä (atmosphere), vesikehä (hydrosphere), 
maankuori (litosphere) ja maaperä (pedosphere). Jälkimmäisiin kuuluvat kasvit, eläimet ja 
ihmisyhteisöt (antroposphere).  
 
Kaupungit ymmärretään vahvasti sosiaalisina ja biofyysisinä kokonaisuuksina. Ihmisen ja luonnon 
erottelua eri järjestelmikseen ei enää pidetä hyväksyttävänä. Kaupunkiekologian kolmena 
suuntauksena esitetään 1) kaupungeissa elävien organismien ekologiana, 2) ihmisen biologisena, 
poliittisena, taloudellisena ja kulttuurisena ekologiana kaupunkialueilla ja 3) ihmisen ja luonnon 
yhteen kytkeytymisenä ja sen vaikutuksina ihmisen ja muiden lajien kehitykseen ja eloonjäämiseen. 
Teoksen toimittajat itse ovat viimemainitun näkökannan puolella.  
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Kaupunkiekologian ja ekotehokkuuden arviointia varten ei esitetä yhtään kaikenkattavaa 
menetelmällistä ratkaisua, vaan artikkelien kirjoittajat tarjoavat monenlaisia, tiettyihin tapauksiin 
soveltuvia eväitä tai tarveaineita kaupunkiympäristön ekologian arviointiin. Tyypillisiä tällaisia ovat 
biologisperäiset eliölajien levinneisyyttä ja elinolosuhteita kuvaavat artikkelit, jotka sisältävät 
perinteisiä perustieteiden tutkimus- ja arviointimenetelmiä ekojärjestelmien tiettyjen kapeiden osa-
alueiden arviointiin, mutta niissäkin tapauksissa kokonaisvaltaiset esim. kaikkia kaupunkiympäristön 
biologisia ilmiöitä kattavat arviointityökalut puuttuvat.  
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Kirjassa on lukuisa joukko hyödyllisiä artikkeleita kaupunkiympäristön ekologian eri puolien 
arviointimenetelmien kehittämistä varten. Erityisesti kaupunkien ekojärjestelmien merkityksen ja 
niissä ilmenevien muutosten arviointiin artikkeleista on runsaasti hyötyä. 
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22. McDonnell, Mark J., Amy K. Hahs & Jürgen H. Breuste (ed.), Ecology of Cities and Towns: A 

Comparative Approach. Cambridge University Press UK 2009. 714 p. (IW, PL) +++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Kaupungit kasvavat ennennäkemättömällä vauhdilla ympäri maailmaa. Maailmanlaajuiset muutokset 
aiheuttavat tulevaisuudessa vaikutuksia, joita ei tunneta riittävästi. Nämä yhdessä ovat luoneet 
kiireisen tarpeen lisätä ekologista tietämystä ihmisasutuksesta, jotta voitaisiin kehittää asuttavia ja 
kestäviä kaupunkeja. Teoksen tarkoitus on yhdistää tutkijoita ja suunnittelijoita eri puolilta maailmaa 
selvittämään kaupunkiekologian tilannetta, tietoja, puutteita tiedoissa sekä tulevaisuuden haasteita ja 
mahdollisuuksia. 

 
Teoksessa on 35 artikkelia ja 73 kirjoittajaa. 

 
Johdannon mukaan kirjan tarkoitus on 1) arvioida kaupunkiekologian tietämyksen ja 
tiedonhankinnan menetelmien nykytilaa, 2) tuottaa esimerkkejä siitä, miten ekologista tietoa on 
yhdistetty tehokkaasti kaupunkien hallintaan ja suunnitteluun ja 3) löytää mahdollisuuksia ja 
haasteita kehittää vertaileva lähestymistapa kaupunkien ekologiseen tutkimukseen. 
 
Yhteenvetona nykyisistä lähestymistavoista kaupunkien ekologian tutkimiseen:  
Kaupungistumista tapahtuu nopeaan tahtiin kaikkialla maailmassa. Kun ymmärretään sen 
vaikutukset alueiden ekologiaan, voidaan löytää keinoja ekologisiin malleihin ja prosesseihin 
kohdistuvien haitallisten vaikutusten minimointiin. Kirjassa on joitakin kehikkoja ja lähestymistapoja, 
jotka toistuvat useissa artikkeleissa: kaupunki-maaseutu-gradientti (kaupungistumisgradientti), 
polkudynamiikka, ihmisen ekosysteemikehikko, vedenjakaja-menettely, maisemaekologia ja 
elinympäristön pirstaloituminen, ekologia kaupungissa ja kaupungin ekologia, saaribiomaantiede, 
metapopulaatiodynamiikka, välihäiriöhypoteesi (intermediate disturbance hypothesis), sarja ja malli: 
prosessin kuvaus. Suurin osa tutkimuksista käsittelee ekologiaa kaupungissa ja vain pieni osa 
kaupungin ekologiaa. Tämän arvellaan johtuvan siitä, että kaupungin ekologisista tekijöistä on 
vähemmän tietoa kuin sosioekonomisista tekijöistä. Useat kirjoittajat uskovat kuitenkin, että tieto 
ekologiasta kaupungissa lisää myös tietämystä kaupungin ekologiasta. 
 
Tutkimusmenetelmät: Ekologia nähdään yhä enemmän puhtaiden ekosysteemien tutkimisen sijasta 
kaikkien ekosysteemien tutkimisena, riippumatta ihmisen vaikutuksen laajuudesta. Tällaisia 
menetelmiä ovat: kvantitatiiviset mallit, intensiiviset ja laajat kenttätutkimukset, 
sisäkkäisnäytekaaviot, kaupungistumisgradientit, etenevä tutkimus, joka perustuu aikaisempien 
tutkimusten tuloksille, kokeet kentällä ja laboratoriossa, monimuuttujaluokitus ja -järjestys, meta-
analyysi ja GIS. Kaupungistumisgradienttia on käytetty laajasti sen kehittämisestä lähtien 
(McDonnell ja Pickett 1990). Se antaa mahdollisuuksia paikallisiin ja seudullisiin vertailuihin 
yksittäisen kaupungin sisällä ja eri kaupunkien gradienttien välisiin vertailuihin. 
Paikkatietomenetelmät (GIS) ovat voimakkaita työkaluja monimuotoisuuden säilyttämistä palveleville 
analyyseille kaupunkiympäristössä.  Niitä on käytetty kuvaamaan monimuotoisuuden paikan ja ajan 
näkökulmia suunnittelusovelluksissa, ennakoivien työkalujen kuten asiantuntijamallien 
kehittämisessä, skenaarioiden luomisessa ja testaamisessa, päätöksenteon tukemisen malleissa ja 
yhdistettäessä kenttätutkimustietoa muihin tietolähteisiin. GIS sopii erittäin hyvin 
kaupungistumisgradienttien käyttöön. Rajoituksena ovat puutteelliset alueelliset tietokannat 
erityisesti kehittyvissä maissa, kustannukset erilaisten tietolähteiden yhdistämisessä, tuotteiden 
hankinta ja ylläpitokulut sekä teknisen osaamisen tarve. Menetelmien yleistyminen vähentää näitä 
ongelmia. 
 
Mahdollisuudet ja haasteet maailmanlaajuisen vertailumenetelmän kehittämiseen: 
Kaupungin ekosysteemeillä on yhteisiä piirteitä, kuten puut puistoissa ja pihoilla, ruohokentät, 
keinotekoinen yövalaistus, samanlaiset suunnitteluperiaatteet aikaisemmissa siirtomaakaupungeissa 
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johtuen kaupunkisuunnittelun rakenteista ja maisema-arkkitehtuurin tyyleistä. Kaupungit kuitenkin 
ovat erilaisia ympäristöön, historiaan, sosiaalisiin ja kulttuurisiin puitteisiin liittyviltä 
ominaisuuksiltaan. Vertailevat menetelmät paikallisessa laajuudessa ovat edistäneet merkittävästi 
tietämystä kaupunkien ekologista. Seudulliset ja maailmanlaajuiset vertailevat tutkimukset eivät ole 
niin yleisiä, mutta ne tarjoavat mahdollisuuksia ihmisasutuksen ekologian ymmärtämiseen. 
Seudullisten ja maailmanlaajuisten vertailevien tutkimusten kehittämiseen liittyy haasteita: 1) niiden 
vaatimat resurssit, 2) standardisoidun terminologian ja määritelmien puuttuminen, 3) 
standardisoitujen muuttujien ja mittausmenetelmien puuttuminen 4) yleisten tietolähteiden 
puuttuminen kaupunkien kesken ja 5) eri alojen vuorovaikutuksen kasvava tarve. 
 
Vertailevaa tutkimusta ekologiasta kaupungeissa esitellään kahden tapaustutkimuksen avulla. 
Ensimmäinen käsittelee ihmisen ekosysteemin mallia (human ecosystem model). Tutkimuksen 
mukaan malli soveltuu myös Suomeen. Se voi auttaa ymmärtämään asemakaavojen dynamiikkaa: 
jos voimme ennakoida suunniteltujen maankäytön muutosten mahdollisia vaikutuksia, voimme 
ennakoida niiden asukkaiden reaktioita, joilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluprosessiin 
kaavan muuttamiseksi, ennen peruuttamattomia ekologisia muutoksia. 
 

b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Artikkelissa, jonka ovat kirjoittaneet Niemelä, Kotze & Yli-Pelkonen ”urbaani” viittaa ihmisyhteisöön, 
jossa on suuri ihmisten, asuntojen ja muiden rakenteiden tiheys. Sanan ”ekologia” merkitys on 
laajentunut viime vuosikymmeninä. Se voi olla luonnon taloutta, ihmisen luonnonvarojen perustaa, 
käsite, joka näkee ihmisen olemassaolon suhteessa luontoon ja kytkee poliittisen toiminnan 
ympäristöllisiin asioihin. Ekologia on siis monimutkainen kokonaisuus, jolla on useita ulottuvuuksia. 
Tässä sitä käsitellään osana luonnontieteitä muistaen kuitenkin muut määritelmät.  
 
Ekologia kaupungissa on eri asia kuin kaupungin ekologia. Kaupunkiekologia on monitieteinen 
yhdistäen luonnontieteilijät, sosiologit ja kaupunkisuunnittelijat. Kaupungin ekologia tutkii kaupunkia 
ihmisen ja ekologisten tekijöiden vuorovaikutussysteeminä. Kaupunki-maaseutu-gradienttia voidaan 
käyttää mallina tutkittaessa eloperäisten yhteisöjen vastareaktioita ihmisen aiheuttamille häiriöille. 
Tällöin vertailun kohteena olevilla paikoilla on sama alkuperäinen fyysinen ympäristö, mutta ne 
eroavat toisistaan mitattavien kaupungistumista kuvaavien ominaisuuksien suhteen, 
kaupunkikeskustoista maaseutuympäristöön. Ihmisen ekosysteemin mallin ja gradienttianalyysin 
yhdistäminen näyttää hedelmälliseltä menetelmältä kaupunkiekologian tutkimuksessa. 
 
Vertailevaa tutkimusta ekologiasta kaupungeissa esitellään kahden tapaustutkimuksen avulla. 
Ensimmäinen käsittelee ihmisen ekosysteemin mallia (human ecosystem model, kaavio alla, s. 20):  

 
 

Suomalaiseen asuntoalueen asemakaavaprosessiin sovellettu systeemidynaaminen malli (Grimm et 
al. 2000 ja Yli-Pelkonen & Niemelä 2005; ks. myös Marzluff et al. 2008, referaatti no 21).  
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Wittig’in mukaan kaupunkiekologian käsitettä käytetään seuraavilla tavoilla: 1) kuvaamaan 
kaupunkisuunnitteluohjelmia poliittisella ja suunnittelutasolla ja 2) luonnontieteissä sillä viitataan 
siihen biologian alueeseen, joka koskee kaupunkialueita. 
 
Myös Nilsson & Florgård’in mielestä kaupunkiekologia voidaan jakaa ekologiaan kaupungeissa ja 
kaupunkien ekologiaan (Grimm et al. 2000). Edellistä tutkivat luonnontieteilijät ja jälkimmäistä 
luonnontieteilijöiden lisäksi sosiaalitieteilijät. Tieteellisten tulosten yhdistäminen maankäytön 
suunnitteluun edellyttää suunnitteluprosessin tuntemista. 

 
Artikkelissaan Steward, Pickett, Cadenasso, McDonnell & Burch määrittelevät kaupunki-maaseutu-
gradienttikehikon hierarkkiseksi, joka sisältää syyt, tekijät, rajoitukset ja vuorovaikutukset neljässä 
alajärjestelmässä: fysikaalis-kemialliset olosuhteet, elollinen luonto (populaatio ja yhteisö), 
ekosysteemi (rakenne ja toiminta) ja ihmiset (kaavio s. 33, alla). 
.  

 
 
Kaupunkijärjestelmän suhdetta luontojärjestelmiin pyritään jäsentämään monilla muillakin 
hierarkkisilla kaavioilla (alla). 
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Ihmisen ekosysteemi hierarkkisena järjestelmänä (Steward et al. ovat soveltaneet tätä käyttäen uutta 
aineistoa, Machlis et al. 1997)  

 
 
Kaupunkimallin rakentuminen kaupungistumisasteen (gradientin) ekosysteemien ja 
polkudynamiikkojen yhdistelmänä (Steward et al.) 
 
Seuraava riippuvuus on löydetty väestötiheyden ja typen jokiin ja meriin siirtymisen välillä (Peiers et 
al. 1991, Cole et al. 1993): log(NO3 vienti) = 0,64 x log(väestötiheys) + 1,5. 
 
Metsien pinta-alojen ja lajien (linnut ja muurahaiset) esiintymistiheyksille on löydetty tilastollisia 
korrelaatioita (Natuhara & Hashimoto, kuvat alla, s. 202 ja 207). 
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Eisenbeisin ja Hänelin mukaan öinen keinovalaistus vaikuttaa yhä enemmän luontoon ja 
ekosysteemeihin, esimerkiksi lintuihin ja hyönteisiin. Kaupunkimaisuus (gradientti) ja 
läpäisemättömien pintojen määrä kulkevat yleensä käsi kädessä ja vaikuttavat molemmat lajien 
määrään ja tyyppeihin (kuva alla, s. 276). 
 

 
 
Muissa artikkeleissa käsitellään mm. teiden ja liikenteen ekologiaa ja niiden vaikutuksia kasveihin ja 
eläimiin sekä maisemaan (van der Ree), kaupunkien eläinyhteisöjä, metsäalueita, muurahaislajeja 
(Natuhara), selkärangattomien monimuotoisuutta kaupunkiympäristöissä (Hochuli & Lomov), 
kasvipeitettä ja väestötiheyttä (Yang), kasvillisuutta ja metsäsaarekkeita kaupunki-
maaseutugradientin suhteen (Zipper & Guntenbergen).  
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c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Artikkeleissa kaupunkiympäristön ekologisia ulottuvuuksia ja arviointimenettelyjä kuvaillaan monin 
tavoin ja monissa maantieteellisissä olosuhteissa.  
 
Esimerkiksi Meurk et al. määrittelevät urbaanin puuston ominaisuuksien ympäristölliset, sosiaaliset 
ja alueelliset tekijät Aucklandissa Uudessa Seelannissa. He käsittelevät kaupunkien 
luonnonympäristöä ja vihreää rakennetta rakennetun infrastruktuurin sisällä kohteena erityisesti 
kotipuutarhojen etupihat. Kirjoittajien tavoitteena on tuottaa tietoa älykkäiden hallinta- ja 
kunnostustekijöiden kehittämiseen kaupunkisuunnittelussa, joka kohentaisi monimuotoisuutta. 
Esitellyssä hankkeessa kerättiin kasvillisuutta sellaisena kuin se näkyy kadun puolelta, tutkittiin 
tonttien ominaisuuksia, myös satelliittikuvien avulla. Samalla luokiteltiin tontteja ja lajeja sekä 
haastateltiin asukkaita. Tietämys tai kiinnostus monimuotoisuuteen vaihteli sijainnin, 
sosioekonomisten tekijöiden, asukkaiden etnisen taustan, asumisajan ja lähiön iän mukaan. 
Vähemmän näyttävät puutarhat olivat yleensä vuokrakiinteistöillä ja uudet asunnot olivat 
näyttävämpiä kuin vanhat. Työttömyysaste vaikutti puutarhojen näyttävyyteen, samoin kotitalouden 
tulot, koulutus, ikä, vuokraus, työttömyys, paikallinen syntyperä ja lähiön ikä. 
 
Poyat et al. käsittelevät mm. biokemiallisia syklejä, kaupunki-maaseutu gradienttia, maaperän 
ominaisuuksia, kaupunkimaisia ominaisuuksia, ympäristötekijöitä, tontin ominaisuuksia, 
ekosysteemimuuttujia ja hiilivarastoja maankäyttöluokittain (taulukko s. 337, kuvat, s. 338–339 ja 
taulukko s. 347 alla).  
 

 
 
Breuste laatii kaupunkimaiseman rakenneanalyyseja. Tutkimuskohteena on maankäyttö 
kaupungistumisen indikaattorina, maankäytön rakenteelliset ominaisuudet kaupunkimaisemien 
sisällä, eri biomien, luonnonmaisemien ym. vaikutus kaupunkikehitykseen, kaupungistuminen 
maisemaa muuttavana prosessina, kaupungistumisen nopeus, muutosten kesto ja voimakkuus, 
maisemarakenne sekä maaperän tiiveyden vaikutukset (kuvat ja taulukot, s. 362–365). Monet 
kuvailut ja analyysit ovat mielenkiintoista ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta. 
 
Lisäksi kuvaillaan seuraavia kaupunkiympäristön ekologisia ulottuvuuksia:  

• kasvillisuuden säilyttäminen kaupungissa (Florgård),  
• ihmisen vaikutus biotoopin kestävyyteen, maisemasuunnittelu (Löfvenhaft) 
• maiseman ekologinen analyysi, kaupungistuminen, lajien monimuotoisuus (Mörtberg) 
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• vertaileva kaupunkiekologia (taulukko s. 559, kuva s. 560), ekologinen jalanjälki 
Wackernagelin ja Reesin 1996 mukaan (Loucks) 

• 8 askelta onnistuneeseen vertailevan ekologian tutkimukseen kaupunkiekologiassa, 
(taulukko s. 573 alla), sen 1. askel on: lopeta väitteleminen kaupunkiekologian määritelmistä 
(Parris)  
 

 
 
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Teos käsittelee kaupungin luonnonympäristön monimuotoisuutta ja siihen kohdistuvaa vertailevaa 
tutkimusta. Yhteydet kaupunkisuunnitteluun ja ekotehokkuuteen ovat usein välillisiä, mutta kuitenkin 
havaittavissa ja sovellettavissa. KEKO-työkalun kehittämistyössä hyöty on lähinnä monipuolisessa 
kaupunkiekologian peruskäsitteiden määrittelyssä ja siinä, miten luonnon monimuotoisuus voidaan 
määritellä kaupunkiympäristössä siten, että se on sovellettavissa ekotehokkuuden määrittelyyn. 
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23. McHarg Ian L., Design with Nature. Wiley Series in Sustainable Design. John Wiley & Sons New York 

1992. 198 p. (PL) ++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Teosta pidetään yhdysvaltalaisena ekologisen ympäristöanalyysin klassikkona. Kirja lähtee luonnon 
olosuhteiden ja ilmiöiden peruskuvauksista ja keskittyy nimenomaan luontoympäristöön ja siihen 
miten ihminen muokkaa ympäristöään ja mitä vaikutuksia sillä on. Teos on myös 
maisemasuunnittelun ja maisema-arkkitehtuurin perusteoksia. Kirja on vuonna 1991 uudistettu 
painos alun perin vuonna 1969 julkaistusta teoksesta ja poikkeaa siksi muista tähän 
kirjallisuustutkimukseen valituista. Valinnan perusteluna on kuitenkin se, että siihen viitataan 
jatkuvasti tuoreimmissakin kaupunkiekologian teoksissa. Teoksen esipuheen kirjoitti Lewis Mumford, 
joka toteaa mm., että kirja tuo esiin välttämättömän tieteellisen ajattelun tarpeen, tässä tapauksessa 
ekologian. Tarve on tullut ilmeiseksi moneen kertaan myös kirjan julkaisemisen jälkeen. 
 
Teoksen avainviesti sisältyy jo otsikkoon: design with nature. Ihmisen ympäristösuunnittelun 
ohjenuorana on oltava suunnittelu luonnon kanssa eli luonnon asettamilla ehdoilla eli ei niin, että 
ihminen suunnittelee ja rakentaa ympäristöään itselleen sopivaksi ottamatta huomioon mitä siitä 
mahdollisesti seuraa vuosien, vuosikymmenten tai vuosisatojen jälkeen. 
 
Ian McHarg tuo esiin voimakkaasti kaupunkirakenteen kontrolloimattoman kasvun aiheuttamat 
ongelmat. Esimerkkinä on käytetty esikaupunkialueiden valtavaa leviämistä ympäristöönsä (kuva 
alla). 
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b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Ekologia on teoksen ”perustiede”. Sitä ei kuitenkaan selkeästi määritellä. Ekologisuus tai 
pikemminkin ekologiaan liittyvät ympäristön perusominaisuudet tulevat ilmi lähinnä erilaisista 
analyysi- ja kuvausmetodisista esimerkeistä (ks. kohta c). Kirjoitusajankohdasta johtuen 
ekotehokkuus on käsitteenä vielä tuntematon. 
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Teos nojaa ympäristötieteelliseen analyysiin, jossa luonnonympäristön muutoksia kuvaavia 
ominaisuuksia käydään läpi yksi kerrallaan. Laittamalla analyysin tulokset päällekkäin läpinäkyviksi 
karttasarjoiksi, voidaan muodostaa kokonaiskuva, joka helpottaa päätöksentekoa. Eräs 
yhteismitallisuuteen tähtäävä käsite on maankäytön arvo (value for land use), joka perustuu 
ekologisiin tekijöihin (ecological factor), joita on useita kymmeniä kahdeksassa pääryhmässä: 
ilmasto, geologia, geosysteemit (physiography), vesitalous, maaperä, kasvillisuus, eläimistö (wildlife) 
ja maankäyttö. 
 



 
 
 
 
 
 4.6.2012 128 / 232  
Pekka Lahti, Appu Haapio, Åsa Nystedt, Eero Puurunen, Pekka Tuominen ja Irmeli Wahlgren VTT     
                                                                   

 
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Karttasarjat, päällekkäiskartat ja yhteenvetokartta (overlay method ja composite maps) (s. 36–41, 
105–114 Staten Island) ovat metodisena työkaluna paljon käytetty mutta edelleen käyttökelpoinen 
analyysityökalu. Se mahdollistaa eri ulottuvuuksien ja ominaisuuksien samanaikaisen tarkastelun, 
mutta ei sellaisenaan vielä tarjoa menetelmää tai työkalua siitä, miten eri ominaisuudet pitäisi 
yhdistää ja millä tavalla eri asioita tulisi painottaa. Arviointimenetelmien ja työkalujen kehittämisen 
kannalta hyödyllisimpiä ovat ekologiset kriteerit (luonto pääosassa, maankäyttö muuten vain 
historiallisena tai maisemallisena tai virkistysarvona, s. 108–9). Sen lisäksi mielenkiintoisia ovat 
esimerkiksi sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta terveys- ja rikos- ja väestöryhmäkartat (s. 189–
192) sekä poissulkeva metodi kaupunkikehittämiselle soveliaitten paikkojen löytämiseen (periaate: 
luonto ensin, sitten ihminen). 
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24. Mostafavi, Mohsen & Gareth Doherty. Ecological Urbanism. Harvard University, Graduate School of 

Design. Lars Müller Publishers, Baden Switzerland Germany 2010. 655 p. (IW, PL) +++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Kirjan lähtökohtana ovat seuraavat kysymykset: Miksi ekologinen kaupunkikehitys on juuri nyt 
tärkeää? Maailman väestö kasvaa ja siitä aiheutuu jatkuva muutto maaseudulta kaupunkeihin. 
Kasvava määrä ihmisiä ja kaupunkeja käyttävät maailman niukkoja resursseja. Tilanteesta aiheutuu 
tuhoisia vaikutuksia. Miten suunnittelijat voivat vastata tämän todellisuuden haasteisiin?  
 
Kirjan alussa käydään läpi tunnetut maapallon kestävää kehitystä koskevat arviot 1980-luvulta 
alkaen. Huolestuneisuus on kasvanut jatkuvasti, mutta suunnittelun kaipaamia arviointityökaluja on 
alkanut ilmaantua vasta 2000-luvulla, ja niitäkin vaivaa vielä riittävän pohjatiedon puute ja valtaosa 
koskee yksittäisiä rakennuksia ja kaupunkisuunnittelua palvelevat työkalut ovat vähemmistönä. 
 
Esipuheen mukaan kirjan tarkoitus on muodostaa kehikko, jossa ekologian ja kaupunkikehityksen 
yhdistämisellä voidaan luoda uutta tietoa ja menetelmiä sekä saada viitteitä siitä millaiseksi kaupunki 
voi muuttua tulevina vuosina.  
 
Teoksessa on yhteensä 133 kirjoittajaa. Runsaasti kuvitettu kirja koostuu johdannosta ja 125 
artikkelista, joiden pituus ja tyyli vaihtelevat.  
 
Johdantoartikkelissa (Mohsen Mostafavi) on esitelty mm. seuraavia teemoja: 

- Voiko ekologiaa ja kaupunkikehitystä yhdistää – voiko kaupunki olla ekologinen? Voidaan 
ajatella kaupunkia, joka on varovaisempi resurssien käytössä ja energiatehokkaampi 
päivittäisissä toiminnoissaan kuin nykyään. Mutta riittääkö tämä? Energiatehokkuus ja 
määrälliset seikat on yhdistettävä laadullisiin arvoihin. 

- Ekologian ja kaupunkikehityksen ristiriitaisten olosuhteiden yhdistäminen 
- Guardian -lehden eräässä numerossa on esitetty kolme tarinaa, jotka kukin korostavat 

omalla tavallaan kaupunkien kestävän kehityksen perusasioita: 
o Hyökkäys Irakiin ja öljyboomi Albertassa: kun Bagdad palaa, Calgaryssa on 

kasvubuumi. Öljyhiekkaa otetaan käyttöön, jolloin syntyy avolouhoksia jotka käyttävät 
paljon energiaa, tuottavat paljon jätteitä, ovat kalliimpia ja aiheuttavat enemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä kuin perinteinen öljynporaus. Tämä korostaa pikaista tarvetta 
kehittää tulevaisuuden kaupunkien energialähteiden käyttöön vaihtoehtoisia ja 
tehokkaita tapoja. 

o Intiassa on rakennettu korkea talo rikkaan perheen asunnoksi, mikä ilmentää ristiriitaa 
köyhien ja rikkaiden välillä. 

o Elokuva maahanmuuttajien kasvimaista kaupungissa tuo esiin mahdollisuuden edistää 
ihmisten yhteydenpitoa ja sopeutumista kaupunkiolosuhteissa. 
 

- Gregory Batesonin artikkelissa esitetään, että ”eloonjäämisen yksikkö on organismi plus 
ympäristö” eikä niinkään darwinistinen luonnonvalinta. Sama ajatus on laajennettuna Felix 
Guattarin The Three Ecologies -teoksessa, jossa kehitelty eettispoliittinen käsite ”ekosofia” 
muodostuu kolmesta ”ekologisesta rekisteristä”: ympäristö, sosiaaliset suhteet ja ihmisen 
subjektiivisuus 

- esimerkkejä entisten teollisuusalueiden muutoksesta: rataväylä muutettu puistoksi (Pariisin 
Promenade Plantée, kuva alla, ja New Yorkin High Line) 
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- ekologisen urbanismin haasteena on määritellä ne hallinnan (governance) olosuhteet, joilla 

se voi toimia, jotta tuloksena on yhtenäisempi seudullisen suunnittelun malli 
- yhdyskuntarakenteen hajautuminen (sprawl), johon Yhdysvalloissa liittyvät kiinteästi 

autoiluun perustuva elämäntapa, vain vähäiset jalankulun edistämistoimet ja julkisen 
liikenteen investointien puute.  

- tiiveys (density) on ekologisen kaupunkirakenteen määräävä kriteeri 
- pitkän tähtäimen suunnittelu ja tiiviimpien kaupunkien potentiaaliset hyödyt edellyttävät 

läheisempää yhteistyötä yksityisten ja julkisten sektorien välillä. 
- jätteiden määrä ja näkyminen, minkälaista ruokaa syödään ja miten 
- arkkitehti Jean Renaudie suunnitteli Etelä-Pariisiin sosiaalisen asuntotuotannon taloja, joissa 

on monitahoinen geometrinen muoto, ja joissa on kiinnitetty yhtä paljon huomiota ulkotiloihin 
– terassit ja puutarhat asuntojen välissä – kuin asuntoihin; hyvä esimerkki luonnon käytöstä 
korkeissa taloissa 

 
Johdannon jälkeen kirja on jaettu seuraaviin osiin: ennakoi (anticipate), tee yhteistyötä (collaborate), 
aisti (sense), paranna (curate), tuota (produce), tee yhteistyötä (collaborate), vuorovaikuta (interact), 
pane liikkeelle (mobilize), mittaa (measure), tee yhteistyötä (collaborate), sopeudu (adapt), haudo 
(incubate). Osissa käsitellään mm. 

- kaupunkikehityksen historiaa 
- ajatuksia kestävyydestä 
- kestävän kaupunkikehityksen pohdintaa ja käytännön esimerkkejä 
- esimerkkejä uudentyyppisistä suunnitelmista ja ideoista   

 
Kirjassa esitetään kaupunkiympäristön ekologisuuden edistämistoimia rakennustasolta koko 
kaupungin tasolle, esimerkiksi rakennusten vaipan energiaparannuksia ja hulevesien paikallista 
käsittelyä (alla yhtenä hyvänä esimerkkikohteena esitelty Helsingin Jätkäsaaren kilpailuehdotus, ks. 
kohta b). 
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b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Ekologisen kaupunkikehityksen idea (ecological urbanism) voidaan nähdä keinona tuottaa joukko 
herkkyyksiä (kykyjä ymmärtää vivahteita) ja käytäntöjä, jotka voivat auttaa parantamaan 
lähestymistapojamme kaupunkikehitykseen. Ekologinen kaupunkikehitys ei ole uusi 
suunnittelukäytännön muoto. Se hyödyntää uusien ja vanhojen menetelmien, työkalujen ja 
tekniikoiden monimuotoisuutta tieteidenvälisellä ja yhteistyössä tehtävällä lähestymistavalla. Näiden 
käytäntöjen täytyy kohdistua sekä olemassa olevien kaupunkiolosuhteiden kehittämiseen että tulevia 
kaupunkeja koskeviin suunnitelmiin.   
 
Kirjan artikkeliluonteen mukaan erilaisia määrittelyjä kaupunkien ekologisista ominaispiirteistä on 
monia. Joku korostaa ilmastonmuutosta, joku toinen jätehuoltoa, kolmas sosiaalisia eroja, neljäs 
energiahuoltoa, viides olevan rakennuskannan korjaamista jne. Seuraavaan on poimittu muutamia 
esimerkkejä ekologisen kaupunkikehityksen erilaisista lähestymistavoista. 
 
o Rem Koolhaas on arkkitehti, joka on koonnut esimerkkejä kaupunkikehityksen ja 

kaupunkisuunnittelun historiasta. Hän käsittelee energiantuotantoa ja taloudellista kehitystä ja 
viittaa mm. Rooman klubin Kasvun rajat -raporttiin. Koolhaas on kiinnostunut nykyaikaisuuden 
ja sellaisten jatkuvasti improvisoitujen, spontaanien olosuhteiden rinnakkaiselosta 
(coexistence), jotka eivät käytä paljon energiaa tai materiaaleja. Yhtenä esimerkkinä 
tarkastellaan ilmasto-olosuhteita ja hanketta, jossa analysoidaan tuulienergian hyödyntämistä 
Pohjanmerellä. 
 

o Hollantilainen suunnittelutoimisto OMA (Office for Metropolitan Architecture) esittelee 
Pohjameren tuulienergian hyödyntämissuunnitelmaa, joka on uudenlainen yleiskaava (Master 
Plan), ei niinkään alueidenkäytön suunnitelma, vaan systeemi, joka koostuu katalyyttisistä 
elementeistä. Pääkomponentit ovat: 1) energiasuperkehä (Energy Super-Ring, energian 
hankinnan ja jakelun päärakenteet), 2) tuotantohihna (Production Belt, teollisuuden ja 
institutionaalinen infrastruktuuri, joka tukee tutkimusta ja tuotantoa), 3) riutat (Reefs, 
stimuloidut meriekologiat, jotka vahvistavat meren luonnollisia ekosysteemejä ja 
ekotuottavuutta sekä 4) kansainvälinen tutkimuskeskus (edistää kansainvälistä yhteistyötä, 
tutkimusta, innovaatioita ja kehitystä). 
 

 
 
Pohjanmeren yleiskaava: punaisella ”energiasuperkehä” ja tuulipuistot (wind farms). 
Yleiskaava on energiajärjestelmän kuvaaja eikä niinkään alueidenkäytön suunnitelma (North 
Sea Master Plan, Zeekracht, OMA, s. 73.) 
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o Homi K. Bhabha käsittelee Mumbain kestävyyttä ja korostaa kestävyyttä suhteellisen ajattelun 
muotona ja kulttuuristen, sosiaalisten ja geopoliittisten suhteiden hetkellisenä tasapainotilana. 
Lisäksi tarkastellaan myös rakentamattoman (unbuilt) merkitystä. 
 

o Daniel Raven-Ellison ja Kye Askins esittelevät Urban Earth -projektin, jossa kävellään 
kaupunkialueen läpi valittua linjaa pitkin ja otetaan valokuva joka 10. askeleella. Kaupungin 
jalanjälkeä kuvataan lisäksi mm. kävelyn pituutena ja esimerkiksi köyhyyden (deprivaation) 
alueellisena jakaumana. 
 

o Ulrich Beck käsittelee ilmastonmuutosta ja sosiaalista epätasa-arvoa. Ilmastonmuutokseen 
liittyvät luonnonkatastrofit kohdistuvat ihmisiin epätasa-arvoisesti. Tekijä ehdottaa 
sivuvaikutusperiaate-käsitteen käyttämistä. 
 

o Andrea Branzi käsittelee heikkoa metropolia, jolla hän tarkoittaa alueita, jotka ovat puoliksi 
maatalous- ja puoliksi kaupunkialueita. Heikko metropoli on järjestelmä, jossa on yksi pc 
jokaista 20 neliömetriä kohden. Se on nykyajan, ei tulevaisuuden, metropoli.  
 

 
 

Heikko metropoli kuvaa nykyistä kaupunkia, joka ei erotu maaseudusta (The Weak Metropolis, 
s. 112–113). 
 

o Suunnittelutoimisto JDS Architects tarkastelee vihreän ja kestävyyden käsitteitä. Kestävä 
arkkitehtuuri on kaikkialla ja ei missään. Nuoret arkkitehdit eivät ole enää kiinnostuneita LEED 
platinataloista. Kirjoittajat haluavat edetä kestävästä kyvykkääseen (from ”sustain” to ”ability”), 
yhdistää kestävyyden periaatteet perusteellisesti ja liittää historiallisesti todistetut käytännöt 
nuoreen luovuuteen ja innokkaaseen nerokkuuteen uusien polkujen löytämiseksi ekologiseen 
arkkitehtuuriin. 
 

o Leland D. Cott tarkastelee kaupungin korjaamista (retrofit) kestäviksi, jolloin voidaan säästää 
energiaa ja vähentää hiilipäästöjä. Tietoa ongelmista kaupungin kestävyyden suhteen on, ja 
millä tahansa mittarilla olemassa olevat rakennukset ovat ”kestävyyden” vastakohtia.  
 

o Margaret Crawfordin mukaan tulevien kaupunkien pitää olla hiilinegatiivisia. Täytyy löytää 
keinoja tasoittaa kaupungin sitoutunutta energiaa ja lisätä kestävän energian, ruoan, liikenteen 
ja asuntojen tuotantoa, samalla edistäen kansanterveyttä ja elämän laatua. Kaupungit ovat osa 
laajempaa systeemiä – esim. energiantuotantoketjua. 
 

o Matt Welsh ja Josh Bers käsittelevät antureita, joiden avulla saadaan tietoa sääolosuhteista, 
ilman laadusta, melusta, tieliikenteestä jne. CitySence -hankkeessa muodostetaan kaupunkiin 
anturien verkosto, joka on avoin, tutkimusyhteisön käytettävissä oleva testipohja. Kaikki koottu 
data on julkisesti saatavilla. 
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o Marije Vogelzang tarkastelee lähiruoan merkitystä ekologian kannalta. 

 
o Christine Outram, Assaf Biderma ja Carlo Ratti tarkastelevat tietojärjestelmiä, joiden avulla 

voidaan optimoida jätekuljetuksia ja reittejä. Järjestelmän avulla voidaan yhdistää esimerkiksi 
pyöräilyn sijainti- ja ilmanlaatutietoja ja valita reitit, joilla on vähiten ilmansaasteita ja ruuhkia. 
Lisäksi voidaan tarkastella terveystavoitteita ja kaverien läheisyyttä. Kyseessä ovat älykkäät 
ratkaisut internetin ja facebookin avulla. 
 

o Mike Hodson ja Simon Marvin pohtivat ekourbanismin käsitettä ja esittävät esimerkkejä 
ekokaupungeista. Pääkysymys on, ovatko ekokaupungit (eco-cities) kuten Masdar (Abu Dhabi, 
Arabiemiraatit) ja Dongtan (Shanghai, Kiina) todella planeetan pelastamiseen johtavia 
yhteisöllisiä herätteitä vai suljettuja ekologisesti varmistettuja turvapaikkoja. Hodson & Marvin 
huomauttavat myös, että mukana toteutuksessa ovat paitsi korkean tason valtiolliset 
sopimukset (esim. Kiina ja UK) niin myös merkittävät kansainväliset yritykset (General Electric, 
Arup, Foster & Associates). Kaupunkeja kiinnostaa yhä enemmän varmistaa ekologinen 
turvallisuutensa (ecological security) ja sitä koskeva strategia. Energian saannin ohella siinä 
korostuvat veden saannin, jätehuollon ja koko materiaalihuollon turvallisuus.  

 
o Herbert Dreiseitl esittelee ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta mielenkiintoisen 

vesienohjauksen suunnittelumenetelmän Singaporeen. Siellä olevat kanaalit ovat nykyisin 
enimmäkseen kuivia ja täyttyvät vain lyhyiden tulvahuippujen aikana. Tulevaisuudessa 
vesivirtoja ohjataan matalampien huippujen avulla käsittelemällä sadevedet tonteilla, jolloin ne 
valuvat hitaasti jokeen. 

 

  
 
o Michael Van Valkenburgh Associates esittelee Jätkäsaaren Low2No -kilpailun erästä 

ehdotusta (kuva alla)19. Siihen sisältyy useita kestäviä kaupunkistrategioita tarkoituksena 
ohjata alue pitkällä aikavälillä ekologisesti omavaraiseksi ja taloudelliseksi menestyväksi. 
 

 
 

                                                      
19 Ehdotus on yksi viidestä Jätkäsaaresta vuonna 2009 järjestetyn ns. Low2No -kilpailun 
jatkoon valituista kilpailuehdotuksesta. Kilpailun voitti ARUPin, Sauerbruch Huttonin ja kahden 
muun toimiston yhteenliittymä. 
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o D. Michelle Addington käsittelee energiajärjestelmiä, exergian kartoitusta ja esitetään 
virtauskaavio energiantuotannosta (s. 249). 
 

o Bill Dunster esittelee ZEDFactorya ja siellä tehtyjä suunnitelmia20. Artikkelin ydinviesti on, että 
kaupungin tiiveyttä on mahdollista lisätä ja samalla parantaa mitattavasti elämän laatua 
verrattuna rakentajien standardeihin UK:ssa. Kaikki UK:n hallituksen tavoitteet on mahdollista 
saavuttaa: 3,5 miljoonaa asuntoa olemassa oleville brownfield-alueille niin että kaikilla on oma 
puutarha ja samalla vähennetään niukkojen uusiutuvien energialähteiden tarvetta (kuvat s. 
277–279). 

 
o Suunnittelutoimisto MVRDV esittelee 3 000 talon ekokaupungin ”Logrono Eco-city” (kuva alla, 

s. 280–281) suunnitelman. Vain 10 % pinta-alasta käytetään rakentamiseen. Lineaariset 
polvekkeet maaston läpi takaavat kaikille asunnoille näkymät kaupunkiin. Jäljelle jäävä alue 
muodostetaan ekopuistoksi, joka on sekoitus puistoa ja energiantuotantoa. 100 % energiasta 
tuotetaan paikalla auringon ja tuulen yhdistelmällä. Alueella on harmaan veden kierrätys ja 
luonnonveden puhdistus. Alueella yhdistyvät tiivis kaupunkiasuminen ja ekologiset 
parannukset. Uudella asutuksella on CO2-neutraali jalanjälki ja se saavuttaa korkeimman 
espanjalaisen energiatehokkuuden luokituksen. Tiiviin, vuoren muotoa seuraavan 
rakentamisen vuoksi kustannukset minimoituvat. Puhtaan energian tuotannolla ja laadukkaalla 
rakentamisella saadaan vuosittain 6 000 tonnin CO2-päästövähennykset. 
 

 
 

o Kongjian Yu esittelee ajatuksen ison jalan vallankumouksesta (the Big-Foot Revolution). Idea 
perustuu siihen, että yli tuhannen vuoden ajan kiinalaisten tyttöjen jalat sidottiin niiden 
typistämiseksi, koska terveitä ja luonnollisia isoja jalkoja pidettiin rahvaanomaisena. Vastaavaa 
järjestelmää on käytetty myös etuoikeutetun kaupunkivähemmistön oikeuteen rakentaa 
kaupunkeja ja alueita. Kaupungeissa vesihuolto sidotaan viemärijärjestelmiin eikä sallita veden 
suodattua ja kulkea hitaasti mereen. Ekologinen infrastruktuuri on rakenteellinen 
maisemaverkosto, joka koostuu kriittisistä maisemaelementeistä ja kaupunkirakenteista. Se 
käyttää vähän tilaa ja suojaa neljää kriittistä ekopalvelua: 1) takaa ruoan tuotannon ja puhtaan 
veden, 2) säätelee ilmastoa, sairauksia, tulvia ja kuivuutta, 3) tukee ravinnekiertoa ja 
alkuperäisten kasvien ja eläinlajien elinympäristöä, 4) tukee kulttuuria yhdistettynä henkisiin ja 
virkistyshyötyihin. 

 

                                                      
20 Dunsterin ja ZEDFactoryn oma kirja on esitelty erikseen (ks. referaatti no 12). 
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Kaupunkisuunnittelun kehikko, joka perustuu ekosysteemipalveluista koostuvaan 
ekologiseen infrastruktuuriin (s. 285). 
 

o soa architects esittelee Ekotornin (Eco-tower, kuva alla, s. 293), jossa yhdistetään 
maataloustuotanto, asuminen ja energiantuotanto samaan vertikaaliseen järjestelmään. 

 

 
 
o Alexander J. Felson ja Linda Pollak tarkastelevat kaupungin hiilinieluja ja niiden alueellista 

jakaumaa (kuva alla, s. 357). 
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o Barcelona Urban Ecology Agency käsittelee kaupunkisuunnittelua ja metabolisia virtoja. 

(kuvassa alla esitetään kolmen tason kaupunkisuunnittelua, s. 365) 
 
 

 
 

o Andres Duany tarkastelee kestävän kaupunkikehityksen yleistä teoriaa ja arviointimenettelyä21 
 
o Paul Robbins käsittelee ekologisen kaupunkikehityksen poliittista ekologiaa, johon liittyy mm. 

arvottamista ja sosiaalisen tasa-arvon kysymyksiä. 
 
o Niels Schultz et al. käsittelevät kaupungin energiajärjestelmän mallinnusta (kuva alla, s. 417) 
 

 
 

o Vicky Cheng ja Koen Steemers tarkastelevat kaupungin tiiveyttä ns. sky view factorin avulla 
(kuva alla, s. 476) 
 
 

                                                      
21 Menetelmästä (transect) on tarkempi esittely Duanyn omassa kirjassa (ks. referaatti no 10) 
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o Spiro Pollaliksen mukaan CO2-tuotanto riippuu sosiaalisesta luokasta eikä ekologisessa 

kestävyydessä ole kyse kaupungista vaan globaalista taloudesta ja elämäntavoista. 
 

o Laurie Kerr tarkastelee New Yorkin kestävän kasvun suunnitelmaa (PlaNYC). Siihen liittyy 
tavoitteita koskien maankäyttöä, vettä, liikennettä ja ilmaa. Suunnitelmaa voi ehkä verrata 
suomalaisiin ilmastostrategioihin (esim. pääkaupunkiseutu). 
 

o Mario Cucinella tarkastelee ympäristöanalyysejä ja strategioita, ja bioklimatologiaa. 
 

o Suunnittelutoimisto Arup esittelee Kiinan Wanzhuangin ekokaupunkia Eco-city of Agriculture. 
Tarkastelun kohteena ovat kestävä teollisuus, energian tuotanto ja käyttö, vesihuolto, 
jätehuolto, liikenne ja saavutettavuus. Tavoitteita kuvataan havainnollisella kaaviolla, jossa 
verrataan Wanzhuangia (punainen ympyrä) ns. tyypilliseen tapaukseen (harmaa ympyrä) 
(kuva alla, s. 604). 
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o Suunnittelutoimisto ecoLogicStudio esittelee Senegalin ekosysteeminen yleiskaavoitusta, jossa 

on neljä prototyypin muunnelmaa eri kyliin (ecoLogicStudio) (kuva alla) 
 

 
 



 
 
 
 
 
 4.6.2012 139 / 232  
Pekka Lahti, Appu Haapio, Åsa Nystedt, Eero Puurunen, Pekka Tuominen ja Irmeli Wahlgren VTT     
                                                                   

o Luc Schuiten esittelee visionsa biologisesta tulevaisuuden kaupungista (kuvat alla, s. 608–
609). 
 

 
 

o Inaki Abalos esittelee ”vertikalismiä”, mikä tarkoittaa pilvenpiirtäjien, korkeiden tornien 
rakentamista sekakäyttöön, kaupungin erilaisia toimintoja varten. 
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o Raoul Bunschoten tarkastelee ”urbaaneja prototyyppejä”, joita tarvitaan kaupungin 

kokonaisdynamiikan muuttamiseen. Urbaani prototyyppi on järjestäytynyt muoto, testi, koe, 
uuden teknologian, suunnittelun tai käyttäytymisen mallin kokeilu, malli tai esitys. Niitä 
tarvitaan muuttamaan kaupunkiprosessien kokonaisvirtaa, muodostamaan uusia yhteyksiä 
prosessien välille ja muuttamaan kaupungin ominaisrakennetta. Esimerkkeinä prototyypeistä 
mainitaan Bilbaon Guggenheim-museo, Brunelin Thames tunneli Lontoossa ja Hagia Sofia 
Istanbulissa. Prototyyppejä tarvitaan, koska kaupunkien ja energian suhde on muuttunut. 
Energiasta tulee vanhojen ja uusien kaupunkien rakenteen ja muodon tärkein ohjaaja (driver). 
Monet urbaanit prototyypit eivät ole rakennuksia, vaan yhdistelmiä rakennuksista, 
teknologioista, infrastruktuurista ja energiasta, menettelytapoja yhdistettynä pilottiprojekteihin, 
media yhdistettynä käyttäytymismalleihin. CHORA Architecture and Urbanism -toimisto käyttää 
prototyyppejä tekniikkana laajemmassa metodologisessa kehikossa: urbaanissa galleriassa. 
Se on hallintatyökalu ja tukijärjestelmä monimutkaista suunnittelumekanismia varten, 
kokonaisvaltainen urbaani energiayleiskaava. Urbaani galleria yhdistää urbaanin prototyypin 
prosessien perustietoihin, osallisiin, skenaarioihin ja toimintakehikoihin. Se mahdollistaa 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja sopeutumisen hallinnan. Kaupunkisuunnittelija on Urbaanin 
Gallerian kuraattori. Esimerkkinä urbaanista galleriasta on Berliinin Tempelhofin lentokentän 
kilpailuehdotus: samalla yhteisöllinen tila ja uusiutuvaa energiaa tuottava voimalaitos (kuva 
alla, s. 621). 
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Toinen esimerkki Chora Arhitecture and Urbanismin prototyyppikokoelmasta on Taiwanin salmen 
ilmastonmuutoshautomo (incubator). 65 prototyyppiä on järjestetty koon ja kustannusten mukaan 
sekä kukin prototyyppi kriteerien mukaan: brandi, rakennuskustannukset, projektikustannukset, 
hiilivähennystehokkuus. Tarkasteltavia asioita ovat ilmastonmuutos, energiantuotanto ja 
energiatehokkuus. Työssä on kartoitettu taloudellisten, kulttuuristen ja ekologisten yhteyksien 
verkko Taiwanin salmen yli ja hyödynnetty näitä kestävien prototyyppien kehittämisessä 
kaupunkitasolla. Rahoittamisessa on hyödynnetty päästökauppamekanismeja (kuva alla, s. 622). 
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c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Kirjassa esitetään sen artikkelikokoelman luonteen takia useampia käsityksiä kaupunkikehityksen 
ekologisuudesta tai ympäristöystävällisyydestä sekä niiden arvioinnin menettelytavoista (ks. 
edellinen kohta). Ekotehokkuuskäsite ei kuulu kirjoittajien sanavarastoon. Arviointityökaluja 
esitellään melko yleispiirteisesti. Arvioinnin menettelytavat ovat useimmiten yleisiä 
kaupunkisuunnittelun metodiikkoja kuten teemakartat ja aihekohtaiset analyysit.  
 
Systemaattisuuteen pyrkivä teemakarttametodi esitellään Richard Formanin artikkelissa, jossa 
menetelmällä on vertailtu useita maailman kaupunkeja (Beijing, Berliini, Lontoo, Mexico City, 
Santiago, Sapporo, Chicago, Iquitas, Nairobi, San Diego/Tijuana, Seoul ja Teheran22).  
 
Samassa artikkelissa esitellään alueiden tyypittelyyn tai profilointiin käyttökelpoinen graafinen 
matriisimenettely (kuva alla, s. 322–323). Sen ulottuvuuksina (kaupunkiympäristöä kuvaavina 
ominaisuuksina) ovat mm. rakennetun alueen rajaviivan pituus, etäisyydet lähisatelliitteihin, 
satelliittien lukumäärä, viheralueiden lukumäärä ja suurimman viheralueen koko, etäisyys lähimmälle 
lentokentälle, viheralueiden väliset etäisyydet, viheralueiden määrä joilla on puita, keskilämpötilat ja 
sademäärät sekä väkiluku. Pääosa on tässäkin tapauksessa melko yleisiä kaupunkisuunnittelussa 
käytettäviä ominaisuuksia ja vain osa voidaan liittää edes jollain tavalla kaupungin ekologisiin tai 
ekotehokkuutta kuvaaviin ominaisuuksiin. 
 

 
 
Formanin kaupunkiseutujen kuvausmatriisi, jossa on vertailtu 38 eri kaupunkia tietyllä yhtenäisellä 
grafiikalla (mitä suurempi musta neliö sitä lähempänä ao. tapaus on koko joukon suurinta mitattua 
arvoa).  
 
 
 
 

                                                      
22 Metodi esitellään yksityiskohtaisemmin Formanin omassa kirjassa (ks. referaatti no 14) 
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d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Kirja on hyödyllinen ja monipuolinen kokonaisesitys kaupunkikehityksen ekologisuuteen liittyvistä 
moninaisista ominaisuuksista ja lähestymistavoista. Artikkeliluonteestaan ja useista toimittajistakin 
johtuen teos on sekä aiheiden että käsittelytapojen osalta melko kirjava. Kokonaiskuvan 
hahmottaminen ekologisesta kaupunkikehityksestä on melko hankalaa. Kirjassa on myös suuri 
joukko konkreettisia ja käytännönläheisiä esimerkkejä todellisista suunnittelukohteista, alueista ja 
kaupungeista. Artikkeleita voidaan hyödyntää ekotehokkuustyökalun arviointikriteerien ja 
ulottuvuuksien määrittelyssä. Ekotehokkuuden arviointityökaluihin voidaan hyödyntää sekä kuvailtuja 
analyysitapoja, ekologiseen kaupunkikehitykseen liitettäviä ominaisuuksien kuvauksia ja 
mittaamistapoja että esimerkkikohteiden kuvauksia. Erilaisista ekologisuuden ”mittareista” (lähinnä 
kuvaustavoista) on kirjassa suorastaan runsaudenpula. Kokonaisnäkemys ja eri asioiden keskinäiset 
painotukset jäävät niidenkin osalta kokonaan lukijan ja tulkitsijan vastuulle. 
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25. Müller, Norbert, Peter Werner & John G. Kelcey (ed.). Urban Biodiversity and Design. Conservation 

Science and Practice Series n:o 7. Wiley & Blackwell UK 2010. 626 p. (AH, PL) ++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Kirjaan on koottu Erfurtissa 21–24.5.2008 järjestetyn konferenssin “Urban Biodiversity and Design – 
Implementing the Convention on Biodiversity in towns and cities” tärkeimmät tulokset, jotka on 
toimitettu 250 esityksestä. Kirjassa pohditaan nykyisen tiedon soveltamista kestävään 
kaupunkikehitykseen suhteessa biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen (the 
Convention on Biodiversity). Kirjaa suositellaan tutkijoiden, suunnittelijoiden, biologien, ekologien, 
maisema-arkkitehtien, kaupunkisuunnittelijoiden ja hortonomien lisäksi poliitikoille.  
 
Kirja koostuu kuudesta osasta: 

• Fundamentals of urban biodiversity – sisältää konferenssin pääpuhujien esitykset sekä 
katsauksen kaupunkiluonnon monimuotoisuuteen 

• History and development of urban biodiversity – kuvaa kasviston evoluutiota ja 
erottamiskykyä, sekä eläimistöä ja kasvua kaupunkialueilla 

• Analysis and evaluation of biodiversity in cities – tarkastelee arviointimenetelmiä 
kaupunkiluonnon monimuotoisuuden määrittämiseksi lajien ja elinympäristöjen suhteen  

• Social integration and education for biodiversity – selvittää käsitystä monimuotoisuudesta 
sekä kaupunkiluonnon monimuotoisuuden integroimista opetukseen 

• Conservation, restoration and design for biodiversity – kuvaillaan projekteja, joissa 
monimuotoisuuden parantamisperiaatteita on noudatettu.  

• Conclusions – hahmottelee kaupunkialueiden monimuotoisuuden haasteet sekä 
peräänkuuluttaa kaupunkien monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tehtäviä 
asioita  
 

 
 

b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Useimmat tutkijat näkevät monimuotoisuuden geenien, lajien ja eliöyhteisöjen (biocoenosis) 
lajitelmana. Jotkut lisäävät siihen ympäristön heterogeenisyyden (environmental heterogeneity), 
toiset tehtävät (functions), palvelut (services) ja suhteet (relations). 
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Monimuotoisuus ei ole pelkkää lajien runsautta vaan myös laadullisia ominaisuuksia (”More the 
number of genes, species and biocoenoses, higher is the diversity. However, when comparing sites 
(biocoenoes, ecosystem), quantity is not the only decisive feature as the difference also depends on 
quality”), joita ovat mm.: 

• alueellinen jakauma (spatial distribution)  
• erojen suuruus (degree of differences)  
• alueellinen erikoispiirre (regional peculiarity)  
• harvinaisuus (rarity) (s. 39) 

 
Monimuotoisuus on enemmän kuin määrä (lajien runsaus ja eliöyhteisöt). ”Biodiversity is more than 
only quantity (richness of species and biocoenoses)”. Seuraavat kriteerit tulisi huomioida 
arviointikriteereissä:  

• rikkaus ja sen alueellinen jakautuminen – richness and its spatial distribution 
• erikoisuus ja harvinaisuus – particularity and rarity 
• homogenointi ja risteyttäminen – homogenization and hybridization 

 
c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 

 
Sosiaaliset näkökulmat (s. 81–) 
Kehittyvissä maissa köyhyys, pääoma, terveys, varallisuuden jakautuminen ja vauraus ovat 
suurempia kysymyksiä kuin ”vihreät asiat” (suojelu, monimuotoisuus, energiatehokkuus ja 
palauttaminen / tervehdyttäminen). 

 
Viheralueet 
UK:ssa Accessible Natural Greenspace Standard (ANGSt) suosittelee, ettei kukaan asuisi 300 
metriä eli kävelymatkaa kauempana luonnonmukaisesta viheralueesta. (s. 383–) 
Kirjassa on myös käsitelty viherkattojen (green roofs) vaikutusta pesiviin lintuihin (s. 349) sekä 
puutarhapalstoja (allotment gardens) osana vihreää infraa (s. 463–) 
 
Kutistuvat kaupungit (shrinking cities) (s. 518–) 
Kaupunkien kutistumista (urban shrinkage) voidaan pitää vastakohtana kaupunkien hajautumiselle 
(urban sprawl). Viimeaikaisten väestörakenteen muutoksien (väestökato, ikääntyminen, poismuutto 
– depopulation, aging and outmigration) sekä taloudellisen tilanteen johdosta joka kuudes kaupunki 
maailmassa voidaan luokitella kutistuvaksi kaupungiksi (s. 520). Ongelma ei siis ole vain vanhan Itä-
Saksan alue. Leipzigin esimerkki osoittaa, että hyödyntämällä kutistumista on mahdollista lisätä 
viheralueita ja pitkällä aikavälillä houkutella uusia asukkaita ja rohkaista vanhoja asukkaita jäämään 
alueelle.  
 
Kaupungin kutistumisen vaikutusta monimuotoisuuteen voidaan arvioida seuraavien indeksien avulla 
(s. 523) ja kaavojen avulla: 

• LPI = Largest Patch Index – suurimman täydennyslaikun indeksi  
• ED = Edge Density – reunan tiheys 
• HIS = Habitat Suitability Index – elinympäristön soveltuvuusindeksi 
• SHDI = Shannon Diversity Index – Shannonin monimuotoisuuden indeksi  
• LPI =

maxj=i�aij�

A
∗ 100 

jossa a on yksittäisten täydennyslaikkujen alue (the area of single patches) ja A on 
koko alueen pinta-ala (total area). Indeksit i ja j liittyvät sarjojen laskentaan.  

• ED = ∑ eik
m
k=1
A

(10 000) 
jossa A on koko alue (total area) ja e on reunan vektori (edge vector). Indeksit i ja k 
liittyvät summien laskentaan.   

• 𝑆𝐻𝐷𝐼 = −∑ 𝑝𝑖 ln𝑝𝑖𝑚
𝑖=1  
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jossa p on yksittäinen täydennyslaikku (the single patch). Indeksit i ja m liittyvät 
sarjojen laskentaan. 

 
Kaupunkien kutistumisen moniulotteisia vaikutuksia kaupunkiin (urban land) voidaan lähestyä 
integroidun arviointimenetelmän avulla (s. 527). 

 
Kestävyyden ulottuvuus (dimension of sustainability) määritellään seuraavasti: 

• DS = ∑ CS1,2,…   
jossa Ds on kunkin kestävyyslajin ulottuvuus (the respective dimension of 
sustainability) ja Cs on kunkin kestävyyslajin s kriteeri (the respective criterion). 
Jokainen kriteeri koostuu mitattavista kestävyysindikaattoreista (sustainability 
indicators): 

• CS = ∑ IS1,2,..  
jossa Is edustaa kestävyyslajin s indikaattoria (the indicator) 

• kriteerit ja indikaattorit on painotettu tasan (even-weighted) 
• Indikaattorit on esitelty kaaviossa 28.6 ja taulukossa 28.1 (alla) (s. 529): 
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d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 

Teos pohjautuu suureen määrään konferenssiesitelmiä, joka osittain hankaloittaa yhtenäisen 
kokonaiskuvan muodostamista. Kirja tarjoaa näkemyksiä kaupunkiluonnon monimuotoisuuden 
määrittämisestä ja mittaamisesta aina aiheen integroimisesta kouluopetukseen.  
 
Lajien runsauden lisäksi monimuotoisuus käsittää myös laadullisia ominaisuuksia (alueelliset 
jakaumat, erojen suuruudet, alueelliset erikoispiirteet sekä harvinaisuudet). Mikäli ekolaskureissa 
halutaan tai joudutaan pitämään mukana myös laadullisia (esimerkiksi sanallisia, visuaalisia tms.) 
arviointitapoja, kannattaa teoksen ao. artikkeleihin erikseen perehtyä.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 4.6.2012 149 / 232  
Pekka Lahti, Appu Haapio, Åsa Nystedt, Eero Puurunen, Pekka Tuominen ja Irmeli Wahlgren VTT     
                                                                   
26. Newman, Peter, Timothy Beatley & Heather Boyer. Resilient Cities: Responding to Peak Oil and 

Climate Change. Island Press USA 2009. 166 p. (PL) +++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Kirjassa luodaan kokonaiskuva kaupunkikehityksen riskeistä ja vaihtoehdoista fossiilisten 
polttoaineiden väistämättä hiipuvan tuotannon ja ilmastomuutoksen olosuhteissa. Avainkäsitteenä on 
mukautumiskyky (resilience), jota lisäämällä näiden ulkoisten uhkien vaikutukset kaupungeissa 
voidaan tai olisi syytä torjua. Mukautumiskyky määritellään (aiempiin lähdeteoksiin viitaten) 
ominaisuudeksi, jossa häiriötekijän vaikutukset voidaan omaksua ja samalla säilyttää perusrakenne 
ja toiminnot. Kaupungilla on sitä suurempi mukautumiskyky mitä suurempia häiriötekijöitä se kestää. 
Mukautumiskykyisessä kaupungissa sen jokainen kehitysaskel tekee siitä yhä kestävämmän. Se 
vähentää ekologista jalanjälkeään ja parantaa elämän laatuaan.  
 
Esimerkkinä huonosta mukautumiskyvystä mainitaan New Orleans, joka Katrina-myrskyn jälkeen 
joutui kaaokseen mm. siksi, että liikennejärjestelmä ei toiminut (kolmasosa asukkaista ei omistanut 
henkilöautoa eikä julkisen liikenteen kapasiteetti riittänyt, koulubussien käyttöä katastrofitilanteissa ei 
ollut suunniteltu, moottoritiet olivat täynnä poispyrkiviä autoja jne.). Kaupungeilla voi olla myös hyvin 
erilaiset lähtökohdat polttoainekriiseistä selviämiseen: Atlanta tarvitsee 782 gallonaa mutta 
Barcelona vain 64 gallonaa asukasta kohti päivässä kaupunkijärjestelmien toimintaan. Barcelona 
selviäisi mahdollisesta öljykriisistä selvästi helpommin kuin Atlanta. Öljyriippuvuus on viime vuosina 
edelleen lisääntynyt: vuonna 2005 kotitalouksien menoista jo 19 % liittyi liikkumiseen kun se vuonna 
1960 oli vain 10 %. Yhdysvaltojen energiaministeriö (DoE) ennustaa, että liikenteen määrä kasvaa 
59 % vuodesta 2005 vuoteen 2030, vaikka väestön kasvu on vain 23 %.  
 
Kirjassa arvioidaan neljää eri tulevaisuusskenaariota: 1) romahdus, 2) maaseutuistuvat kaupungit, 3) 
jaetut kaupungit ja 4) mukautuvat kaupungit. Skenaariossa 1 energialähteiden hupeneminen ja 
hintojen nousu johtaa kaupunkijärjestelmän romahdukseen. Yhtenä vertailukohtana esitetään 
asuntokiinteistöjen hintaromahdus Yhdysvalloissa vuonna 2007, joka johti talojen autioitumiseen, ja 
rikollisuuden kasvuun; esimerkiksi Floridan Lee Countyssä ensimmäisenä puolivuotiskautena 2008 
asuntomurrot lisääntyivät 35 % ja ryöstöt 58 %. Skenaariossa 2 käsitellään myös mahdollisuuksia 
tuottaa elintarvikkeita kaupungeissa ja todetaan mm. ne edut, joita väljillä omakotialueilla tässä 
suhteessa on. Maapallon väkiluvun ennakoidaan romahtavan 1–2 miljardiin. Skenaariossa 3 
maailma jakautuu kahteen osaan: hyvin toimeen tulevien eristettyihin ja vartioituihin eko-
asuinalueisiin ja köyhien reuna-alueisiin, joissa rikollisuus rehottaa. Skenaariossa 4 varaudutaan 
monin tavoin ja monessa eri vaiheessa (aalloissa) tulevaan fossiilisten polttoaineiden ehtymiseen. 
Kaupunkijärjestelmä on aiempaa monikeskuksisempi (polycentric) ja perustuu uusiin sähköisiin ja 
nopeisiin liikennejärjestelmiin sekä kävelyyn ja pyöräilyyn.  
 
Kirjan loppupuolella yritetään vastata siihen, miten skenaario 4 eli Mukautumiskykyiset kaupungit 
(Resilient Cities) toteuteaan. Sen yhteydessä kuvaillaan eri puolilla maailmaa suunniteltuja ja 
toteutettuja ekotehokkaita, hiilineutraaleja tms. tai ainakin näihin tavoitteisiin pyrkiviä alueratkaisuja 
(Masdar, Freiburg, BedZED jne.), jopa yksittäisiä rakennuksia. Mukautumiskykyinen kaupunki on 
ekotehokas kaupunki ja sen perusominaisuuksiin kuuluvat riittävä aluetehokkuus ja tehokas 
liikennejärjestelmä. Australialaisista kaupungeista tehty tilastollinen analyysi osoitti kolme vahvaa 
yhteyttä alueellisten suunnitteluvalintojen ja liikenteen polttoaineen kulutuksen välillä: 1) mitä 
lähempänä keskustaa henkilö asuu, sitä pienemmät ovat liikenteen polttoainekulut ja 
kasvihuonekaasupäästöt, 2) mitä suurempi asukastiheys, sitä pienempi on liikenteen polttoaineen 
kulutus (Sydneyssä 70 % varmuudella), ja 3) joukkoliikennepalvelujen laatu lisää niiden käyttöastetta 
ja ennustaa jopa 60 % varmuudella asukkaiden liikennepolttoaineiden kulutuksen. 
Joukkoliikennepalvelujen laatu katsottiin hyväksi, jos vuoroväli on alle 15 minuuttia. Tulos vahvistaa 
vain sen, minkä jokainen jo tietää: jos järjestät joukkoliikennepalveluja, niitä käytetään ja jos ihmisiä 
on paljon, järjestäminen on helpompaa (Newman 2006). Vastaavasti: jos suunnittelet kaupungin 
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autoille, saat lisää autoja ja jos suunnittelet kaupungin ihmisille, saat käveltäviä (walkable) ja eläviä 
(livable) yhteisöjä (totesivat mm. Marylandin ja New Jerseyn kuvernöörit Yhdysvalloissa). 
Kaupunkisuunnittelun perinteisten keinojen lisäksi kirjassa esitellään myös ekotehokkuutta edistäviä 
kaupunkiympäristöön kytkeytyviä sosiaalisia ja taloudellisia innovaatioita (kuten ruuhkamaksuja tai 
autoilua suosivien liikenneopasteiden riisumista Lontoon ”Naked Streets” liikkeen tavoitteiden 
mukaisesti tai liikkumiskäytäntöjen muuttamisopastusta Perthin TravelSmart ja LivingSmart -
ohjelmien avulla). 
 

 
 
Perthin pikaraitiovaunujärjestelmä, joka korvasi aiemman moottoritien kaupungista rannikolle ja josta 
tuli yllättäen niin suosittu, että se pystyi maksamaan lainansa takaisin jo ennen linjan avaamista. 
 
Kirjan lopussa esitellään tekijöiden yhteenvetona 10 askeleen strateginen ohjelma 
mukautumiskykyisen kaupungin toteuttamiseksi. Yhtenä niistä on kaupunkisuunnittelun kolmen 
periaatteen TOD (Transit-Oriented Development), POD (Pedestrian-Oriented Development) ja GOD 
(Green-Oriented Development) yhteinen noudattaminen. Toisena on julkisten rakennusten, 
pysäköinnin ja liikenneverkon rakenteiden esimerkillinen toteuttaminen ”vihreinä ikoneina”, jolloin 
keinovalikoimaan voi myös kuulua tarpeettomien tai vääränlaisten rakenteiden (kuten moottoritien 
Soulin keskustassa) purkaminen tai käyttötarkoituksen muuttaminen. Johtopäätöksissä todetaan 
aluetasoisten arviointityökalujen (neighborhood scale assessment) kiireellinen tarve ja odotetaan 
mm. LEED-ND:n pilottiprojektin tuloksia. Ne kaupungit, jotka näkevät muutoksen tarpeen ajoissa, 
säilyvät mukautumiskykyisinä myös tulevaisuudessa. 
 

 
 
Esimerkki uudentyyppisestä yhteisomistukseen perustuvasta kaupunkiviljelystä Milwaukeessa. 
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b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Kirjan pääteema on mukautumiskyky (resilience), joten kaikki kehitysilmiöt ja niiden arviot 
suhteutetaan siihen. Koska mukautumisen tarve syntyy tekijöiden käsityksen mukaan pääosin 
fossiilisten polttoaineiden saatavuuden hiipumisesta ja ilmastomuutoksesta, on selvä, että 
mukautumiskyky lisääntyy ekotehokkuuden ja hiiliriippuvuuden vähentämisen kautta. 
Ekotehokkuuteen viitataan sen alkuperäisten esittäjien (WBCSD) ja YK:nkin omaksuman käytännön 
kautta ja se nähdään mukautumiskykyisen kaupungin vision yhtenä 7 pääominaisuudesta, jolloin sen 
sisältö määritellään muutoksena lineaarisesta kehämäisiin ja suljettuihin aine- ja energiakiertoihin, 
jotka pääosin hyödyntävät jätevirtoja.  
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Ekotehokkuuden arviointia palvelevia menettelytapoihin tai työkaluihin viitataan lähinnä jo 
markkinoilla olevia työkaluja (BREEAM, LEED/LEED-ND, GreenGlobes ja BASIX/MATRIX) 
esiteltäessä. Osa työkaluista on kuitenkin rakennustasoisia ja soveltuvat huonosti aluetasoiseen 
arviointiin. Arviointikriteereiksi sopivia esimerkkikohteiden kuvauksia voi kuitenkin hyödyntää 
arviointimenettelyjä kehitettäessä. 
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Visio-osassa (luvut 4–5) kuvatuissa esimerkkikohteissa löytyy runsas joukko kaupunkikehityksessä 
sovellettavia ekotehokkuutta edistäviä suunnitteluratkaisuja eri puolilta maailmaa. Tällaisia ovat mm. 
alueelliset ja hajautetut energiantuotantojärjestelmät, liikenneratkaisut, rakennusmateriaalivalinnat, 
viher- ja vesialueita koskevat kehittämisideat jne. Useimmat niistä ovat jo aika tuttuja, mutta niitä 
voidaan kuitenkin käyttää ekotehokkuustyökalun arviointikehikon pohjana laadittaessa sitä 
suunnitteluvalintojen valikoimaa, jonka perusteella ”ekotehokkuuspisteitä” jaetaan. Kirjan kohde-
esittelyt ovat lyhyehköjä sanallisia, enintään muutamin valokuvin tuettuja kuvauksia, joten 
esimerkkejä voidaan käyttää vain ideoinnin pohjana ja muistaen paikallisista olosuhteista johtuvat 
erot ja sovellettavuus suomalasissa kaupungeissa. Mielenkiintoisia ovat esimerkiksi arviot uusien, 
nopeiden liikennejärjestelmien (Light Rail Transit LRT, Bus Rapid Transit BRT) ja niiden varaan 
suunniteltujen kaupunkialueiden (Transit Oriented Development TOD) nykytilanteista (menestyksistä 
ja taantumisista) eri kaupungeissa.  
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27. Newman, Peter & Isabella Jennings. Cities as Sustainable Ecosystems: Principles and Practices. 

Island Press USA 2008. 284 p. (PL) +++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Teos on syntynyt YK:n UNEP:in aloittaman Cities as Sustainable Ecosystems Initiative -hankkeen 
pohjalta. Em. hanke korvattiin myöhemmin suuronnettomuuksia ja muita akuutimpia aiheita 
koskevilla projekteilla, mutta alkuperäinen idea toteutui osittain tämän tekijöiden kirjahankkeen 
kautta. Teoksen tavoitteena on kuvata kaupungit (kestävinä) ekosysteemeinä sekä esitellä ja 
arvioida siihen keskeisesti kuuluvia ominaisuuksia, niiden arviointimenetelmiä ja hyvään 
lopputulokseen johtavia käytäntöjä.  
 
Kirjan johtoajatus on, että luonnon ekojärjestelmistä voidaan ottaa oppia myös ihmisen rakentamissa 
(eko)järjestelmissä kuten kaupungeissa. Yhtenä lähtökohtana ovat Melbournen 10 kestävän 
kaupungin periaatetta, jotka luotiin kansainvälisessä keskustelutilaisuudessa vuonna 2002 ja jotka 
hyväksyttiin paikallishallinnoille yleisesti sopiviksi periaatteiksi Johannesburgin Earth Summitissa 
saman vuoden lopulla. Näistä periaatteista ehkä ekotehokkaan kaupunkisuunnittelun sisällön 
kannalta mielenkiintoisimmat ovat ekologisen jalanjäljen minimointi (no 4), ekojärjestelmien tapaan 
rakennettujen mallikaupunkien luominen (no 5), luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen (no 3) 
sekä kestävän tuotannon ja kulutuksen edistäminen (no 9). Muut periaatteet koskevat kestävän 
lähinnä kehityksen taloudellisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia tai suunnittelu- ja 
päätöksentekoprosessia. Kaikki 10 periaatetta esitellään kirjassa omina lukuinaan (chapters 1–10), 
jonka jälkeen esitellään johtopäätökset.  
 
Koska pohjana käytetyt 10 periaatetta ovat hyvin yleisellä tasolla olevia ja menevät monelta osin 
päällekkäin, saattavat jotkin asiat toistua kirjassa useaan kertaan tai olla vaikeasti löydettävissä 
annettujen otsikoiden alta. Sama koskee eri alateemojen jäsentymistä pääteemojen alle, mikä 
saattaa näyttää hyvinkin sekavalta. Esimerkiksi ekokyliä käsitellään periaatteen no 2 ”Talous ja 
yhteiskunta” alla, jossa hyödynnetään Global Ecovillage Networkin tarkistuslistoja taloudellisen ja 
sosiaalisen turvallisuuden teeman alla. Ekokylien ominaisuuksien joukosta taas löytyy ekologisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden lisäksi kulttuurinen/henkinen (cultural/spiritual) ulottuvuus, 
jonka alta löytyvät iloisuuden ja kuulumisen rituaalit ja juhlat tai luovuuden ja taiteen korostaminen 
maailmankaikkeuteen kuulumisen osana tai henkisen maailmankatsomuksen ilmaiseminen. 
Esiteltävien kohteiden valinta on kohdistunut etupäässä anglosaksisiin maihin ja huomattavasti 
edistyneemmät ja opettavaisemmat eurooppalaiset kohteet ovat jääneet taka-alalle (toisin kuin 
toisessa tässä referoidussa Newmanin kirjoittamassa kirjassa). Kohde-esittelyt eivät ehkä myöskään 
vastaa odotuksia. Esimerkiksi LA Ecovillagen ja sen eurooppalaisin silmin katsottuna vaatimattomien 
saavutuksien23 esitteleminen vaikuttaa maailmanlaajuisessa esittelyssä perustelemattomalta.  
 
Periaatteen 5 alla tuodaan esiin hyödyllinen metodinen vaihtoehto perinteisille 
vaikutusarviointimenetelmille: systeemianalyyttinen mallinnus. Tässä lähestymistavassa on se etu, 

                                                      
23 Saavutuksina esitellään mm. 40 asunnon kerrostalon osto 1996 ja 8 asunnon talon osto 
1999 ekokylän tarpeisiin, melkein tusinan pikkupuutarhan perustaminen ja yli sadan 
hedelmäpuun istuttaminen, kymmenen kuution kompostin perustaminen, viikoittaisten 
brunssien tai lounaiden järjestäminen. Tilannearvio lienee noin vuodelta 2007 (kirja julkaistu 
2008), ja siinä todetaan, että LA Ecovillage on matkalla joka on vasta alkanut. Se varmaan 
pitää paikkansa, mutta referaatin tekijän vieraillessa paikalla vuoden 1998 alussa, tilanne 
näytti jo suurin piirtein samalta ja jo silloin ihmetytti komealta kuulostavan LA Ecovillage 
nimityksen käyttö kerrostalon ja sen pihapiirin kokonaisuudesta (vrt. myös Wheeler et al. 
2004, referaatti no 40). Vaatimaton alku voi silti olla paikallisille aktiivitoimijoille hyödyllinen 
kokemus ja johtaa johonkin, ehkä ekotehokkaan kaupungin kannalta huomattavastikin 
tuloksekkaampaan vaihtoehtoon. 
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että silloin voidaan ottaa huomioon kaupunkikehityksen muuttuva eli dynaaminen luonne, jolloin 
muutoksen suunnat ja nopeudet saadaan näkyviin – sen sijaan että vaikutukset kuvataan vain tietyn 
poikkileikkaustilanteen mukaisina tai tietyn ajanjakson kertyminä. Kirjan esittely perustuu Bosselin 
vuonna 1998 esittämään systeemiajattelun mukaiseen kestävyyden määritelmään. 
Systeemiajattelun mukana tulevat myös sellaiset muuttumiseen liittyvät olennaiset käsitteet kuin 
itsesäätely (self-regulation) ja itseuudistuminen (self-renewal), mukautumiskyky (resilience), 
kokonaisuuden dynaaminen stabiilisuus, joka säilyttää systeemin olennaiset suhteet ja toimintakyvyn 
(panarchy) ja joustavuus (flexibility).  
 
Kestävän kulutuksen periaatteita esittelevässä osuudessa viitataan myös italialaisesta slow food 
liikkeestä (1989) kehitetyt kaupunkiympäristön sovellukset slow cities  (citta slow) ja slow traffic. 
Niissä korostetaan paikallisten raaka-aineiden ja kierrätyksen käyttöä monien muiden kestävälle 
kaupungille tyypillisten ominaisuuksien ohella (kuva alla).  
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Ekosysteemeistä mallien ottaminen johtaa myös sellaisten käsitteiden käyttöön ottoon kuin 
bioregionalism (biologisten järjestelmien alueellisuus), biomimicry (biologisten järjestelmien jäljittely 
ja siirtäminen sosiaalisiin ja teknisiin järjestelmiin) ja permaculture (viljelymenetelmät, jotka 
perustuvat luonnon omaan uusiutumiskykyyn ja joita sen ansiosta voidaan ylläpitää loputtomasti). 
Kirjan johtopäätöksissä luodaan yhteenveto teknisten järjestelmien (kuten kaupunkien) 
ympäristöllisesti terveistä periaatteista. 
 
Kirjan liitteeksi on otettu havainnolliset periaatekaaviot hiili-, typpi-, fosfori- ja vesikierrosta (alla 
esimerkki hiilikierrosta). 

 
 

b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Sosiaalisten ja poliittisten prosessien tuloksena syntynyt kestävän kaupungin 10 periaatteen luettelo 
on hyvin yleisellä tasolla ja pyrkii kattamaan kaikki mahdolliset laatijoiden mielestä tärkeät asiat. Sen 
vuoksi luettelo ei toimi käyttökelpoisena jäsentelynä huomattavasti tarkemmin rajatun 
kaupunkikehityksen ekotehokkuuden tai sen ulottuvuuksien määrittelyssä. Kaikkien tuntemat 
kestävän kehityksen kolme tai neljä ulottuvuutta ovat omalla tavallaan toimiva kokonaisuus, mutta 
sen käyttö 10-kohtaisen tavoiteohjelman sisällä monella eri tasolla ja eri lähteistä peräisin olevien 
tavoiteasettelujen mukaan havainnollistaa hyvin sitä vaikeutta, mikä liian kaikenkattavien 
tavoiteluettelojen laatimisessa väistämättä on. Yhtenä tapana määritellä ekotehokkuus esitellään 
ekologinen jalanjälki.  
 
Ekosysteemien prosesseja, kiertokulkua ja alituista uusiutumista havainnollistetaan mm. ”Hollingin 
kahdeksikkoa” soveltavalla kaaviolla: 
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c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Kirja esittelee kaupunkikehityksen ekologisuuden osana perinteistä kestävän kehityksen kolmi- tai 
nelijakoa, siis taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden rinnalla. Kestävälle kehitykselle 
tai sen erillisille ulottuvuuksille ei esitetä arviointimenetelmiä lukuun ottamatta tarkistuslistanomaisia 
ominaisuus- tai kriteeriluetteloita ja ekologisen jalanjäljen mittaria. Ekologinen jalanjälki esitellään 
näyttävästi periaatteena no 4. Sen laskennallinen sisältö kuvataan kahtena vaihtoehtona: 1) 
alkuperäiseen Wackernagel & Rees -ehdotukseen perustuvana laskentana, joka perustuu 
kansakuntien kokonaisjalanjäljen muodostamiseen tilastollisten tuotanto-, kulutus- ja 
tuonti/vientilukujen sekä viljelys- ym. maaperän tuottavuustietojen avulla (compound -metodi) ja 2) 
erityisesti seudullisen jalanjäljen muodostamiseen tarkoitetulla laskennalla (Best Foot Forwardin 
kehittämä component -metodilla)24. 
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Kirjan pääasiallinen hyöty alueellisten ekolaskureiden kehittämisen kannalta on kohtuullisen 
monipuolinen ekologisen kaupunkikehityksen ominaisuuksien esittelyssä ja ekojärjestelmäajatteluun 
perustuvissa kuvauksissa. Kaupunkikehityksen ekotehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä voidaan poimia 
kirjan monipuolisista esittelyistä. Myös ekotehokkuuden arviointimenetelmiin teoksesta voidaan 
saada kehittämistä koskevia ideoita (esimerkiksi systeemiajatteluun perustuva vaikutusmallinnus). 

 
  

                                                      
24 ao. yrityksen verkkosivuilla luettavissa olevan esittelyn perusteella menettely perustuu 
todennäköisesti arvioitavan kohteen ominaisuuksien ja toimintatapojen mukaisiin 
ominaislukuihin ja niiden kautta tapahtuvaan kerto- ja yhteenlaskuun monien muiden 
nettipohjaisten ekolaskureiden tapaan. 
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28. Niemelä Jari (ed.). Urban Ecology. Patterns, Processes, and Applications. Oxford University Press. 

Oxford 2011. 374 p. (PL) ++++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Kirja on monitieteinen tutkimustuloksiin perustuva kokoelma kirjoituksia kaupunkiekologiasta. 
Kaupunki kuvataan fyysisenä rakenteena, ekologisina malleina (patterns) ja prosesseina, 
ekologisten ja sosiaalisten tekijöiden yhdistelmänä. Analyysien perusteella tehdään johtopäätöksiä 
maankäytön suunnitteluun. Kirjan peruskysymyksiä on se, mitä todella tiedämme ja mitä meidän 
pitäisi tietää kaupunkiekologiasta ja sen kompleksisuudesta, jotta siitä tulisi tiukkaa tieteellistä 
käytäntöä. Erityisaiheita kirjassa ovat maanpinnan käytön eri tavat, kaupunki-ilmasto, kaupunkien 
maaperä ja vesiolosuhteet, kaupunkiluonnon monimuotoisuus, vesialueet ja kosteikot, 
kaupunkipuutarhat ja kaupunkikasvillisuus, kovien pintojen kasvillisuus, ihmisen vaikutus 
kaupunkiluontoon, sen muihin eliölajeihin ja niiden monimuotoisuuteen, kaupunkimatelijat, muutos, 
muuntautumiskyky, maisema, kaupunkiterveys ja sosiaaliset olosuhteet.  
 
Alla muutamia esimerkkikuvia kirjan artikkeleista: 
 

 
 

Eri katupäällysteiden suodatuskapasiteettejä (mm/h) vesimäärän (l/(s ha)) kertymän funktiona 
(Illgen, s. 67) 
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Vesitasapainon osatekijöiden (pintavalunta, suodattuminen, haihtuminen ja imeytyminen) 
keskinäissuhteet eri päällystetyypeillä (Illgen, s. 69). 
 
 

 
 
Esimerkkejä kaupunkirakenteiden kovissa pinnoissa esiintyvästä kasvillisuudesta (Lundholm, s. 94). 
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Esimerkki korkean rakennusten aiheuttamista lintujen törmäyskuolemista lintujen muuttoaikana 
Torontossa (Adamas & Lindsay, s. 123). 
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Maapallon vesivarojen alueellinen jakautuminen (biljoonaa m3/a) ja veden käyttö (m3/capita, a). 
Epätasapaino kysynnän ja tarjonnan välillä on monilla alueilla ilmeinen (McDonald & Marcotullio, s. 
198). 
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Kaupunkien ekomorfologian peruselementit seudullisella ja paikallisella tasolla sekä kaupunki-
maaseutu akselilla (Douglas & Ravetz, s. 257). 
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b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 

 
Kirja erottelee kaupunkiekologian (urban ecology) kaksi puolta: kaupunkien ekologian (ecology of 
cities) ja ekologian kaupungeissa (ecology in cities). Edellinen käsittelee sosiaalisten ja ekologisten 
järjestelmien vuorovaikutusta kaupungeissa ja jälkimmäinen (tavanomaisia) luontoympäristön 
ekologisia ilmiöitä kaupunkiympäristössä. Kaupunkikehityksen (urban development) ekologisuus 
riippuu sekä paikallisista tekijöistä että arviointitilanteesta.  
 
Perusteluna esimerkiksi maankäytön ja maanpinnan peiton merkityksestä ekologisina indikaattoreina 
esitetään (Pauleit & Breuste) niiden suorat yhteydet ekojärjestelmäpalveluihin eli niihin hyötyihin, 
joita ihmiset ekojärjestelmistä saavat. Tällä on merkitystä kaupunkien ekologian kannalta (ecology in 
cities) ja sitä kautta kaupunkilaisten kohtaaman ekologian ja ekojärjestelmäpalvelujen kannalta. 
Satelliittikuvien tulkintaan (Corine) perustuen on voitu todeta, että Euroopassa kaupunkimaa ja 
siihen liittyvät perusrakenteen alueet lisääntyivät 1990-luvulla 8 000 km2 (5,4 %) eli keskimäärin 800 
km2 vuodessa eli sama määrä poistui luontoalueista. Päinvastaiseen suuntaan muuttui alle 10 % 
tästä eli poistui kaupunkialueista (muuttuen lähinnä brownfieldeiksi ja vain pieni osa viljely- tai 
luontoalueeksi). Kaupunkialueet muuttuvat tämän seurauksena yhä hajautuneemmiksi (urban 
sprawl) ja tämä lähinnä Pohjois-Euroopalle tyypillinen ilmiö on nyt leviämässä myös muualle 
Eurooppaan.  
 
Maanpinnan laadulla ja kaupungistumisella on vesijärjestelmien (haihdunnan ja 
vedenläpäisevyyden) kautta vaikutukset moniin ekojärjestelmäpalveluihin (kuten 
monimuotoisuuteen, maatalous- ja tuottavan maan määrään, pintavesien laatuun, hulevesien 
määrään, henkilöautoliikenteen kasvusta johtuen päästöjen määrään ja kuuman ilman saarekkeiden 
syntymiseen kaupungeissa), jotka kaipaavat lisää tutkimustietoa. Ilmastomuutos on aikaistanut 
kevättä 15 päivällä vuosikymmenessä 1970-luvun lopulta alkaen ja kaupungeissa kevät alkaa 
lämpösaarekeilmiön (urban heat island) takia sen lisäksi 2–4 päivää aiemmin kuin ympäröivällä 
maaseudulla (Parlow). Vastaavasti pakkaspäivien määrä ja roudan kestot vähenevät. 
Kaupunkiympäristön olennaisilla osilla, teollisella tuotannolla, liikenteellä ja rakennusten 
lämmityksellä on suorat vaikutukset ilman päästöihin, joihin kasvihuonekaasujen ohella kuuluu 
monia terveydelle haitallisia kaasuja ja pienhiukkasia (Parlow).  
 
Ylivoimaisesti suurin eläinkunnan pääjakso on niveljalkaiset (hämähäkit, hyönteiset, tuhatjalkaiset, 
äyriäiset jne.). Lajeja on yli miljoona ja niillä on tärkeä rooli ekosysteemeissä (lahottamisessa, 
siemennyksessä, ravinnekierrossa, ravintoverkon vuorovaikutuksissa ja biologisessa säätelyssä. 
Tästä syystä ne heijastavat kaupunkiympäristön laatua ja niiden esiintymistä kaupungeissa on myös 
tutkittu (Kotze, Venn, Niemelä & Spence). Kaupunkiympäristö voi suosia tiettyjä lajeja kuten tiettyjä 
hämähäkkejä kuivilla ja lämpimillä betonipinnoilla. Tällöin esimerkiksi lämpösaarekeilmiö ja ilmaston 
lämpeneminen yleensä edistävät näiden lajien leviämistä kaupungeissa. Rakennusten 
sisäolosuhteissa puolestaan viihtyvät monet kovakuoriaiset, kärpäset, termiitit, hämähäkit, 
muurahaiset ja russakat, joille kelpaavat kuivissa säilytysoloissa pidetyt viljatuotteet, siemenet, 
turkikset ja muut vaatteet. Monet niveljalkaiset ovat oppineet hyödyntämään ihmisen rakentamia ja 
ylläpitämiä rakenteita. Kirjoittajat toteavat kaupunkien koostuvat erilaisista ekologisista saarista, 
joihin kuuluvat kalliosaaret, kuivat saaret, ravintosaaret, ruokasaaret, lämpösaaret, häiriösaaret, 
valosaaret ja jäännössaaret ja joilla kaikilla on omat roolinsa eri lajien eloonjäämisessä ja 
leviämisessä. 
 
Esimerkit osoittavat, että kaikilla em. ilmiöillä on omia (myönteisiä ja kielteisiä) vaikutuksiaan 
kaupunkiympäristön ekotehokkuuteen ja että niiden selvittäminen edellyttää paitsi uutta 
perustutkimusta niin paikallisissa suunnittelukohteissa tapauskohtaista selvittelyä. Hyvä esimerkki 
kaupunkiekologian osa-alueista, joihin kohdistuu suuria tutkimustarpeista on (kaupunki)luonnon 
monimuotoisuus, jolle kirjassa on varattu omat lukunsa (luvut 2 ja 3) ja ekojärjestelmäpalvelut (luku 
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4), johon myös monimuotoisuus sisältyy. Esimerkkinä jälkimmäisistä on biologisen tuotannon 
kannalta välttämätön typensidonta, johon kykenevät vai muutamat kasvit, kuten palkokasvit.  
 
Tekstissä todetaan, että usein tieteen piirissä ei tiedetä, mitkä monimuotoisuuden elementit ovat 
ekojärjestelmäpalveluille välttämättömiä, mutta ollaan varmoja, että jokin yhteys on olemassa 
(McDonald & Marcotullio). Ekojärjestelmäpalvelujen roolissa ja merkityksessä ekotehokkuuden 
määrittelyssä on siten vielä paljon tutkittavaa.  
 
Kokonaiskuvassa kaupunkiekologiasta (luku 5) esitetään mielenkiintoinen taulukko erilaisista 
kaupunkiekologisista ilmiöistä (tai vaikutuksista) ja niiden yhteyksistä kaupunkiympäristön 
elementteihin, joita ovat viheralueet, -käytävät yms., kadunvarsipuut, vapaa-alueet, viherkatot, 
kestävät sadevesijärjestelmät, kosteikot ja jokikäytävät (Douglas & Ravetz). Kaupunkien viherinfran 
ekojärjestelmäpalvelut voidaan luokitella kolmeen pääryhmään: abioottisiin (fysikaalisiin ja 
kemiallisiin), bioottisiin (eliöperäisiin) ja kulttuurisiin (ihmisperäisiin) palveluihin, joilla jokaisella on 
omat roolinsa ja vaikutuksensa (Pauleit, Liu, Ahern & Kazmierczak). Teoksessa on myös esitelty 
keinoja, joilla voidaan vähentää rakentamisen aikaisia monimuotoisuuden vähentymisvaikutuksia, 
kuten linnunpöntöt, heinäsirkkojen ja lepakoiden laatikot, elävät seinät, hydroponiikka, viherkatot, 
laattapinnoitteet, vettäläpäisevät päällysteet, mehiläispankit, hidastusaltaat jne. (Sadler, Bates, 
Donovan & Bodnar). 
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Kaupunkikehityksen ekologisuutta on esitelty monesta näkökulmasta. Selvästi vahvimpana 
näyttäytyvät biologisperäiset (eliölajien esiintymistä ja monimuotoisuutta korostavat) 
muutosprosessit, joita koskeva tietämys kaipaa edelleen voimakasta täydennystä ja kytkemistä 
muihin tieteenaloihin (maantiede, ilmastotiede, geologia, hydrologia jne.). Kaupunkiekologiasta 
syntyy monipuolinen ja kattava kokonaiskuva, mutta yhtä kaikenkattavaa kaupunkiekologista 
arviointimenetelmää tai työkalua puhumattakaan matemaattisista kaavoista ei esitetä.  
 
Menetelmälliset viitteet ovat lähinnä tarkistuslistan luonteisia vaikutusten jäsentelyjä ja niistä koottuja 
taulukoita. Matemaattisia kaavoja tai graafeja on esitetty vain tietyistä eritysteemoista kuten pintojen 
säteilyominaisuuksista (Parlow) tai maalajien vedenpidätyskyvyistä (Illgen). Kaupunkirakenteen ja 
sitä ympäröivän luontokokonaisuuden välinen suhde on monimutkainen ja edelleen melko 
puutteellisesti käsitelty aihe.  
 
Esimerkkejä menetelmistä, joilla ekologista tilaa voidaan kuvata ja arvioida ovat mm. 
biotooppikartoitus ja kaupunkialueiden tyypitys (molemmat maankäytön ekojärjestelmäpalvelujen 
arviointiin), joissa voidaan hyödyntää esimerkiksi ilma- tai satelliittikuvausta (kaukokartoitusta). 
Vaikutusarvioinnissa otetaan huomioon maanpinnan muutokset (kasvillisuuden menetys, 
pintarakenteen tekniset muutokset, säteilyominaisuudet jne.). Tutkimusmenetelmät samoin kuin 
muutosten vaikutusten arviointimenetelmät pohjautuvat pääosin perustieteiden joko perinteisiin tai 
uusiin menetelmiin, usein empiirisiin tutkimuksiin, havaintoihin, fysikaalisiin mittauksiin jne.   
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Teos on erittäin hyödyllinen KEKO-projektille kun pyritään jäsentämään kaupunkikehityksen 
luontovaikutuksia, erityisesti vaikutuksia monimuotoisuuteen ja ekojärjestelmäpalveluihin. 
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29. Oswalt, Philipp (ed.), Shrinking Cities, Volume 2. Hatje Kranz Verlag, Germany 2006. 861 p. ++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Teoksen taustalla on ”kutistuvat kaupungit” -teemasta järjestetty 2. näyttely Leipzigissä Saksassa 
26.11.2005–29.1.2006 tutkijoiden, suunnittelijoiden ja taiteilijoiden yhteistyönä. Kirja julkaistiin 
näyttelyn yhteydessä. Kirjan teema ”kutistuvat kaupungit” liittyy teollistuneiden maiden 
kaupunkikehityksen negatiivisiin piirteisiin, taloudelliseen taantumaan, joka aiheuttaa investointien 
vähenemisen julkisessa liikenteessä, kouluissa ja lastentarhoissa sekä ilmenee tyhjinä tiloina ja 
tehtaina. Se ei ole vain entisen Itä-Euroopan ilmiö, vaan esiintyy myös esimerkiksi Japanissa, 
Isossa-Britanniassa ja Venäjällä.  
 

 
 

Magnitogorskin nauhakaupunkisuunnitelma (1930), joka hyödyntää tehokasta 
joukkoliikennekäytävää (rataa). 

 
 
Tyypillistä on, että ongelmien ilmaantuessa kutsutaan usein taiteilijat apuun, mikä osoittaa, että 
kyseessä on syvä kulttuurinen muutos, johon ei enää tepsi 1960-lukulainen laaja-alainen 
rationaalinen ylhäältä ohjattu suunnittelu, vaan johon tarvitaan mukaan yhteiskunnan monet osa- ja 
rinnakkaisyhteisöt, hierarkkisen ohjauksen sijaan hajautettu ja verkostoitunut vallankäyttö. Sama 
johtopäätös tuli esiin monissa niissä ehdotuksissa, joita jätettiin näyttelyn kanssa samaan aikaan 
järjestettyyn ”archplus”-lehden kilpailuun. 
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Eurooppalainen kutistuvien kaupunkien ilmiö on itse asiassa identtinen Kiinan nykyiselle 
kaupunkikehitykselle. Edellisessä syntyy muuten hyvinvoivan yhteiskunnan sisään köyhyyden 
saarekkeita kun taas jälkimmäisessä syntyy varallisuuden saarekkeita muuten alhaisen 
yhteiskunnallisen tason yhteiskuntaan. Kutistuvien kaupunkien erityistyyppejä ovat Irtokaupunki (The 
Loose City), joka on hajautuvien reuna-alueiden uudelleenorganisoitumista liikenneväylien varrelle ja 
solmukohtiin, Kasvukaupunki (Growing City), jossa taantuvista kaupungeista siirtyvä 
kasvupotentiaali keskitetään valituille seudullisille kasvualueille, Kausikaupunki (Seasonal City), 
jossa kausi- ja viikonlopputyöntekijät hidastavat kaupunkinsa rytmiä ja vähentävät 
kaupunkirakenteiden käytön tasoa kausittaisille tasoille, Erityisen Hyvinvoinnin kaupunki (Special 
Welfare City), jossa talouden sääntelyä purkamalla ja kansalaistoiminnalla luodaan ikään kuin 
erityistalousalueita ja Vanhusten kaupunki (City for the Elderly), joka yhdistää hajallaan olevia 
ikääntyneitä ihmisryhmiä (von Borries & Prigge).  
 
Kirja on jäsennelty 4 osaan, jotka käsittelevät kutistuvan kaupungin eri puolia: 

• purkaminen (deconstructing) 
• uudelleen arviointi (reevaluating) 
• uudelleenorganisointi (reorganizing) 
• kuvitteleminen (imagining) 

 
Jokaisessa osassa on useita kymmeniä artikkeleita ao. teemasta. Kutistuvan kaupungin aihepiiri 
palautuu pitkälti yhteiskunnan taloudelliseen kehitykseen. Siitä syystä ympäristö, luonto ja ekologia 
eivät ole merkittävässä osassa artikkeleiden käsittelemissä aiheissa.  
 

 
Kirjassa esitetty esimerkki kaupunkirakenteen tiivistämisestä tyhjien ja vajaasti rakennettujen tonttien 
täydennysrakentamisella. Kirjoittajan mukaan tällaista tiivistämistä on harjoitettu lähes huomaamatta 
vuosia esimerkiksi Detroitissa. 
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b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 

 
Kirjassa ei määritellä kaupunkikehityksen ekologiaa tai ekotehokkuutta. Teoksen keskeinen aihe on 
kutistuvien kaupunkien ilmiö ja siihen liittyvä tilojen, perusrakenteiden ym. voimavarojen käytön 
tehostaminen, joka on tietysti olennainen osa ekotehokkuutta. 
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Kirjassa ei esitellä kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arviointia tai työkaluja. 
Esitellyistä esimerkkikohteista käy kuitenkin ilmi vähintään välillisesti kaupunkisuunnittelun ja -
rakenteiden yleisiä tehokkuuden arviointiperiaatteita.  
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Kirjassa esitellään kaupunkikehityksen varjopuolia tai vähintään sen suhdannevaihtelua, kasvun 
sijasta kutistumista. KEKO-projektin arviointityökalun kehittämisen kannalta on syytä ottaa 
huomioon, että kaupunkisuunnittelijat joutuvat arvioimaan myös olevan rakennuskannan ja 
kaupunkirakenteen toiminnallisen ja laadullisen heikkenemisen tilanteita. Ekotehokkuuden 
arviointityökalujen tulee soveltua myös sellaisiin tilanteisiin. Kirjasta saa runsaasti mielenkiintoisia 
esimerkkikuvauksia kutistuvien kaupunkialueiden tilanteista ja myös sellaisista ominaisuuksista, joilla 
on yhteys ekotehokkuuden muutoksiin. Suurin osa taloudellisista vaikutuksista on käännettävissä 
ekologisiksi vaikutuksiksi.   
 
Kirjassa esitetyt kannanotot kaupunkisuunnittelun nykytilasta ja tulevista kehityssuunnista on 
terveellinen muistutus siitä, että kaupunkikehityksen tulevaan suuntaukseen vaikuttaminen ei 
välttämättä onnistu ”keksimällä” ekotehokas kaupunkikonsepti ja sitten toteuttamalla se.  
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30. Owen, David, Green Metropolis: Why Living Smaller, Living Closer, and Driving Less Are the Keys 

to Sustainability. Penguin Group New York 2009. 357 p. +++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Kirjoittaja on The New Yorker -lehden toimittaja, joka on tottunut kirjoittamaan selkeästi ja 
provokatiivisesti, mutta on ilmeisen perillä alan aiemmasta kirjallisuudesta, tieteellisistä tosiasioista ja 
kehityssuunnista. Kirjan kohteena on erityisesti pohjoisamerikkalainen kaupunkirakentaminen -
kehitys, -suunnittelu ja -kulttuuri, joita arvioidaan kestävän kehityksen näkökulmasta. Kirjassa 
osoitetaan, miksi Manhattan (New York City) on vihreämpi asumisen tapa kuin moni muu 
kaupunkirakentamisen mallina mainostettu ”ekokaupunki”. Syyt ovat yksinkertaisia: kaupunkiasunto 
on pienempi ja vaatii vähemmän tilaa kuin esikaupunkien isot omakotitalot (live smaller), etäisyydet 
asunnon, työpaikan ja palvelujen välillä ovat lyhyempiä eikä tarvita energiaa kuluttavia 
ruohonleikkureita tai kastelujärjestelmiä (live closer) ja matkustustarve on pienempää (drive less).  
 

 
 
Kritiikki kohdistuu kaupunkirakentamiseen ja kaupunkisuunnitteluun (erityisesti sen autoriippuvuutta 
lisääviin piirteisiin kuten esikaupungistumiseen), niihin liittyviin elämäntapoihin ja kestävyyttä 
mittaaviin työkaluihin. Esimerkit ovat pääosin Pohjois-Amerikasta, mutta niitä on myös muualta. 
Esimerkiksi Kiinan ekokaupungit (esimerkkinä 500 000 asukkaaseen vuonna 2050 tähtäävä Dongtan 
lähellä Shanghaita) saavat kritiikkiä siitä, että ne eivät ole ratkaisu koko Kiinan väestölle, jonka tulo- 
ja kulutustaso on aivan toinen kuin USA:ssa (esim. öljyn kulutus asukasta kohti on vain 9 % siitä 
mitä se on Yhdysvalloissa).  
 
Brasilian paljon esitelty ja julkisen liikenteen (innovatiivisen metromaisen bussiliikenteen) 
menestystarinana pidetty Curitiba saa ansaitsemansa huomion, mutta myös kriittisiä lisälehtiä 
myöhemmästä kehityksestään: nykyisin Curitiban autotiheys on Brasilian toiseksi korkein ja sitä 
pidetään viiden autotehtaansa takia Etelä-Amerikan Detroitina. Säteittäisten pitkien bussilinjojen 
väliin on syntynyt tavanomaista autokaupungin esikaupunkiasutusta. Taustalla on Brasilian öljy- ja 
kaasuteollisuuden ansiosta syntynyt nopea taloudellinen kasvu (ks. myös R. Register, Ecocities). 
 
Julkisen liikenteen kannattavuusrajana pidetään yleisesti noin 7 asuntoa/eekkeri eli n. 18 
asuntoa/ha25. Asukastiheys pitää olla riittävän korkea, jotta syntyy edellytykset julkiselle liikenteelle. 

                                                      
25 olettaen noin 2 asukasta/asunto tämä vastaa n. 36 asukasta/ha (vrt. Helsingin asukastiheys 
27 as/ha, Espoon, Vantaan ja Lahden n. 8 as/ha, Tampereen 0,4 as/ha; kaikki luvut mitaten 
kaupunkien hallinnollisen alueen mukaan, mikä tietysti aiheuttaa lukuihin suurta vaihtelua ja 
vertailukelvottomuutta). 
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Los Angeles on yksi tiheimmistä USA:n kaupungeista, 13 asukasta/eekkeri, mikä vastaa karkeasti 
em. joukkoliikenteen edellyttämää minimitiheyttä. Silti vain mikroskooppisen pieni osa sen 
asukkaista käyttää joukkoliikennettä, mikä johtuu siitä, että kaavoituksen ja muun 
kaupunkisuunnittelun määrittelyistä johtuen toiminnot on eroteltu toisistaan ja kaupungissa ei ole 
paikkoja, joissa julkinen liikenne, kävely tai pyöräily olisi käytännössä järkevä valinta liikuttaessa 
säännöllisesti paikasta toiseen – aivan riippumatta polttoaineiden hinnoista.  
 
1900-luvun alussa niin Los Angelesissa kuin monissa muissakin USA:n kaupungeissa oli toimiva 
raitiovaunuliikenne. 1930-luvun alussa National City Lines (jonka omistivat General Motors, 
Firestone Tire, Philips Petroleum ja Standard Oil California) ostivat Los Angelesin ja 44 muun 
kaupungin raitiovaunulinjat ja korvasivat ne vähitellen GM:n busseilla. Näin sai alkunsa myös L.A.:n 
moottoritieverkko. Päätös ei syntynyt julkisen vallan, vaan yksityisen yrityksen toimesta. Sen todettiin 
rikkoneen antitrustilakia ja yhtiö sai 5 000 dollarin sakot (ks. myös Register 2006, referaatti no 33). 
Käytännössä Yhdysvaltojen julkiseen liikenteeseen perustuva kaupunkirakenne loppui tähän 
päätökseen ja vahvistui vielä 1956 alkaneen kansallisen moottoritiejärjestelmän (Federal Highway 
System) rakentamisen jälkeen. Raitiovaunuliikenne oli kuitenkin jo laskukautensa alussa kun 
yritykset ostettiin pois markkinoilta. Matkustajamäärät olivat olleet jo vuosia laskussa ja asukkaat 
äänestivät kaasujaloillaan, autoja hankittiin kiihtyvään tahtiin.  
 
Asukastiheys on siis välttämätön mutta ei riittävä ehto julkiselle liikenteelle.  
 

b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Kaupunkikehityksen ekologisuutta ei määritellä, mutta se tulee melko selvästi esiin kirjoittajan 
arvioinneissa koskien nykyisen kaupunkikehityksen eri ilmiöitä ja varsinkin kehityksen kestävyyttä 
arvioivien työkalujen sisältöä. Ekotehokkuus -käsitettä ei kirjassa käytetä. 
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Kirjassa kritisoidaan LEED-työkalua, koska siinä kiinnitetään huomiota liikaa yksittäisiin 
ympäristöystävällisiin mutta usein kalliisiin kikkoihin eikä nähdä kokonaisuutta. Sen lisäksi sen käyttö 
edellyttää neuvostotyylistä byrokraattien joukkoa, on kallista (maksaa satoja tuhansia dollareita) ja 
tulee sitä kautta mahdolliseksi vain varakkaiden yritysten tilaamina ja muuttuu yleensä näyttävien 
konttorirakennusten markkinointi- ja kiinteistön arvonnostatusvälineeksi. Tavallisten ihmisten 
rakennushankkeissa ei LEEDillä ole mitään sijaa.  
 
EPA’n vuonna 1992 julkaisema Energy Star on huomattavasti yksinkertaisempi, tosin lähinnä 
kotitalouskoneita varten luotu arviointijärjestelmä, mutta siinäkin on vakavia puutteita (testaukset 
saattavat puuttuvat kokonaan, valetuotteet läpäisevät testin ja esimerkiksi valtava bensiinikäyttöinen 
herätyskello sai Energy Star leiman). LEED todella nostaa kiinteistön arvoa (esimerkiksi toimiston 
keskivuokraa 11,24 dollarilla ja myyntihintaa 177 dollarilla per neliöjalka ja keskimääräistä vuotuista 
vuokrallaoloaikaa 3,8 %), mitä myös käytetään LEEDin markkinointiargumenttina. Kaikki eivät 
kuitenkaan usko LEEDin todistusarvoon ympäristöystävällisyydessä. Manhattanilla oleva New York 
Timesin pääkonttori on paljon ”vihreämpi” kuin monet LEED-sertifioidut toimistot, vaikka omistaja ja 
sen käyttämä arkkitehti (Renzo Piano) eivät pitäneet LEED-sertifikaattia siihen tarvittavan rahan 
arvoisena.  
 
Paljon mainostettuja LEED sertifioituja rakennusprojekteja pidetään suorastaan kestävän kehityksen 
vastakohtina johtuen niiden lähes täydellisestä autoriippuvuudesta. Eräässä LEED Platinaa 
saaneessa kohteessa (Philip Merrill Environmental Center, Chesapeake Bay Foundation) kiitettiin 
julkisivun osittain kierrätetystä puumateriaalista tehtyä verhoilua, mutta kukaan ei huomannut, että 
ne varjostivat aurinkopaneeleja niin paljon, että vain puoli prosenttia sähkön tarpeesta saadaan 
(myös LEED-pisteitä keränneistä) aurinkopaneeleista ja säästön arvo kutistui 250 dollariin vuodessa. 
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Monessa kohteessa on kerätty LEED-pisteitä kiinteistön rakentamattomasta maa-alueesta, jonka 
syynä on kaukainen sijainti ja halvempi maan hinta - se sama syy mikä on kaiken kaupunkirakenteen 
hajoamisen ja autoriippuvuuden kasvun taustalla.  
 
LEEDin kilpailijan Green Globes -työkalua kritisoidaan osittain samoista syistä. Pisteitä saa 
esimerkiksi alkuperäiskasvien istuttamisesta maisemointialueille, mikä ei ole mahdollista tiheästi 
rakennetuilla alueilla. Rakentamistehokkuudesta saa pisteitä jo tonttitehokkuudella 60 000 
neliöjalkaa eekkerillä26. Tietyistä kasteluvesiratkaisuista saa pisteitä, vaikka pitäisi saada pisteitä 
siitä, ettei ole lainkaan kasteluveden tarvetta. Sekä LEED että Green Globe jakavat pisteitä siitä, että 
lähistöllä on ”vaihtoehtoisten polttoaineiden” jakelupiste, vaikka ilmastomuutoksen kannalta todella 
vaihtoehtoisia polttoaineita ei ole edes olemassa. Vasta vuonna 2009 LEED rupesi antamaan 
joitakin pisteitä joukkoliikenteestä, mutta edelleen monet ominaisuudet ovat saavutettavissa vain 
kaupunkirakenteen ulkopuolisissa autoriippuvaisissa kohteissa. Työkalujen vakavin puute on niiden 
salkkumaisuudessa eli siinä, että ne perustuvat erilaisten yhteenlaskettavien ominaisuuksien 
keräämiseen sen sijaan, että jakaisivat pisteitä siitä mitä kaikkia laitteita ja erikoisuuksia ei ole tehty.  
 
Kritisoitujen työkalujen taustalla on ns. LEED-aivo, joka ilmenee esimerkiksi vihreän arkkitehtuurin 
ikonina pidetyssä guru-arkkitehdin ja Time lehden Planeetan Sankariksi valitseman William 
McDonoughin suunnittelemassa Gap Inc. -toimistorakennuksessa San Brunossa Kaliforniassa. Talo 
on täyteen ahdettu erilaisia vihreitä ominaisuuksia: vähäpäästöisiä pinnoitteita, biohajoavia 
verhoiluja, lattiailmanvaihtoa, talteenotetuista eukalyptuspuista tehtyjä penkkejä, huimia 
aurinkoatriumeja, 6 000 neliön suuruinen aaltopintainen turvekatto, johon on istutettu alkuperäisiä 
nurmilaatuja. Samanaikaisesti rakennus on (vain) kaksikerroksinen ja varustettu monitasoisella 
pysäköintitalolla, jonne pääsee vain moottoritieltä ja jonka etäisyys yhtiön pääkonttorista on 25 km ja 
lähes saman verran yhtiön toisesta toimipaikasta, jolloin niiden välille tarvitaan jatkuva bussikuljetus. 
Owenin mielestä talo on vain yksi uusi lisä kaupunkirakenteen hajoamisessa ja autoriippuvuuden 
kasvussa.  
 
Viherkatoissakin on haittapuolensa: ne ovat raskaita ja kalliita (sekä rakentaa että ylläpitää). Jos 
viherkatto edellyttää matalaa ja leveää rakennusta, toimii LEED-aivo tylsistyneimmillään. Owen 
esittelee myös muita esimerkkejä saman ajattelutavan tuloksista. Taloja jotka on varusteltu mitä 
ihmeellisimmillä ekovehkeillä, joiden ainoa tarkoitus on ilmentää omistajan edistyksellistä 
ekoajattelua ja vihreyttä. Tavallinen amerikkalainenkin haluaisi olla vihreä (go green), mutta joutuu 
harhaan mm. lehtimiesten yli-innokkaasta kirjoittelusta. Rakennuskustannukset kasvavat 
moninkertaisiksi aiotusta eivätkä käytön aikaiset hyödytkään ole lupausten mukaisia. Eräs New 
Yorkin Pelhamissa oleva ultraenergiatehokas älytalo on kooltaan 720 neliötä, sisältää mitä 
useammanlaisia markkinoilla olevia vihreitä vimpaimia (green gizmos) eli on todella kallis. Paikalliset 
veronmaksajat kustansivat talosta kuitenkin 47 000 dollaria erilaisten rakentajalle myönnettyjen 
verohelpotusten muodossa vain jotta omistaja voisi sanoa ”Tuntuu hienolta tulla kotiin joka ilta ja 
tietää, että talo on iso ja kaunis eikä se tuhoa luontoa”. Owenin mukaan tämä ei ole muuta kuin 
itsepetosta todella kestämättömällä tasolla. 
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Teoksen suurin hyöty on terveellinen ja järkeenkäypä kritiikki monia sellaisia vallitsevia, lähinnä 
pohjoisamerikkalaisia, suunnittelu- ja rakentamistapoja kohtaan, jotka ovat tuttuja myös 
eurooppalaisten kaupunkien lievealueilla. Monia rakentamistapoja pidetään ekologisesti 
perusteltuina vaikka ne eivät sitä ole. Sama koskee markkinoilla olevia arviointityökaluja, jotka 
johtavat väärinymmärrettyinä harhaan.  

 

                                                      
26 vastaa suomalaisittain noin tonttitehokkuutta et = 1,35. 
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31. Plunz, Richard & Patricia Culligan (ed.), Eco-Gowanus: Urban Remediation by Design. Columbia 

University N.Y. USA 2007. 147 p. (PL) + 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Kyseessä on Columbian yliopistossa (New York, USA) tehty Gowanus-kanavan (Brooklyn, N.Y., 
kuvat alla) parannusprojektin dokumentointi edustavaksi ja hyvin toimitetuksi kirjaksi.  
 

 
 
Kohteena on brownfield -tyyppinen suunnitteluhaaste, johon on liitetty erityinen ekologinen (tässä 
tapauksessa maaperään ja ympäristöolosuhteisiin pohjautuva) näkökulma ja sen mukaiset 
suunnittelutavoitteet. Tavoitteena ei ollut vain jälkien siivous (cleansing), vaan koko alueen 
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laadullinen parannus (remediation). Tätä perusteltiin sillä, että kun parantamisen kustannukset ovat 
joka tapauksessa korkeat, tulee sillä saada myös lisää laatua. Paikallisten asukkaiden mielipiteet 
jakautuvat kahteen: ne jotka halusivat alueelle uusia asuntoja ja ne, jotka halusivat jatkaa entistä 
teollista perinnettä ja säilyttää työpaikat. Tutkija- ja suunnitteluryhmä päätyi näiden hybridiin ja 
yritykseen palauttaa entinen (ennen vuonna 1636 tapahtunutta hollantilaisten maanviljelijöiden 
saapumista vallinnut) ekojärjestelmä. Suurimmat ongelmat alueen luonnolle aiheuttivat 1800-luvulla 
purosta kanavaksi rakennettuun kanavaan johdetut viemärit ja varsinkin myöhemmät kaasutehtaat. 
Hankkeessa on selvitetty saasteiden kulkeutuminen maahan ja veteen alueella sijainneiden 
tehtaiden perusteella. Tulokset esitetään havainnollisin värikartoin. Saasteiden laatu on myös 
selvitetty. Teoksessa esitellään lopuksi näyttävin kuvin alueen kehittämisideat ja strategia vuodelle 
2050. Siinä kanava-alueesta muodostetaan uusi tapahtuma-, kulttuuri- ja opetuskeskus, joka 
samalla edustaa uutta vallankumouksellista kierrätykseen perustuvaa teollista kulttuuria ja 
tutkimusta. Uudet teknologiat sisältävät mm. maaperän biopuhdistamon (biological soil recuperation 
facility) ja kasvien käyttämisen viemäreiden tulvavesien puhdistajina (a phyto-remediation field for 
treatment of CSO’s). 
 

b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Kaupunkiekologia on tässä kohdetutkimuksessa erityisesti entisten teollisuusalueiden maaperän ja 
vesisysteemin palauttamista terveelle pohjalle. Teos keskittyy saasteiden ja niiden kulkeutumisen 
analysointiin sekä ja puhdistamisen erilaisiin tekniikoihin vaihtoehtoisilla maankäyttö- ja 
rakennussuunnitelmilla. 
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Ekologisuuden arviointi perustuu kenttä- ja arkistotutkimuksen menetelmiin sekä biologian 
perustietoihin. Ekologisuus voidaan tässä tapauksessa tulkita luonnonmukaisuudeksi. Ekotehokkuus 
(eco-efficiency) -käsitettä teoksessa ei käytetä. 
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Ekotehokkuuden arviointityökalun kehitykseen kirjasta voi hyödyntää ekojärjestelmäpalvelujen 
arviointia palvelevaa perustietoutta. Samoin teollisuusalueiden uudelleenkäyttöä ja saastuneiden 
maiden puhdistusta koskevia vaihtoehtoisia menettelytapoja koskevat ideat on mahdollista siirtää 
arviointityökalujen valintavaihtoehtoihin. 
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32. Plunz, Richard & Maria Paola Sutto (ed.), Urban Climate Change Crossroads. Columbia University 

N.Y. USA, Rome (Italy) 2008. 172 p. (PL) + 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Teos on rahoituslähteistä johtuen pääosin yhdysvaltalais-italialainen esseekokoelma, jossa 
valotetaan kaupunkikehityksen erilaisia mahdollisuuksia ilmastomuutoksen olosuhteissa. 
Muutamassa artikkelissa käsitellään tiettyjä kohdealueita (kuten New York, Rooma ja 
Etelänapamanner) ilmastomuutoksen näkökulmista. Myös päätöksentekoprosesseja, 
suurkaupunkihallintoa, ihmisten mielipiteitä, kaupunkien kilpailukykyä, tulvariskejä ja 
suuronnettomuuksia käsitellään. Terveysvaikutuksia koskevassa artikkelissa tuodaan esiin mm. 
liikennejärjestelmien erilaiset terveysvaikutukset. Osa artikkeleista sisältää melko voimakkailtakin 
vaikuttavia, vaikkakin tunnettuihin tosiasioihin perustuvia johtopäätöksiä.  
 
Lieven De Cauterin (Belgia) artikkelissa todetaan, että Kasvun rajat -kirjan ilmestymisen jälkeen 
päästöt ovat jatkaneet eksponentiaalista kasvuaan ja kasvavat yhä, väestöräjähdys jatkuu, 
kulutusmäärät kasvavat ja kehittyvissä talouksissa tämä on vasta alkamassa. Kyse on hänen 
mukaansa ihmiskunnan ja planeetan ahdingosta, jonka muuttamiseksi ei ole tehty mitään. Hitaus ei 
johdu passiivisuudesta vaan fysiikan laeista: olemme jääneet kiinni kiihtyvään liikkeeseen, joka ei 
pysähdy ilman ulkopuolista voimaa. Tämän kehityksen päätepisteessä ovat Mad Max -tyyppinen 
yhteiskunta ja kaupungit, jossa biosfääriä jäljittelevät eriöt ja niiden ulkopuolinen kuuma planeetta 
jakavat maailman kahdeksi: toisaalta kulutuskeskeiseksi ja näyttäväksi hypertodellisuudeksi ja 
toisaalta alistetuksi ja rumaksi infratodellisuudeksi. 

 
b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 

 
Ekologia kuuluu teoksen vakiosanastoon, mutta sitä ei sen tarkemmin määritellä. Esseiden 
kirjoittajilla on kaikilla oma käsityksensä ekologiasta, joka vastannee yleiskielen vakiintunutta 
käsitystä. Kaupunkiekologian (urban ecology) sijaan käsitellään kaupunkien ilmastonmuutosta 
(urban climate change), josta syystä ekologian tärkeimmäksi ulottuvuudeksi muodostuu 
ilmastonmuutos. Sen seurauksena mukaan tulevat monet muutkin ekotehokkuuden vaikutustekijät, 
kuten sosiaaliset ja terveysvaikutukset. Ekotehokkuus -käsitettä ei käytetä. 
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Ekologisuus perustuu monipuoliseen ja monitieteiseen lähestymistapaan, jonka keskiössä on 
ilmastonmuutos. Valittu lähestymistapa heijastaa kasvihuonekaasupäästöjen keskeistä asemaa 
ekologisuuden kriteeristössä. Ekologisia tavoitteita ei voida saavuttaa ilman sosiaalisten ja 
taloudellisten näkökohtien huomioon ottoa. Ekotehokkuus (eco-efficiency) -käsitettä teoksessa ei 
käytetä, mutta samat johtopäätökset koskevat ekotehokkuuden arviointikriteerejä: khk-päästöt ovat 
keskeisin arviointikriteeri.  
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Terveysvaikutuksia koskevassa artikkelissa esitettyjä liikennejärjestelmien erilaisia 
terveysvaikutuksia voidaan käyttää ekotehokkuuden arviointityökaluissa jäsenneltäessä 
liikenneverkon ja liikennejärjestelmävalintojen ekotehokkuusvaikutuksia. 
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33. Register, Richard, Ecocities. Rebuilding Cities in Balance with Nature. Revised edition. New Society 

Publishers. Canada 2006. 371 p. (PL) +++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Kirjan kirjoittaja on tunnettu kalifornialainen ekokaupunkien ja ekosuunnittelun puolustaja. Richard 
Register oli Ecocity -konferenssien perustajajäsen (ensimmäinen oli vuonna 1990).  
 
Teos pyrkii olemaan kokonaisesitys ekologisesta kaupunkisuunnittelusta. Kirja on kokonaan tekijän 
taitavasti ja havainnollisesti kuvittama. Ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 2001 ja toinen painos 
2006. Väliin mahtuvina vuosina tapahtui paljon muutoksia, jotka kerrataan toisen painoksen 
alkusanoissa: 9/11 hyökkäys WTC:n kaksoistorneihin, Afganistanin ja Irakin sodat. Tapaukset 
herättivät epäilyksen siitä, että yksi syy kaikkiin näihin oli taistelu öljyvaroista. Samaan aikaan 
vahvistui tiedeyhteisön käsitys ilmastonmuutoksesta. Hyvin energiatehokkaan kaupungin 
rakentaminen olisi pitänyt jo alkaa, mutta hyvin vähän on tapahtunut sen edistämiseksi. Kaupunkeja 
rakennetaan yhä edelleen öljyn varaan. Vasta keskimäärin joka kymmenellä maapallon asukkaalla 
on auto ja paineet lisätä autojen määrää ovat valtavia.  
 
Kiinassa on alkanut maailman historian suurin kaupunkirakentamisen koe, johon liittyvät 
autotehtaiden ja tuhansien moottoritiekilometrien rakentaminen. Samaan aikaan amerikkalaiset 
ostavat yhä suurempia henkilöautoja ja kaupunkirakenteet leviävät yhä laajemmalle. Öljyriippuvuus 
kasvaa vaikka sen pitäisi vähentyä. Historia kuitenkin osoittaa, että vain kulttuurit, jotka ovat 
kunnioittaneet ekologiaa ja luonnonvaroja ovat säilyneet. Siksi Richard Registerin mielestä kirjaa 
ekokaupungeista tarvitaan edelleen. 
 
Kirjassa käsitellään ekokaupunkien ominaisuuksia 12 luvussa. Luvussa 1 muistutetaan että 
elämäntapamme heijastuvat kaupungeissa ja päinvastoin. Luvussa 2 aiheena on kaupunkien kehitys 
ja kerroksellisuus sekä analogiat luonnon ja universumin muutoksiin, viitaten mm. Paolo Solerin 
visioihin ja kolmiulotteeseen kaupunkiin.  
 
Paolo Soleri on visionäärinen arkkitehti ja filosofi, joka toteuttaa pikkuhiljaa omaa erittäin tiivistä, 
käytännössä yhdestä talosta koostuvaa ja monikerroksista kaupunkiunelmaansa Arcosantia 
Arizonan erämaassa lähellä Phoenixiä ja rahoittaa sen lähinnä opiskelijoiden vapaaehtoistyöllä ja 
tuulikellojen myyntirahoilla. 
 
Luvussa 3 käsitellään kaupungin ja luonnon yhteyksiä viittaamalla mm. Amerikan 
alkuperäiskansojen elämäntapa- ja rakentamiskulttuureihin. Esimerkiksi Adena-kulttuurissa ”1 000 
vuotta ennen Kreikkaa” rakennettiin melko tiiviitä ympyrän muotoisia kaupunkeja, kyliä ja taloja 
alueella joka ulottui nykyisen New Yorkin seuduilta Virginiaan, Vermontiin ja Indianaan. Hopewell-
kulttuuri ulottui sen jälkeen jo Kansasiin ja Suurilta Järviltä Meksikon lahteen ja rakensi myös 
monikerroksisia ja ”geometrisiä” halkaisijaltaan jopa 300 metrisiä rakennuksia. Noin 1 000 vuotta 
sitten rakensivat Anasazit Arizonan, Uuden Meksikon, Coloradon ja Utahin alueella ainakin 
yhdeksän suurta kaupunkia ja satoja kyliä. Niissä oli myös suuria monikerroksisia, jopa 800 huonetta 
sisältäviä keskustaloja, joita suurempia rakennettiin vasta kun New Yorkin ensimmäiset 
pilvenpiirtäjät rakennettiin 1800-luvulla. Hopi-intiaanit jatkoivat samanlaista kaupunkikulttuuria, jossa 
kylät ja rakennukset olivat luonnostaan ekologisia ja jonka tyyppiseen luotosuhteeseen tulisi 
tulevissakin kaupungeissa pyrkiä. Suuria ekologisia taloja on sittemmin ideoinut mm. Ken Yeang 
”bioklimaattisina pilvenpiirtäjinä”.  
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Kirjan kuvitusta tavoitteellisesta ekokaupungin rakenteesta, esimerkkeinä täydennysrakentaminen 
sekä katutilan kavennus ja hidastaminen (yläkuva), rakennuksien korottaminen, jota on 
havainnollistettu katkoviivan yläpuoliselta osalta (keskikuva) sekä katutilan elävöittämistä (alakuva). 
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Luvussa 4 käsitellään kaupunkien historiaa myös muualta maailmasta lähtien kaupunkikulttuurin 
ensimmäisestä ilmentymästä 10 000 vuotta sitten, Catalhöyük, joka sijaitsee nykyisessä Turkissa.  
 
Kirjassa kerrataan amerikkalaisen joukkoliikenteen historian keskeinen vaihe, jossa purettiin 
kaupunkien raitiovaunulinjat muutaman suuren liikeyrityksen salaliiton tuloksena. Autojen valmistaja 
General Motors, bussien valmistaja Mack Manufacturing, öljy-yhtiöt Standard Oil of California ja 
Phillips Petroleum, autonrengasvalmistaja Firestone Tire and Rubber ja bussiyhtiö Greyhound 
sopivat antitrustilain vastaisesti, että ostavat raitiovaunulinjat yksi kerrallaan ja purkavat raitiotiet27. 
Muutamassa vuosikymmenessä kaupunkien joukkoliikennejärjestelmät oli muutettu kumipyöräisille 
busseille. Ja kun bussilinjat eivät kannattaneet harvaan asutuilla esikaupunkialueilla, ne joko myytiin 
kaupungeille tai lopetettiin ja liikenne siirtyi henkilöautoihin, jotka edellyttivät yhä laajempaa 
moottoritieverkkoa. Kun salaliitto paljastui, yritykset tuomittiin vuonna 1955 sakkoihin: 5 000 
dollaria/yritys, oikeudenkäyntikulut 4 220,78 dollaria/yritys ja henkilökohtainen sakko 1 
dollari/salaliitossa mukana ollut henkilö. Kaupunkirakenteen hajoaminen ei siis ollut vain yleisen 
toiveen mukaista vaan, päinvastoin, suunniteltu.  
 
Luvun lopussa kerrataan merkittävimmät kaupunkiympäristön parantamiseen pyrkivät liikkeet ja 
henkilöt: City Beautiful (joka syntyi Chicagon maailmannäyttelyssä 1893 ja tähtäsi monumentaalisiin 
kaupunkiympäristön kaunistuksiin kuten aukioihin, patsaisiin, riemukaariin, vesialtaisiin jne.), 
puutarhakaupunkiaate (Ebenezer Howardin kirja 190228), Bauhaus, Walter Gropius, Le Corbusier ja 
Frank Lloyd Wright, joilla kaikilla oli esitysajankohtanaan rohkeita ja iloisia ajatuksia, joista osa toimi 
myös (nykynäkemyksen mukaisen) ekologian näkökulmasta, osa ei. 
 
Luvussa 5 kuvaillaan nykyisiä (erityisesti amerikkalaisia) kaupunkeja ja ehkä hieman tuoreempia 
taloudellisempaan ja ekologiseen kaupunkikehityksen pyrkiviä hankkeita.  Näitä ovat Yhdysvaltojen 
keskushallinnon rahoittamaa Costs of Sprawl (1974) -tutkimusta (jonka tulokset vesitettiin Reaganin 
aikana eikä Carterin aikanakaan saatu juuri muuta aikaan kuin aurinkopaneelit Valkoisen Talon 
katolle ja perustettiin Aurinkotutkimuksen keskus), permakulttuuria (Bill Mollisonin idea kestävästä 
maataloudesta, permanent agriculture, joka korostaa luonnon kokonaisuuden ymmärtämistä ja 
laajeni sitä kautta kattamaan ihmisen ympäristösuunnittelua kokonaisuudessaan), uusurbanismia 
(Peter Calthorpen29 ja CNU:n periaatteet30 perinteisen kävely- ja joukkoliikennekaupungin 
ominaisuuksien palauttamisesta amerikkalaisiin esikaupunkeihin).  
 
Tunnetuista ekokaupunkiin tähtäävistä esimerkeistä kuvaillaan erityisesti Brasilian Curitibaa, joka on 
kooltaan poikkeuksellinen (1,6 miljoonaa asukasta ja 2,5 miljoonaa koko metropolialueella) ja jossa 
on rakennettu tehokas 500 km pitkä bussijärjestelmä ja 200 km pitkä kävely- ja pyörätieverkko, 70 % 
kierrätysjärjestelmä, saavutettu 20 % pienemmät polttoainekulut kuin muissa vastaavissa 
brasilialaiskaupungeissa, samoin selvästi vähäisemmät ilmansaaste- ja liikenneonnettomuusluvut. 
Myös Vancouverin vastaavia pyrkimyksiä ekokaupungiksi esitellään. 
 
Luvussa 6 arvioidaan tarkemmin liikenteeseen liittyviä kysymyksiä, erityisesti autoriippuvuutta ja siitä 
aiheutuvia ongelmia, mm. vaikeuksia saada aikaan muunlaisia kuin autoriippuvuutta lisääviä 
päätöksiä (USA:ssa). Samalla käsitellään sähköautoja, sähkökärryjä (electric carts), älykkäitä teitä, 
etätyötä ja muita teknologisia ratkaisuja, joilla ei kuitenkaan tekijän mukaan muuteta kaupunkeja 
ekokaupungeiksi. 
 

 

                                                      
27 ks. myös Owen 2009 (referaatti no 30) 
28 Kirjan 1. painos oli tosin ilmestynyt jo 1898. 
29 ks. Calthorpe 2011 (referaatti no 5) 
30 ks. esim. Calthorpe 2011 (referaatti no 5) tai Duany et al. 2010 (referaatti no 10) 
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Kirjassa on esitelty myös jonkin verran utopistisilta tai vähintäänkin futuristisilta vaikuttavia eri 
yhteyksissä esiteltyjä ekologisia kaupunkimalleja (kuvat alla). 
 

 
 

 
 

Kirjan kuvitusta ihanteellisista ekologisista kaupunkimalleista: Registerin oma kävelykaupungin 
ihanne (yläkuva) ja Paolo Solerin ”arcologia”-kaupunki luonnon jokiuomaan rakennetulle tekojärvelle. 
 
Luvussa 7 käsitellään ekokaupungin rakentamisen tavoitteita ja yleisiä periaatteita melko 
ihanteelliseen sävyyn toistaen tehokkuustavoitteet, kävelykeskustat ja ekojärjestelmien 
moninaisuuden. Samalla kritisoidaan sellaisia sääntöjä, joiden mukaan yli nelikerroksisia 
rakennuksia ei saisi rakentaa.  
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Luvussa 8 jatketaan samaa aihetta erityisesti ekologian ja talouden keskinäiskytkentöjen kautta ja 
viitataan mm. Hazel Hendersonin tunnettuun talouden kakkuun31. Lisäksi arvioidaan toteuttamisen 
keinoja ja kuvaillaan mm. New Yorkin osavaltiossa Ithacan kaupungin lähellä olevaa ekokylää.  
 
Luvussa 9 Richard Register kertoo oman tarinansa etsiytymisestä ekokaupunkiajatteluun lähtien 
1970-luvun alusta, Paolo Solerin ideoista ja päätyen Ecocity-konferenssien järjestämiseen.  
 
Luvussa 10 käsitellään työkaluiksi nimitettyjä suunnitteluvälineitä ekokaupungin edistämiseksi. 
Ekokaupungin maankäytöksi (ecocity zoning) suositellaan mieluummin keskustaan kuin käytävään 
perustuvaa kaupunkimallia, jota uusurbanistit suosivat. Rakennusoikeuksien siirtomenettelyä 
esitellään yhtenä vaihtoehtona kun halutaan suojella jokin luontoalue tai historiallinen kohde.  
 
Kansallisista ”vihreistä ohjelmista” mainitaan Uuden Seelannin ja Hollannin ohjelmat, mutta samalla 
kysytään missä ovat ekokaupunkien rakentamisohjelmat. Al Gore propagoi globaalin Marshall 
ohjelman puolesta ja kertoo että auto on tappavampi kuin mikään tulevaisuudessa kohtaamamme 
sotilaallinen vihollinen, mutta mitä hän teki niinä kahdeksana vuotena kun johti Valkoisen Talon 
ympäristöohjelmaa. Luvun lopussa referoidaan osia tekijän itse laatimasta Ecocity-konferensseissa 
hyväksytystä International Ecological Rebuilding Program´sta ja arvioidaan miksi niin pieni osa 
ihmisistä on valmis liittymään ekokaupunkien järjestöihin: siksi koska sormi osoittaa meitä itseämme 
ja vain harva on riittävän voimakas tunnustaakseen totuuden. Kirjoittajan vastaus on, että on 
helpompi syyttää etäisiä organisaatiota ja hallituksia, lobbareita, teollisia viljelijöitä, ahneita 
osakkeenomistajia, vallanjanoisia toimitusjohtajia, ääniä kerääviä poliitikoita ja muita liikaa autolla 
ajavia ihmisiä. 
 
Luvussa 11 käydään läpi aika paljon samoja teemoja kuin aiemmissakin, mm. Curitibaa, öljyn 
loppumista (peak oil), kaiken muunkin loppumista, romahdusta jne.  
 
Luvussa 12 käsitellään menestyksen strategioita, ecocity zoningia ja Curitibaa (jälleen kerran) ja 
esitellään kirjoittajan ehdotus Rusong Wangille, viidennen Ecocity -konferenssin kiinalaiselle 
isännälle, kuudeksi erilaiseksi Kiinan ekokaupungeiksi. Kaiken tähtäimenä on kaupunkikehityksen 
hajautumisen kääntäminen päinvastaiseen suuntaan (Roll Back Sprawl).  

 
b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 

 
Teos ei määrittele suoraan kaupunkikehityksen ekologisuutta, mutta tekstistä käy ilmi, että kyse on 
kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesta määrittelystä mutta nimenomaan niin, että keskeistä on 
ilmaston muutos ja fossiilisten polttoaineiden säästäminen. Ekotehokkuus -käsitettä ei esitellä. 
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Ekologisuuden arviointi palautuu teoksessa useimmiten yhteisöissä tapahtuviin 
päätöksentekoprosesseihin, jolloin olennaista on tietoisuuden ja motivaation synnyttäminen, ei 
niinkään muodollinen metodi. Varsinaisista arviointityökaluista mainitaan lyhyesti LEED, mutta sitä ei 
sen tarkemmin esitellä.  
 
 

                                                      
31 Talous ymmärretään yhdysvaltalaisen taloustieteilijä Hazel Hendersonin mielestä liian usein 
vain yksityistalouden ilmiöiden kautta. Pörssiuutiset, korkojen muutokset, yritysten 
menestykset ja tappiot kattavat suurimman osan ns. talousuutisista. Kuitenkin yksityinen 
talous muodostaa vain talouskakun ylimmän kuorrutuksen.  Sen alla ovat julkinen talous, 
epävirallinen (ei raha-) talous ja kaiken perustana oleva luonnontalous, joita ilman yksityinen 
talous ei voisi toimia.  



 
 
 
 
 
 4.6.2012 177 / 232 
Pekka Lahti, Appu Haapio, Åsa Nystedt, Eero Puurunen, Pekka Tuominen ja Irmeli Wahlgren VTT     
                                                                   

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Teoksessa on esitelty – tekijän taustasta johtuen - varsin kattavasti erityisesti pohjoisamerikkalainen 
ja jonkin verran myös australialainen ekokaupunkien rakentamiseen tähtäävä suunnittelijoiden 
liikehdintä. Eurooppalaisen kaupunkikulttuurin esikuvallinen luonne tulee monessa kohdin esiin, 
mutta vain mainintana, jolloin siitäkään ei tule esiin mitään uutta ja sitäkään kautta teoksen anti 
eurooppalaiselle kaupunkisuunnittelulle ei ole kovin hyödyllinen. Ekologisen (tai ekotehokkaan) 
kaupungin ominaisuudet, riittävä tiiveys, kävelyyn ja joukkoliikenteeseen perustuva kaupunkirakenne 
ovat Euroopassa itsestään selviä.  
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34. Richter, Matthias, & Ulrike Weiland (ed.). Applied Urban Ecology: A Global Framework. Wiley & 

Blackwell UK 2012. 219 p. (AH, PL) ++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
  
Kirja on artikkelikokoelma, jonka päätarkoituksena on esitellä oppikirjanomaisesti ja monitieteisesti 
kaupunkiekologian tutkimuksen nykytilannetta. Kirja koostuu lähes 30 eri kirjoittajan esseistä antaen 
kirjalle globaalin näkökulman. Erityisaiheita ovat mm. ekosysteemeihin perustuva lähestymistapa, 
yhteiskuntaekologiset uhkat, tulvat ja ilmastomuutos, kaupunkiluonnon monimuotoisuus sekä 
ympäristöllinen kaupunkisuunnittelu ja -politiikka.  
 
Teoksessa viitataan Maailmanpankin kaupunkikehityksen osastolla tehtyyn tutkimukseen, joka  
kartoitti satelliittitiedon avulla 120 yli 100 000 asukkaan kaupunkia eri puolilta maailmaa, joista 90 
kaupungin tulokset esitellään ja analysoidaan. Kymmenen vuoden aikana asukastiheys on laskenut 
1,7 % vuodessa. Jos sama vauhti jatkuu, tulevat kehittyvien maiden kaupunkien pinta-ala 
kasvamaan 200 000 km2:stä vuonna 2000 yli 600 000 km2:een vuoteen 2030 mennessä. Samaan 
aikaan väestö kasvaa kaksinkertaiseksi. Johtopäätös on selvä: kehittyvien maiden tulisi tehdä 
realistiset, mutta kuitenkin vähimmäissuunnitelmat omien kaupunkiensa laajentumisille ja niiden 
edellyttämille perusrakenteen runkoverkoille.  

 
Kirjassa käsitellään niin vakiintuneita kuin uusia lähestymistapoja sovellettuun kaupunkiekologiaan. 
Tarkasteltavat teemat liittyvät ilmastonmuutokseen, viheralueiden ja aukeiden (green- and open-
space) kehittämiseen, tulvariskin arvioimiseen, kaupungin monimuotoisuuden uhkiin (threats to 
urban biodiversity), ja lisääntyvään ympäristön saastumiseen (increasing environmental pollution). 
Lisäksi kirjassa pohditaan kestävää energiahallintaa ja taloutta, kaupunkien vesivarojen hallintaa, 
kaupunkien maankäyttöä (urban land management) ja maiseman suunnittelua (urban landscape 
planning and design).  
 
Kirja koostuu neljästä yleisestä osasta:  

• Osa I: Johdanto kaupunkiekologiaan 
• Osa II: Kaupunkiekologiaan (urban ecology) liittyvät tieteenalat ja metodit 
• Osa III: Kaupunkiekologian valitut osa-alueet (selected fields of urban ecology) 
• Osa IV: Synteesi kaupunkiekologian tutkimuksesta ja hallinnasta. 

 
Näistä luku III on ylivoimaisesti laajin osa (170 sivua) ja se jakautuu seuraaviin alalukuihin: 

A. Ekosysteemejä koskevat lähestymistavat 
B. Yhteiskunnallisympäristölliset uhat 
C. Tulvat ja ilmastomuutokseen sopeutuminen 
D. Kaupunkiluonnon monimuotoisuus 
E. Ympäristölähtöinen kaupunkisuunnittelu 
F. Kaupunkien ympäristöpolitiikka. 

 
b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 

 
Kaupunkiekologia (urban ecology) voidaan luonnehtia joukoksi erilaisia lähestymistapoja. Oheisessa 
kuvassa (2.1. s. 16) on esitetty yleiskuva temaattismetodologisesta (thematic-methodical) 
lähestymisestä sovellettuun kaupunkiekologiaan (applied urban ecology). Yleiskuva ja tietämys 
sovelletun kaupunkiekologian eri lähestymistavoista ovat tärkeitä, jotta kehystä hallintaehdotusten ja 
toimenpiteiden arvioimiseen voidaan ylläpitää. Kaupunkiekologian eri osa-alueiden päämäärien 
painotukset saattavat toisinaan olla toisilleen vastakohtaisia. 
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Kaukokartoitustekniikoiden (remote sensing techniques) avulla voidaan seurata kaupunkien 
maankäyttöä (kpl 3, s.18). Globaalisti kaukokartoitusta on käytetty erilaisten kaupunki-ilmiöiden 
(urban phenomena) tutkimiseen. Näitä ovat kaupunkien ekosysteemit, ilmasto, väestö, kaupungin 
kasvu ja muutosprosessit. Alueellisella tasolla kaukokartoitusta voidaan hyödyntää mm. arvioitaessa 
maiseman roolia eri asuinalueiden yhdistäjänä muihin kaupunkialueisiin, rajatessa kaupungin ydintä 
(core city) ympäröivästä maaseudusta tai jopa uusien asuinalueiden kehittyvien verkkorakenteiden 
yhteyksiä. Kaukokartoitusta voidaan hyödyntää myös hätätilanteissa mm. tilanteen arvioinnissa, 
tunnistamisessa ja hallinnassa.  

 
Kaupungistumisen ja sen muutosten mittaamisesta maankäytössä on tehty seuraavia globaaleja 
aloitteita: 

• GUONet (the Global Observatory Network) on globaali verkosto, jonka on perustanut UN-
HABITAT (the United Nations Human Settlement Programme). GUO:n tietopankkeihin on 
koottu paljon tietoa indikaattoreiden, tilastojen ja kaupunkiprofiilien muodossa. 

• ”The Dynamics of Global Urban Expansion” on Maailmanpankin raportti, jossa 
analysoidaan 90 kaupungin väestötietoja ja satelliittikuvia kahdelta eri ajanjaksolta, 
vuosikymmenen välein. Raportin viesti kehittyville maille on selkeä – tulee kehittää 
realistiset suunnitelmat kaupungistumiselle, määrittää riittävät alueet laajentumiselle, 
suunnitella viisaasti perusrakenteet palvelemaan näitä laajentuneita alueita sekä suojella 
herkkiä alueita uusilta aluekehityksiltä.  

• Tieto- ja sovelluskeskus SEDAC (Socioeconomic data and applications Center) 
Columbian yliopiston yksikössä CIESIN (Center for International Earth Science 
Information Network)  

• “100 Cities Project” nimellä tunnetun Urban Environmenal Monitorin (UEM) projektin 
tavoitteena on lisätä ymmärrystä nopean kaupungistumisen seurauksista. Kahdeksan 
suurkaupunkia analysoidaan tarkemmin.   
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Seuraavat projektit koskevat kaupunkien alueellista seurantaa: 

• EU-rahoitteisen ESPON (European Spatial Observation Network) tutkimusohjelman 
(vuonna 2006 ja 2013) keskeisiä asioita ovat monikeskuksisten kaupunkien kehittämisen 
tärkeys sekä kaupunkien ja maaseutujen yhteyden edistäminen.  

• EU-rahoitteisen MOLAND (Monitorin Land Use /Cover Dynamics) projektin tavoitteena on 
seurata kaupunkialueiden kehittymistä ja tunnistaa kestävää alueellista ja 
kaupunkikehitystä tukevat trendit Euroopassa. 

• USA:ssa UDR (the Urban Research Program) analysoi muutoksia maankäytössä. UDR:n 
tietokannoista löytyy tulkintoja kaupunkialueiden laajuuksista, liikennereiteistä, vesistöjen 
piirteistä ja muusta merkittävästä maankäytöstä. Piirteet ovat tulkintoja eri tietolähteistä 
kuten historiallisista topografisista kartoista, satelliittikuvista, väestönlaskentatiedoista 
sekä ilmakuvista.  

• NAUTILUS (North-east Applications of Useable Technology in Land-Use Planning for 
Urban Sprawl) ohjelma hyödyntää kaukokartoitusta sekä paikkatietojärjestelmää GIS 
(Geographical information systems) luonnehtiessaan kaupunkimaisemia ja laskiessaan 
tilallisia indeksejä (spatial indeces), jotka mittaavat mm. tartuntaa (contagion), maiseman 
laikuttuneisuutta (patchiness), fractal dimension ja laikku-muodon monimutkaisuutta 
(patch-shape complexity).  

 
Kaupunkiluonnon (urban wilderness) käsitteen sisältöä pohditaan kappaleessa 7 (s. 82). Sillä 
tarkoitetaan suojelualuetta, hylättyä aluetta, vanhaa teollisuusaluetta, oman onnensa nojaan jätettyjä 
puistoja ja puutarhoja. Käsitettä urban wilderness käytetään usein torjumaan joutomaiden 
(wasteland nature) negatiivista imagoa. Urban wilderness käsittelee kuitenkin säilyttämisen arvoista 
luontoa. 
 
Tulvariskien arviointia käsitellään kappaleessa 8, jossa esitetään myös luonnonkatastrofien ja 
väestön kehitys maailmassa 1900–2007 (alla kuva 8.1, s. 94). 
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Avoimen tilojen (open spaces) merkityksestä analysoidaan kappaleessa 9 (s. 106). Viilentävän 
vaikutuksen ja puhtaamman ilman lisäksi niillä on vaikutusta sosiaalisiin verkostoihin. Ne tukevat 
kaupunkielämää ja tukevat hyvinvointia.  
 
Kappaleessa 10 (s. 123) käsitellään kaupunkiekologian sosiaalista näkökulmaa kehittyvissä maissa 
painottaen kotipuutarhoja. Kasvilajeilla on hyvin erilaiset esiintymistiheydet erityyppisillä alueilla ja 
tulokaslajit (exotic species) valtaavat alaa kotoperäisiltä lajeilta (indigenous species) erityisesti 
kaupunkialueilla (esimerkkinä kuva Ganyesan kasvilajeista Etelä-Afrikassa alla, kuva 10.2, s. 131). 
 

 
 
Kappaleessa 12 (s. 152) paneudutaan kaupungistumisen haasteisiin Kiinassa. ”Negatiivinen 
lähestymistapa” (negative approach) tavoittelee viisasta suojelemista ja viisasta kasvua. Se 
tarkastelee kaupunkirakennetta muotoilevaa ekologista perusrakennetta (ecological infrastructure EI) 
kaupunkikehityksen ja yhteiskuntasuunnittelun viitekehyksenä sen sijaan että suunnittelun kohteena 
olisi vain harmaa perusrakenne (kuva 12.6 alla, s. 166). Siinä ekosysteemipalvelut toimitetaan 
kaupunkirakenteeseen katuverkkojen sijasta viheralueiden verkkojen avulla. 
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c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Eräät käytetyimmistä työkaluista erilaisten maisemien luonnehdinnoissa tunnetaan kuvioindekseinä 
(pattern indices) tai maisemamittareina (landscape metrics). Maisemamittarit ovat yleiskuvauksellisia 
indeksejä, jotka määrittävät maiseman rakenteellisia ominaisuuksia kolmella tasolla (s. 37) 

1. yksittäinen laikku (laikkutason mittarit) 
2. laikun tyyppi tai luokka (luokkatason mittarit) 
3. maisema kokonaisuutena käsittäen kaikki laikkutyypit (maisematason mittarit) 

 
Erilaisten maisemamittareiden ja muiden tila-analyysimenetelmien lisäksi on hyödyllistä käyttää 
simulointimalleja. Niiden avulla voidaan tutkia kaupungistumisen syitä ja mekanismeja sekä 
kaupunkidynamiikan hallinnointia. Kaupunkidynamiikan mallintamisessa on käytetty hyvinkin erilaisia 
lähestymistapoja kuten (s. 41): 

• soluautomaatit (cellular automata CA)  
• Markovin ketjuihin perustuvat maankäytön todennäköisyysmuutokset 
• CAP-LTER (yhdistää soluautomaation ja Markovin lähestymistavat) 

  
Kaupunkien kestävää kehitystä ja ekologiaa yhdistävä lähestymistapa voidaan esittää 
järjestelmäkaaviona, jossa ovat mukana maankäytön perusominaisuudet, tulevat suunnitelmat sekä 
ekosysteemien ja sosiaalisten järjestelmien siihen tuottamat vastaukset sekä muutokset ihmisten 
reaktioissa asenteissa (kuva 4.3 alla, s. 48). 
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Kaupunkijärjestelmästä (urban system) esitetään verkkoteoreettinen tulkinta ”verkkokaupungista” 
(netzstadt, s. 55–65), joka on Oswaldin ja Baccinin vuonna 2003 luoma käsite ja jonka mukaan 
kaupunkijärjestelmä koostuu avoimista maaperän (geogenic) ja ihmisen aiheuttamista 
(anthropogenic) verkostoista, jotka on liitetty toisiinsa. Verkostojen risteyskohdissa on suuri 
asukastiheys, fyysisiä hyödykkeitä ja informaatiota ja ne on liitetty toisiinsa ihmis-, hyödyke- ja 
informaatiovirtojen kautta.  
 
Systeemin rajat määräytyvät poliittisin sopimuksin inhimillisissä osajärjestelmässä (antrhopogenic 
subsystem) ja ilmasto-olosuhteiden kautta maaperän osajärjestelmissä (geogenic subsystesms). 

 
Verkkokaupunkimallin elementit ovat: 

• kuusi aluetta: vesistöt, metsät, asuinalueet, maatalous, perusrakenteet ja kesannot  
• neljä avainresurssia: vesi, biomassa, rakennusmateriaalit ja energia 
• neljä verkoston ominaisuutta: risteyskohdat, yhteydet, rajat ja mittakaavat 
 

Kaupunkijärjestelmä syntyy neljän perustoiminnon avulla: 
• ravita ja elpyä 
• puhdistaa 
• asua ja työskennellä 
• kuljettaa ja kommunikoida 
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Kaupunkisysteemin materiaalivirrat voidaan jäljittää erillisillä analyyseillä, esimerkkinä Sveitsin 
alueella käytetty kupari (kuva 5.5 alla, s. 64). 
 
  

 
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Lähes 30 kirjoittaa eri puolilta maailmaa ovat osallistuneet essee-muotoisen kirjan kirjoittamiseen. 
Monenlaiset lähtökohdat ja kohdealueiden ominaisuudet heijastuvat artikkeleissa selvästi, joten 
yleispäteviä johtopäätöksiä on hankala tehdä.  
 
Kirjassa painotetaan ”miten asian tulisi olla” kysymyksen sijaan kysymystä ”miten asia on”. Kirjasta 
voi löytää ideoita KEKO-työkalujen muodostamiselle ja ekotehokkuuden mittaustavoille. Arvioitavien 
kohteiden perustietojen kokoamisessa saattavat esimerkiksi kaukokartoituksen yhteydessä viitatut 
menetelmät olla tutustumisen arvoisia. 
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35. Roseland, Mark, Toward Sustainable Communities. Resources for Citizens and their 

Governments. Revised Edition. New Society Publishers, Canada 2009. 239 p. (PL) +++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Kanadan National Round Table on the Environment and the Economy julkaisi saman tekijän lähes 
samannimisen teoksen vuonna 1992 ja 1998, joka on nyt tähän teokseen täysin uusittu. Kirja on 
tarkoitettu paikallisen tason päättäjille ja suunnittelijoille käsikirjaksi ja lähdeteokseksi tilanteisiin, 
joissa tarvitaan perusteluja aikaisempaa kestävämmille kaupunkikehitysratkaisuille. Kirjassa 
esiteltyjä visioita on havainnollistettu lukuisin perspektiivikuvin (esimerkkejä alla). 
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b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 

 
Kirja lähtee kestävän kehityksen määrittelystä alkaen Brundtlandin komiteasta (Independent World 
Commission on Environment and Development), jonka YK:n pääsihteeri nimesi vuonna 1983 ja 
jonka työ (Yhteinen tulevaisuutemme) valmistui huhtikuussa 1987. Tekijä muistuttaa myös siitä, että 
käsite kestävä kehitys ja sen huolimaton käyttö kohtasi myös kritiikkiä, ainakin silloin kun sitä 
käytettiin kestävän kasvun tai kestävän käytön synonyymeinä, mitä se ei ole. Perusteluna on 
yksinkertainen tosiasia: mikään fyysinen ei voi kasvaa ikuisesti ja vain uusiutuvia luonnonvaroja voi 
käyttää kestävästi ja niitäkin enintään uusiutumisnopeuden mukaisella vauhdilla. Brundtlandin 
komitean mietintöönkin sisältyi ristiriita: siinä kestävän kasvun edellytyksenä pidettiin koko maailman 
tasolla 5–10-kertaista teollisuuden kasvua. Käytännössä kestävä kehitys on, kuten kaikki muutkin 
poliittiset tavoitteet (oikeus, demokratia), hyväksyttävä ihanteena mutta ei-hyväksyttävä sellaisena 
mitä siitä käytännössä seuraa.  
 
Kirjoittaja kytkee kestävään kehitykseen myös käsitteet luonnon ja sosiaalinen sekä kulttuuripääoma, 
joista ensin mainittu sisältää uusiutumattomat luonnonvarat, luonnon kyvyn tuottaa uusiutuvia 
luonnonvaroja ja ottaa vastaan ihmisten tuottamat päästöt ja saasteet. Ekosysteemien tuottamien 
palvelujen virrat ovat ihmisen elämää ylläpitäviä järjestelmiä. Ekosysteemipalvelujen taloudelliseksi 
arvoksi ovat 13 ekologian, talouden ja maantieteen asiantuntijaa (aikakauslehti Naturessa) arvioineet 
16–54 triljoonaa Yhdysvaltain dollaria, todennäköisesti vähintään 33 triljoonaa Yhdysvaltain dollaria. 
Siihen on laskettu 17 ekosysteemipalvelua, kuten vesi, ilma, metsät, eläimet, maa-aines, koralliriutat 
ja ruohikot. Arvio perustuu alueellisiin yksikkökustannuksiin, joilla luonnon tuottamat palvelut 
voitaisiin ihmisen tuottamina korvata kerrottuna ao. alueiden määrällä. Koko kaupunki voidaan 
ymmärtää ekosysteeminä. Muita pääoman lajeja ovat fyysinen, taloudellinen ja inhimillinen pääoma. 
Kestävän yhdyskunnan mittareista esitellään ekologinen jalanjälki.  
 
Perinteinen lähestymistapa kestävyyden arviointiin on eräänlaista vaikutusarviointia, jossa yksi 
kerrallaan arvioidaan kukin tunnistettu vaikutus. Tätä arviointimetodiikkaa edustaa esimerkiksi se 
tapa, jolla esitellään kaupunkirakenteen hajoamisen (urban sprawl) aiheuttamia tunnettuja 
negatiivisia vaikutuksia (fossiilisten polttoaineiden kuluminen, ruuhkat, ilman saasteet, asuntojen ja 
työpaikkojen epätasapaino jne.). Tähän liittyen kirjassa esitellään mm. Richard Registerin visio 
Berkeleystä32 ja sen kestävästä kehityksestä nykyhetkestä 125 vuoden päähän mikä edellyttää 
harvaan asuttujen esikaupunkien osittaista purkamista ja tulevan rakentamisen keskittämistä tiiviiden 
alakeskusten ympärille (alla oleva kuva, s. 24–25).  
 
Kirjassa käsitellään myös kestävän yhdyskunnan muodostamiseen tähtäävää yhdyskuntapolitiikkaa 
(luku 4), johon kuuluvat mm. julkisen ja yksityisen tahon yhteistyö ja vapaaehtoistyö, verot, 
avustukset jne.  
 
 

                                                      
32 ks. myös alkuperäislähde: Register, Ecocity Berkeley: Building Cities for a Healthy Future 
1987, jota on käytetty myös tässä referoidussa lähteessä Register 2006, s. 322–330 
(referaatti no 33). 
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R. Registerin ehdotus Berkeleyn uudelleenjärjestämisestä 125 vuoden kuluessa (nykytila sekä 
tilanteet 15–50, 25–90 vuoden ja 40–125 vuoden päästä). Kaupungin tulisi perustua ihmisruumiin 
mittoihin ja kävelynopeuteen, ei kaksiulotteiseen ja leviävään malliin (sprawl) jonka on synnyttänyt 
ihmistä 10–40 kertaa painavampi ja 50 kertaa nopeampi kulkuneuvo. 
 
 
Kestävän yhdyskunnan ”rakennuspalikat” käsitellään osassa 2 kukin omassa luvussaan:  

• kaupungin viherryttäminen,  
• vesi- ja jätevesiasiat,  
• jätteiden vähentäminen ja kierrätys,  
• energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet,  
• ilmaston muutos ja paikallisilmasto,  
• liikennesuunnittelu ja liikenteen hallinta,  
• maankäyttö ja kaupunkirakenne,  
• asuminen ja yhdyskuntien kehittäminen sekä  
• yhdyskuntien taloudellinen kehittäminen. 

 
c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 

 
Kestävän kehityksen mukaiseen kaupunkikehitykseen sisältyvät luonnonympäristöä ja ekologiaa 
koskevat arviointikriteerit, joita käsitellään enimmäkseen sanallisesti ja kuvailevina. Kirjan lopussa 
(luvussa 5) on lyhyt arviointimenetelmiä koskeva osuus, jossa mainitaan seuraavat arviointityökalut: 
ekologinen jalanjälki, ympäristöllinen tila ”environmental space” (vastaten lähinnä keskeisten 
luonnonvarojen kulutusta asukasta kohti), ympäristön tila -raportointi, kestävän kehityksen tila -
raportointi (joka sisältää myös elämän laadun arvioinnin), ympäristöbudjetointi (jossa voidaan 
esimerkiksi veden ylimääräinen kulutus kompensoida paremmalla jäteveden puhdistuksella). Näiden 
lisäksi esitellään sellaisia yleisiä arviointi- ja analyysityökaluja joita voidaan käyttää yhteisöjen 
omissa selvityksissä, kuten haastattelut, kenttätutkimukset, paikkatietojärjestelmät, suullisen 
historian tallennus, SWOT jne. 
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Kirja on hyödyllinen KEKO-projektin kannalta lähinnä johtuen sen käytännönläheisistä ja helposti 
ymmärrettävistä kaupunkikehityksen kestävyysominaisuuksien kuvailuista. Näistä monia voidaan 
hyödyntää ekotehokkuuden arviointityökalujen käyttämien kriteerien määrittelyssä.  
 
Menetelmällisiä oivalluksia tai innovaatioita ei teokseen sisälly. 
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36. Santamouris, Mat, Environmental Design of Urban Buildings: An Integrated Approach. Earthscan 

UK, USA 2006, 322 s. (EP, PL) +++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Kirjassa käsitellään ekologisesti kestäviä lähestymistapoja kaupunkiympäristöjen suunnitteluun 
yksittäisen rakennuksen näkökulmasta. Annettujen suositusten ja lähestymistapojen tavoitteena on 
yleensä energiankulutuksen vähentäminen. Kirjoittajajoukon erilaisista taustoista johtuen (joukossa 
on arkkitehtejä, kaupunkisuunnittelijoita, opettajia ja tiedemiehiä) lukujen lähestymistavat vaihtelevat 
matemaattisista kaavoista yleispiirteiseen kuvailuun. Kirja on tarkoitettu oppimateriaaliksi ja 
sisällöstä suurehko osa on näin ollen kuvailevaa aihealueiden esittelyä.  
  

b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Kirjan keskeinen päämäärä on kestävä kaupunkikehitys (urban sustainability). Käsitteelle ei tarjota 
selkeää määritelmää, mutta kasvava energian- ja fossiilisten polttoaineiden kulutus ovat ongelmien 
keskiössä. Yhdeksi lähtökohdaksi kestävään kaupunkikehitykseen tarjotaan perinteisistä 
rakentamistavoista ja -muodoista lähtevää suunnittelua. 
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Seuraavassa on kooste kirjassa esitetyistä mitallistavista tai nyrkkisäännönomaisista päätelmistä. 
Raydan ja Steemers käyvät läpi tutkimustietoa kaupunkirakenteen ja energiankulutuksen 
yhteyksistä. He toteavat että kaupunkirakenteen yleismuoto on vähemmän merkittävä kuin 
kaupungin toimintojen sijoittuminen ja rakenteen tiiveys. Yleissuositus on kompaktiin, toimintoja 
sekoittavaan ja julkiseen liikenteeseen pohjautuvaan rakenteeseen tähtääminen. 
Liikenteen energiankulutus ja kaupungin tiiveys ovat yleisesti ottaen kääntäen verrannollisia. 
Banister on todennut että polttoaineen kulutus kasvaa merkittävästi jos tiiveys on alle 29 asukasta 
hehtaaria kohti. Suurkaupungeissa asukasta kohti laskettu liikenteen energia taas kasvaa muista 
syistä (kuva alla). Kirjoittajat mainitsevat kuitenkin, että kaupunkirakenteen ja energiankulutuksen 
välisistä yhteyksistä on vaikea antaa selkeitä ohjeita, koska kulutukseen vaikuttavat myös monet ei-
tilalliset tekijät. Esimerkiksi polttoaineen hinta on merkittävä tekijä pitkän aikavälin 
kaupunkikehityksen ohjaajana. 

 
Matkustamiseen käytetty energia ja matkustusetäisyydet Iso-Britanniassa. Pienemmät kaupungit 
esittäytyvät tässä vertailussa energiatehokkaimpina. Matkustusetäisyydet ovat pisimmät 
maaseudulla, mutta Lontoon metropolialueella kulutetaan jostain syystä eniten energiaa per 
asukas33. 

                                                      
33 Suurkaupungeissa on runsaasti myös muita liikennettä aiheuttavia toimintoja kuin asumista. 
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Kirjassa esitetään myös tunnettu Newmanin ja Kenworthyn kaavio kaupungin kokonaistiiveyden ja 
matkustamiseen käytetyn energian välisestä käänteisestä yhteydestä. 
 

 
 
Eri liikennemuotojen (kulkutapojen) energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt. 
 
Owens on yrittänyt mitallistaa kaupunkirakenteen vaikutuksia energiankulutukseen. Hänen 
tutkimuksensa pohjalta todetaan seuraavaa: 
• Toimintojen sekoittuminen (tai eriytyminen) voi aiheuttaa 130 % vaihtelun 

energiankulutukseen 
• Kaupunkialueen yleismuoto voi vaikuttaa 20 % 
• Tiiveys ja toimintojen ryhmittäminen voi aiheuttaa 20 % säästöt 
• Tiiviit ja toiminnoiltaan sekoittuneet alueet jotka hyödyntävät sähkön ja lämmön 

yhteistuotantoa voivat parantaa primäärienergian käyttötehokkuutta 100 %. 
• Rakennusten sijoittelu passiivisen aurinkoenergian hyödyntämiseksi lämmityksessä voi 

aiheuttaa 12 % säästöt 
• Rakennusten ja kasvillisuuden sijoittelu voi aiheuttaa 5 % säästöt parantamalla pienilmasto-

olosuhteita. 
 

Oke on tutkinut rakennusten korkeuden ja etäisyyden (k/e-suhde – katso edempänä esitettävä kuva 
peittokulmasta) vaikutuksien yhteyttä. Hänen tavoitteenaan on ollut minimoida ilmansaasteiden 
leviäminen ja maksimoida passiivisen aurinkoenergian hyödyntäminen, välttäen kuitenkin 
rakennusten ylikuumenemista. Optimaaliseksi k/e-suhteeksi hän suosittelee 0,2–0,4. Euroopan 
kaupungeissa tämä luku on välillä 0,75–1,7 ja Pohjois-Amerikassa 1,15–3,3. 
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Energiankulutus rakennuksen elinkaaren aikana. Suurin osa energiasta kuluu rakennuksen käytön 
aikana (pääasiassa: lämmitys, jäähdytys ja sähkö). Hyppäykset käytön aikana kuvaavat 
rakennuksessa tehtäviä korjauksia34 (embodied energy: tuotteiden ja materiaalien valmistukseen 
käytettävä energia, grey energy: tuotteiden kuljettamiseen käytettävä energia, induced energy: 
rakentamisessa käytettävä energia). 
 
Evangelinos ja Zacharopoulos käsittelevät ekologisesti kestäviä rakennusmateriaaleja. Heidän 
suosituksensa rakennusmateriaaleista ovat: 
• Käytä paikallisia materiaaleja (pienemmät kuljetuskustannukset) 
• Käytä laajalti saatavilla olevia materiaaleja 
• Käytä uusiutuvia materiaaleja 
• Käytä materiaaleja joiden prosessointiin kuluu vähän energiaa 
• Älä käytä materiaaleja joiden on todettu olevan terveydelle haitallisia. 

 

 
 

Eri materiaalien valmistukseen kuluva energia (kWh/kg). 
                                                      
34 Huomautus: jos kyseessä olisi rakennuksen energiataloudellinen korjaus, tulisi kuvaajan 
vuosittaisten energiakulutusten osuudet kääntyä loivemmiksi, nollaenergiatapauksessa jopa 
vaakasuoriksi. 
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Karatasou, Santamouris ja Geros kuvaavat kaupunkien paikallisilmastoa ja toteavat, että puilla on 
monia positiivisia vaikutuksia kaupunki-ilmastoon. Puut sitovat hiilidioksidia ja vettä. Lisäksi ne 
suodattavat ilman epäpuhtauksia. Lämpimissä ilmastoissa puiden vaikutus ulkolämpötilaan voi olla 
merkittävä. Yksittäinen tyypillinen puu ”hikoilee” 1 460 kg vettä aurinkoisena kesäpäivänä. Tämä 
vastaa 860 MJ energiamäärää. Puut voivat myös vähentää ilmastoinnin tarvetta varjostamalla 
rakennuksia kesällä. Puut voivat myös hidastaa tuulia, luoden miellyttävämpiä ulkotiloja. Heislerin 
tutkimuksen mukaan 10 % lisäys tietyn alueen puustoon vaimentaa tuulia 10–20 %. Jos puita 
lisätään vielä 30 %, voidaan päästä 15–35 % vaikutukseen. 
 
Medved ja Arkar pyrkivät luomaan kaupunkisuunnittelun nyrkkisääntöjä luonnonvalon saannin 
optimoimiseen sisätiloissa.  

 
 

Suositellut enimmäispeittokulmat eri leveysasteille. Kulmat on annettu valaistusta (vasen sarake) ja 
aurinkolämpöä (oikea sarake) ajatellen. Suosituksen taustalla on ”daylight factor” -konsepti, joka ei 
huomioi suoran auringonvalon vaikutusta (oletuksena täysin pilvinen taivas). Suositus siis pätee 
julkisivun ilmansuunnasta riippumatta. Keskimmäisessä sarakkeessa on suositus ikkunoiden 
saamasta suorasta auringonvalosta. 
 

 
 
Peittokulman (obstruction angle) määritelmä luonnonvalon suhteen. 
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Peittokulman (obstruction angle) määritelmä aurinkolämmön suhteen. 
 

 
 

Sähkön kulutus valaistukseen eri rakennustyypeissä suhteutettuna kokonaisenergiankulutukseen. 
Asuinrakennuksissa valaistus ei ole merkittävä energiankuluttaja. Sen sijaan toimistorakennuksissa 
valaistuksen osuus kokonaisenergiankäytöstä voi olla 50 % ja luonnonvaloa hyödyntämällä voidaan 
näin ollen luoda merkittäviä energiasäästöjä. 
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Teokseen on koottu laaja otos kaupunkirakennusten suunnitteluun liittyvää ympäristötietoa. Osa 
kirjan materiaalista on liian yleispiirteistä KEKO-projektin käyttöön ja osa taas 
matemaattisuudessaan liian monimutkaista yksinkertaistetun ekotehokkuuden mittarin 
lähtökohdaksi. Kirjan parasta antia ovat mitallistetut yleisluonnehdinnat eri ilmiöiden ja 
suunnitteluvalintojen vaikutuksista rakennusten energiankulutukseen.  
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37. Slavin, Matt Dr. (ed.), Sustainability in America's Cities: Creating the Green Metropolis. Island 

Press USA 2011, 285 p. (EP, PL). +++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Artikkelikokoelmassa käsitellään yksityiskohtaisesti yhdysvaltalaisten kaupunkien kestävään 
kehitykseen tähtääviä hankkeita. Kussakin luvussa keskitytään yhteen kaupunkiin ja yhteen 
hankkeeseen. Kirjassa ei siis pyritä luomaan yleiskuvaa kyseisten kaupunkien kehityksestä tai 
ohjelmista. Kirjoittajat ovat enimmäkseen tutkijoita ja esimerkkikaupungit USA:n viidenkymmenen 
suurimman kaupungin joukosta. Kirja nostaa esiin käytännössä toimiviksi osoitettuja ratkaisuja, sekä 
– joskin vähemmässä määrin – esiin nousseita ongelmia. Teos on suunnattu ennen kaikkea 
kunnallispoliitikoille ja muille kuntatason vaikuttajille. 

 
Käsiteltävät aiheet (ja kaupungit) ovat: liikenteen CO2-päästöjen vähentämisstrategia (Portland), 
teollisuusalueen uudelleenkäyttö (Milwaukee), ”vihreä” teknologia talouden veturina (Phoenix), 
LEED-järjestelmän vaikutus kuntatasolla (Washington DC), liikennejärjestelmä (San Francisco), 
uusiutuva energia (Honolulu), sadevesijärjestelmä (Philadelphia), kaupunkimetsät (New York) ja 
paikallinen ruuantuotanto (New York). 

  
b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 

 
Kuten jo kirjan nimestä käy ilmi, kokoavana käsitteenä käytetään ilmaisua ”kestävä kehitys”, joka 
esitellään esipuheenomaisessa ensimmäisessä luvussa Brundtland-komission määritelmän 
mukaisesti. Lisäksi mainitaan, että ”sustainability” sana yksinään – ilman ”development” liitettä – 
viittaa ”luonnonsysteemien kykyyn taata jatkuvuus, ylläpitää monimuotoisuutta ja pysyä tuottavana”. 
Kestävän kehityksen keskeisimpänä teemana nähdään ilmastonmuutos, tämän torjuminen, sekä 
myös tämän vaikutuksiin varautuminen. 2000-luvun uutena ilmiönä esitellään joissain kaupungeissa 
tapahtunutta ajatusmaailman muutosta, jossa ekologisia ja taloudellisia näkökohtia ei nähdä 
vastakkaisina, vaan toisiaan tukevina. Sanaa ekotehokkuus kirjassa ei käytetä. 

 
c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 

 
Luku 2. Portlandin uusi ilmastotoimenpidesuunnitelma (Climate Action Plan) vuodelta 2009 
määrittelee 100 toimenpidettä, joiden avulla aiotaan saavuttaa 80 % kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennys vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Toimenpiteet on lajiteltu seuraaviin 
kategorioihin: rakennukset ja energia, kaupunkirakenne ja liikenne, kulutus ja jätteet, kaupunkimetsät 
ja luonnonsysteemit, ruoka ja ruuantuotanto, asukasosallistuminen (community engagement), sekä 
kaupungin organisaatioiden toiminta. Koska tavoitteena on tuottaa toimenpiteitä joilla on vaikutuksia 
ennen kaikkea pitkällä aikavälillä, toimenpidelista ”suodatettiin” kolmeen kertaan, seuraavalta 
pohjalta: 
 

1. Päästövähennyspotentiaali. Mitattavissa olevat asiat etusijalla. 
2. Vaikutuspiiri. Mukaan ei oteta toimenpiteitä joihin kunnallishallinto ei voi vaikuttaa. 
3. Muut hyödyt kaupunkiyhteisölle. Esiin nostetaan toimenpiteitä, joilla on lisäksi työllistämis-, 

naapurustokehitys- (neighborhood support) ja terveysvaikutuksia. 
 
Asukasosallistumisen lisäksi suunnitelmassa korostetaan mukautumistarvetta (käynnissä on 
”iterative process”): suunnitelman yksityiskohdat tarkastetaan ja muokataan joka kolmas vuosi. 
Suunnitelmaan sisältyy myös vuotuinen päästöjen ja toimenpiteiden toteuttamisen kehityksen 
seuranta35.  

                                                      
35 Portland on ainoa kookas kaupunki USA:ssa, joka on pystynyt vähentämään 
asukaskohtaisia kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 1990 tasosta. 
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Luku 3. Milwaukeen-kaupunkia koetteli 2000-luvun vaihteessa vuosikymmeniä jatkuneen 
teollisuuslaitosten sulkemisen johdosta köyhyys, työttömyys, saastuneisuus ja yleinen rumuus. 
Luvussa käsitellään toimia, joilla teollisuus saatiin palaamaan kaupunkiin. Luvussa keskitytään 
taloudelliseen kehitykseen, vaikka projektilla oli parannettu samanaikaisesti teollisuusalueen 
ekologista kestävyyttä ja yleistä viihtyisyyttä. Apuna muutoksen suunnittelussa käytettiin LEED-
järjestelmän pisteytyslistaa. Projektin jälkiseurantaan liittyen mainitaan terveyden ja saasteiden 
osalta seuraavat mittarit: syntyvyys, lyijymyrkytysten yleisyys ja (otsonitasoista johtuvien) 
savusumupäivien määrä. 
 
Luku 4. Phoenix on tyyppiesimerkki Yhdysvaltain ”aurinkovyöhykkeen” (sun belt) kaupungista, joka 
on kasvanut viime vuosikymmeninä räjähdysmäisesti yksityisautoiluun pohjautuvaan 
kaupunkikulttuuriin nojaten. Luvussa käsitellään Phoenixin ympäristöteknologian 
tutkimuskeskittymän syntyä ja kehitystä. Tapausta pidetään erityisen merkityksellisenä siitä syystä, 
että kaupungin poliittinen ilmapiiri on kaikkea muuta kuin myönteinen ympäristöaktivismia kohtaan. 
 
Luku 5. Washington D.C. oli ensimmäinen kookas kaupunki, joka lisäsi rakennusmääräyksiinsä 
vaatimuksen LEED-sertifioinnista. Kaupungissa on vaadittu vuodesta 2006 lähtien, että jokaisen 
yksityisesti rakennetun yli 50 000 neliöjalan (4 645 neliömetriä) ja jokaisen kaupungin omistaman 
kaupallisen rakennuksen tulee olla LEED-sertifioitu. Määräys koskee myös peruskorjauksia. Samalla 
vaadittiin vastaavaa rakentamisen tasoa kaupungin tukemilta asuinrakennuksilta (kuitenkin ilman 
sertifioinnin vaatimusta) ja luotiin ympäristöstandardi koulurakennuksille. Luvussa ei viitata 
tutkimustietoon LEED-sertifioinnin vaikutuksista esimerkiksi energian käyttöön, mutta spekuloidaan 
positiivisilla vaikutuksilla, joita LEED-sertifioinnin laajemmalla vaatimisella voisi olla. Washingtonissa 
oli vuonna 2010 keskimäärin 18,1 LEED-sertifioitua rakennusta jokaista sataa asukasta kohti. 
 
Luku 6. San Franciscossa on yksityisautoilua koetettu vähentää mm. pienentämällä 
kaavamääräysten maksimipysäköintinormia ja poistamalla joiltain alueilta pysäköintiminimit36, 
kannustamalla kimppakyytejä (car sharing) ja rakentamalla pyöräilykaistoja. Kimppakyytien osalta 
viitataan USA:n laajuiseen tutkimukseen, jossa todettiin että kimppakyytikotitaloudet omistavat 
keskimäärin 0,24 autoa, kun ennen kimppaan liittymistä ne omistivat keskimäärin 0,47 autoa. San 
Franciscossa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että kimppa-autoperheet poistivat neljässä vuodessa 
liikenteestä seitsemän autoa sataa kotitaloutta kohden, kun taas kimppakyyditön vertailuryhmä otti 
käyttöön kolme autoa sataa perhettä kohden samalla aikavälillä. Samanaikaisesti kimppakyydittömät 
perheet käyttivät autoa matkoihinsa kaksi kertaa todennäköisemmin kuin kimppakyytiperheet. 
Kimppakyytiperheiden koulu- ja työmatkoista 90 % sujuukin julkisilla, pyörällä tai jalan. 
 
Luku 7. Kun merivedenkorkeus tulee nousemaan tulevina vuosikymmeninä, Honolulu, Havaijin 
saarilla, on yksi haavoittuvaisimpia Yhdysvaltojen kaupunkeja. Kaupungissa on tästä johtuen 
päätetty kehittää voimakkaasti uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Honolulussa voimassa olevien 
määräysten mukaan kaupungissa käytettävästä sähköstä tulee tuottaa uusiutuvista lähteistä 15 % 
vuoteen 2015 mennessä, 20 % vuoteen 2020 mennessä ja 40 % vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 
2015 asti osan tavoitteesta voi täyttää myös parantamalla energiankäytön tehokkuutta. Vastuu 
tavoitetason saavuttamisesta on aluetta palvelevilla energiayhtiöillä. Honolulussa säädellään lisäksi 
hintaa, jolla energiayhtiöiden tulee ostaa sähköä ulkopuolisilta uusiutuvan energian tuottajilta. 
Kokonaispäästöjen osalta Honolulu sitoutui vuonna 2007 Kioton protokollan mukaisiin 
päästövähennystavoitteisiin. Alueelle on suunnitteilla 200 MW tuulivoimapuisto ja meriveteen (lähde 
500 m syvyydessä) pohjautuva kaukojäähdytysjärjestelmä.  
 
Luku 8. Philadelphia oli ensimmäinen kaupunki Yhdysvalloissa joka rakensi vesijohtojärjestelmän. 
Koko järjestelmällä on nykyään vanhuuden vaivoja – ennen kaikkea liittyen sekaviemäreihin ja niiden 

                                                      
36 Pysäköintimääräysten määrittely- tai laskentatapaa ei kuvata tarkemmin. 
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tulvintaan. Ongelmia helpottamaan on luotu uudet sadevesimääräykset. Näiden mukaan uusilla 
alueilla tulee sadekuuron aikana käsitellä ensimmäinen tuuma vettä (2,54 cm) luonnollisin keinoin, 
eli maaperään imeyttämällä. Lisäksi kultakin eekkerin (noin 0,4 hehtaarin) alueelta saa poistua 
rankkasateiden aikana valuntavettä enintään 0,24 kuutiojalkaa (0,022 m3) sekunnissa37. Tällä 
pyritään vähentämään eroosiota puroissa. Olemassa olevilla alueilla vettä läpäisemättömien pintojen 
määrä pyritään vähentämään tulevaisuudessa seuraaville enimmäistasoille eri toimintoihin liittyen: 
 
 

Tyyppi Vettä läpäisemättömän pinta-alan osuus 
Kadut 38 % 
Asunnot 20 % 
Teollisuus, toimistot, kaupat, julkiset 16 % 
Julkinen tila 10 % 
Kujat, pihaliittymät, jalankulkureitit 6 % 
Pysäköintialueet 5 % 
Julkiset palvelut (public facilities) 3 % 
Koulut 2 % 

 
Luvut 9 ja 10. New Yorkin osalta käsitellään kaupunkipuustoa ja -viljelyä. Vuonna 2007 luodun 
PlaNYC-suunnitelman mukaan kaupunkiin aiotaan istuttaa miljoona uutta puuta vuoteen 2017 
mennessä. Ohjelman pyrkimyksenä ekotehokkuuden näkökulmasta on pienentää New Yorkin 
kokonaiskasvihuonekaasupäästöjä, lieventää kaupunkien lämpösaarekeilmiön (urban heat island 
effect) vaikutuksia, sekä edistää luonnollista hulevesien käsittelyä. Kasvillisuuden vaikutus 
kaupunkisaarekeilmiöön on pystytty osoittamaan yhdistämällä eri infrapunasatelliittikuvia ja 
kasvillisuustietoja (kuva alla). On arvioitu, että miljoonan puun ohjelman toteutuminen saattaa laskea 
New Yorkin keskilämpötiloja ainakin yhdellä Fahrenheit-asteella (eli n. 0,55 Celsius-asteeella). 
Yhdistettynä puiden suoraan varjostavaan vaikutukseen tämä voisi johtaa 27 miljoonan dollarin 
vuotuisiin säästöihin vähentyneen ilmastointitarpeen ansiosta. Sadeveden sitomiskyvyn arvo on 
puolestaan arvioitu 35 miljoonaksi dollariksi. Kokonaistaloudelliseksi vaikutukseksi arvioidaan, että 
jokainen puiden istutukseen käytetty dollari maksaa itsensä takaisin 5,6-kertaisena säästönä. 
 

                                                      
37 ”rankkasateeksi” kuvattu sademäärä vastaa noin 20 mm sademäärää tunnissa. 
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NASA:n tuottama vertailu infrapunasatelliittikuvan (vasemmalla) ja kasvillisuuskartan välillä. 
Satelliittikuvasta, joka on otettu kuumana kesäpäivänä, näkyy erittäin selkeästi kasvillisuuden 
viilentävä vaikutus. (Kuva kirjasta, mutta tallennettu tähän alkuperäisestä lähteestä: 
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GreenRoof/greenroof2.php). 

Kaupunkiviljelyn osalta huomio keskittyy New Yorkin asuinalueisiin, joissa on pula tuoreesta ruuasta. 
Erään tutkimuksen mukaan uuden yhteisviljelmän (community garden) avaaminen nostaa asuntojen 
arvoa 9,4 % 300 m etäisyydellä viljelmästä. 
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Teoksessa käsitellään laajalti eri kaupunkien kehityshankkeiden taustoja ja syitä niiden 
menestykseen. Useassa artikkelissa myönnetään kuitenkin, että tieteellinen tuntemus eri ohjelmien 
vaikutuksista on yhä heikohkoa. Kirja tarjoaa enemmän antia kaupungin poliittisten, taloudellisten ja 
ympäristöllisten tekijöiden käytännönläheisen kuvauksen, kuin kaupunkiekologian (tieteen tai 
teorian) näkökulmasta. Suurin hyöty teoksesta on sen kuvauksessa kaupunkien ekologisten 
olosuhteiden ja kaupunkijärjestelmien keskinäissuhteista, joista löytyy yhtymäkohtia 
kaupunkisuunnittelun ekotehokkuuden parantamiskeinoihin ja niiden vaikutustehojen arviointiin ja 
sitä kautta myös ideoita arviointityökalujen kehittämistä varten.  
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38. Suzuki, Hiroaki, Arish Dastur, Sebastian Moffat, Nanae Yabuki & Hinako Maruyama. ECO2Cities. 

Ecological Cities as Economic Cities. The World Bank 2010. 358 p.38 (ÅN, PL) +++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Teos keskittyy kehitysmaiden kaupungistumishaasteeseen. Teoksessa esitellään toimintatapoja 
millä kehitysmaiden kaupungistuminen voidaan ohjata kestävään suuntaan.  
 
Kirjassa esitellään neljä pääperiaatetta jotka kuvaillaan melko hyvin:  
 

1. Kaupunkikeskeinen lähestyminen (city based approach), jolla tarkoitetaan sitä, että kaupunkien 
tulee olla päähuomion kohteena. Kaupungeilla on kyky saada eri toimijat yhteen ja kaupungeissa 
syntyvät myös päästöt.   
2. Laaja alusta yhteissuunnittelulle ja päätöksenteolle (expanded platform for collaborative design 
and decision making).  
3. Yhden systeemin lähestymistapa (A one-system approach). Kaupunkia käsitellään yhtenä 
kokonaisuutena, jolloin yhdistellään kaupunkirakenteet (urban forms) ja kaupunkien virrat (urban 
flows) yhteen kokonaistarkasteluun. 
4. Investointikehys joka arvostaa kestävää kehitystä ja muuntautumiskykyä (An investement 
framework that values sustainablitiy and resiliency). Tämä periaate korostaa investointitahojen 
mukaan saamista kehitystoimintaan ja sitä, että toiminta arvostaa kestävän kehityksen mukaisia 
ratkaisuja. Tämän periaatteen todetaan olevan haastavin viedä käytäntöön. 

 
Teoksessa esitellään esimerkkejä, joissa kaupunkikehityksen muodolla (form) ja kaupunkiprosessien 
virroilla (flows) on kiinteä yhteys. Esimerkkinä käytetään Atlantan ja Barcelonan kaupunkien vertailua 
(kuva alla, s. 73): suurin piirtein sama väestö on Barcelonassa noin 30 kertaa pienemmällä alueella 
kuin Atlantassa (joka on ehkä ääriesimerkki yhdysvaltalaisesta urban sprawl -kaupungista), minkä 
seurauksena kaupungin materiaali- ja ihmisvirtojen kuljettaminen tulee Atlantassa huomattavan 
paljon kalliimmaksi, energiaa ja luonnonvaroja tuhlaavammaksi. 
 

                                                      
38 teoksesta on satavilla myös verkkoversio: 
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-
1270074782769/Eco2CitiesBookWeb.pdf.         
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b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Teoksen alussa on selitetty mitä tarkoitetaan ”ekologisilla kaupungeilla”. ”Määritelmä” on 
monisanainen eikä kovin selkeä. Siinä sanotaan, että ekologiset kaupungit edistävät ihmisten 
hyvinvointia ja yhteiskuntaa integroidun kaupunkisuunnittelun avulla. Ekologiset kaupungit pyrkivät 
toimimaan harmoniassa luonnollisten järjestelmien kanssa. Paikallisen talouden hyvinvointi on myös 
mainittu ”määritelmässä”. 
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Kohdassa a) mainitut neljä pääperiaatetta toimivat teoksen mukaan arvioinnin perustana. Ne on 
myös tarkemmin selitetty teoksessa. Arvioinnin kohteena ovat erityisesti kehitysmaiden 
kaupunkikehitys ja sen tuomat haasteet, mm. kapasiteetin vahvistaminen. Kirjassa esitellään myös 
melko käytännönläheisiä vihjeitä ja ohjeita ekokaupunkiperiaatteiden sisäistämiseen kehitysmaissa. 
 
Eräänä työkaluna esitellään backcasting -tekniikkaan perustuvaa tulevaisuuden tavoitteiden 
saavuttamismenetelmää, jossa rakennetaan erilaisia mahdollisia proaktiivisia toteuttamispolkuja 
lähtien tavoitteena olevista kestävyyden ja muuntautumiskyvyn päämääristä, siis tulevaisuudesta 
nykyhetkeen päin (kuva alla, s. 57). 
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Kirjoittajat näkevät tärkeäksi myös prosessien hallinnan, esimerkkinä vesihuollon virtojen (litraa 
vuorokaudessa) havainnollistus New Delhiin rakennettavan uuden nykyaikaisen omakotitalon 
tapauksessa (kuva alla, s. 125). 
 
Yhtenä käytännön ratkaisuna hallita monia samanaikaisia ilmiöitä ja prosesseja esitetään 
päällekkäisten teemakarttojen yhtäaikaistarkastelua (overlay mapping, kuvat alla, s. 136–137). 
Menetelmä on sinänsä yhdyskuntasuunnittelijoille vanha tuttu, mutta edelleen käyttökelpoinen ja 
hyödyllinen tapa kaupunkisuunnittelun moniulotteisessa tehtäväkentässä. 
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Kirjassa esitellään myös mielenkiintoisia todellisia kaupunkikohteita, joissa kestävyys ja 
ekotehokkuus ovat olleet kehittämisen tärkeimpiä päämääriä, esimerkiksi Brasilian Curitiba, jonka 
bussijärjestelmää on arvioitu hyvin positiivisesti monissa yhteyksissä39 (kuvat alla, s. 172). 
 

 

                                                      
39 Tosin myös jonkin verran kritiikkiä kaupungin viimeaikaisista kehityssuunnista on kuultu (ks. 
esimerkiksi Owen 2009, referaatti no 30 ja Register 2006, referaatti no 33) 
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Liikenteeseen ja sen ekotehokkuusvaikutuksiin tuodaan mielenkiintoinen lisätieto kaaviolla, jossa on 
esitetty kaupunkirakenteen tiheyden ja siitä riippuvan katualan määrän (per asukas) suhde, johon 
vaikuttavat myös liikenteen keskinopeudet (kuva alla, s. 315).  
 
Mitä harvempi asutus ja mitä suuremmat nopeudet (mitä enemmän moottoriteitä) sitä enemmän 
katupinta-alaa tarvitaan asukasta kohti. Koska katupinta-ala vie kaupungin koosta tai tiheydestä 
riippumatta karkeasti 25 % kaupungin pinta-alasta (kuvassa esitetty vinoviiva), voidaan suhteellinen 
katualan määrä (asukasta kohti) laskea lähes suoraan kaupungin pinta-alasta, mikä taas on suoraan 
riippuvainen asukastiheydestä40.  

                                                      
40 Karkeistettu tulkinta: kaksinkertainen asukastiheys säästää lähes puolet katurakentamisen 
määrästä ja sen seurauksena tietysti vastaavasti lähes puolet kustannuksista, energiakuluista, 
päästöistä, melusta, onnettomuuksista jne. Kaavion mukaan tämä näyttäisi pätevän ainakin 
asukastiheyden vaihteluvälillä 20–2 000 asukasta/ha. 
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Liikenneverkon tarvitsema maa-ala suhteessa kaupunkirakenteen tiheyteen (asukasta/ha tai 
työpaikkaa/ha).  
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Teos on mielenkiintoinen ja selkeä. Kirja käsittelee runsaasti myös kehitysmaiden kaupunkikehitystä 
ja sen kestävyyden ongelmia ja tarjoaa siten kiinnostavan vertailukohteen pitkälle teollistuneiden 
maiden kaupunkikehityksestä esitetyille vastaaville arvioille. Teos tarjoaa käyttökelpoista tietoa myös 
kehittyneille maille, koskien tosin pääosin suunnitteluperiaatteita. Varsinkin menetelmät, joilla 
voidaan paremmin perustella ekologisia investointeja, saattaisivat olla hyödyllisiä ja harkitsemisen 
arvoisia myös Suomessa.  
 
KEKO-työkalujen kehittämisen näkökulmasta kirjassa esitettyjä näkökohtia voitaneen hyödyntää 
lähinnä ekotehokkuuden ulottuvuuksien ja mittareiden jäsentelyä koskevissa pohdinnoissa. Jos 
kaupunkikehityksen ekotehokkuuden arviointityökaluja halutaan kehittää myös kehitysmaiden 
olosuhteisiin paremmin sopivia versioita, esimerkiksi suomalaisissa vienti- tai 
kehitysyhteistyöprojekteissa, kirjasta löytyy runsaasti varteenotettavia näkökohtia. 
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31. Tachieva, Galina. Sprawl Repair Manual. Island Press USA 2010. 289 p. (PL) +++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Teos on kirjoitettu käytännönläheisen suunnitteluoppaan muotoon tarkoituksena vaikuttaa 
ekologisen kaupunkikehityksen kannalta ongelmalliseen ilmiöön, kaupunkirakenteen hajoamiseen 
(urban sprawl), joka Yhdysvalloissa jatkuu lähes entisellä vauhdilla osavaltiosta tai kaupungista 
melkein riippumatta.  
 
Aloite kirjan tekemiseen syntyi Congress of the New Urbanism (CNU)27 -keskusteluista Austinissa 
2008, joka jatkui seuraavana vuonna Denverissä. Kirjassa esitellään kaupunkirakenteen hajoamisen 
estämisen tai jarruttamisen tekniikoita, joita on kokeiltu monissa todellisissa suunnittelutapauksissa, 
erityisesti Duany-Plater-Zyberk & Company (DPZ) suunnittelutoimiston projekteissa.  
 
Kaupunkirakenteen hajoaminen (sprawl) kuvataan kaupunkien kasvuilmiöksi, jonka seurauksena 
syntyy ruuhkautuvia teitä, kauppakeskusnauhoja, isoja (ostoskeskus)rakennuslaatikoita, 
toimistopuistoja ja suljettuja umpikujiin perustuvia osa-alueita (cul-de-sac subdivisions). Näille kaikille 
on tyypillistä eristyneisyys ja vain yhden käyttötarkoituksen rooli. Ilmiöstä seuraa veden, energian, 
maan ja liikenteessä kulutetun ajan tuhlaus, ilman ja veden saasteet, kasvihuonekaasupäästöt, 
vapaa-alueiden ja elinympäristöjen pieneneminen sekä perusrakenteen kustannusten hurja kasvu. 
Sosiaalisina haittoina ovat moninaisuuden väheneminen ja terveyshaitat kuten autoriippuvuuden 
aiheuttama liikalihavuus.  
 
Liiallinen ja löysäkätisesti rahoitettu esikaupunkien kasvu aiheutti myös asuinkiinteistöjen 
hintaromahduksen vuonna 2008. Uhkakuvina esitetään mm. alhaisen tulotason väestön sisään 
muuttoa, jonka seurauksena syntyy magneetti köyhyydelle, rikollisuudelle ja sosiaalisille häiriöille. 
Selityksenä ilmiön jatkumiselle esitetään suunnittelun halpuutta, rahoituksen helppoutta, nopeampaa 
lupaprosessia ja helpompaa rakentamista.  
 
Hajautuvan ja harvan kaupunkirakenteen vastakohtana esitetään täydellinen tai kokonainen 
(complete) kaupunki, jossa sosiaalisesti sekoittuneessa yhteisössä ovat kaikki päivittäiset palvelut 
kävelyetäisyydellä, kaupunkimittakaava on inhimillinen ja jossa maata ja luonnonvaroja on säästetty. 
Kirjoittajat viittaavat ennusteeseen, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä 2/3 amerikkalaisista on 
jo kääntynyt älykkään kasvun (smart growth) puolelle jatkuvaa hajottavaa esikaupungistumista 
vastaan.  
 
Kirja sisältää runsaasti selkeästi kuvitettuja suunnitteluesimerkkejä hajautuneen esikaupunkialueen 
täydennysrakentamisesta. Harvaa rakennetta tiivistetään ja täydennetään mm. umpikortteleiksi, 
jolloin luodaan pohjaa uusille lähipalveluille tärkeimmissä liikenteen solmukohdissa, liikenneverkko ja 
-järjestelmät uusitaan, kaupan suuryksiköistä muokataan uusien maaseutukylien keskuksia jne. 
Harvimmista reuna-alueista muodostetaan uusia maaseutukyliä viljelyksineen. Kuvissa esitetyt 
lopputulokset muistuttavat perinteistä eurooppalaista pikkukaupunkia ja jossain määrin vielä 1950-
luvullakin rakennettuja esikaupunkialueita 3-kerroksisine taloineen ja punaisine harjakattoineen. 
 
Kaupungin reuna-alueiden täydennysrakentamisstrategia on kuvattu periaatekaavioina (kuvat alla, s. 
182–183). Mustat rakennukset ovat olevia, ruskeat ehdotettuja uusia täydennysrakennustaloja. 
Alueen rakennustehokkuus moninkertaistuu ja samalla saadaan muodostettua perinteistä kävely-
ystävällistä katu- ja korttelirakennetta. 
 

                                                      
27 ks. esim. Calthorpe 2011 tai Duany et al. 2010 (referaatit 5 ja 10). 
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Kaupunkien täydennysrakentamisen ”malliesimerkkejä” (s. 183). Esikaupunkialueella oleva 
eritasoliittymä muutetaan kaupunkibulevardin kiertoliittymäksi ja lisärakennuksilla muodostetaan 
kaupunkimaista kortteli- ja jalkakäytävärakennetta.  
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Toinen esimerkki täydennysrakentamisesta: vajaakäyttöinen golfkenttä muutetaan aluekeskukseksi, 
jossa kaupunkirakenne on tiivistä ja etäisyydet lyhyitä (kuva yllä, s. 208). 
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Kolmas esimerkki, jossa esikaupunkialueen omakotikortteli täydennetään ja tiivistetään 
kaupunkirivitalojen kortteleiksi (kuva s. 245). 

 
 

b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 
 
Kirjan lähtökohtana ja tavoitteena on pikemminkin kestävän kehityksen mukainen kuin ekologinen tai 
ekotehokas kaupunki. Kaupungin tulee olla perinteisen kestävän kehityksen tavoitteiston mukaan 
samanaikaisesti taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävä. Ympäristölliseen 
kestävyyteen liittyy mm. luonnollinen vaihtelu (natural diversity).  
 
Peruskäsitteitä ei (otsikossa mainittua sprawlia lukuun ottamatta) teoksessa yleensä määritellä, vaan 
oletetaan niiden kuuluvan lukijakunnan ymmärtämään yleiskieleen. Välillisesti voidaan tekstistä 
kuitenkin päätellä, millä ympäristöllisillä ja taloudellisilla perusteilla uusia suunnittelumalleja ja 
menettelytapoja suositellaan.  
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Ydinindikaattoreihin kuuluvat maa-alan kulutus, käyttäjätiheys (occupant density), joka sisältää sekä 
asukkaat että työntekijät, sekä pääkatujen suhteellinen määrä (pinta-ala tai pituus, sq.ft. tai ft/per 
occupant). 
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden mittaamista tai arviointia varten ei ole 
esitetty työkaluja. Kestävän kehityksen yleisiä tavoitteita edistävät suunnitteluesimerkit ovat lähinnä 
konseptitasoisia suunnittelutyökaluja ja erityisesti yhdysvaltaista lukijakuntaa varten.  
 
Eurooppalaiselle kaupunkisuunnittelulle teos ei tarjoa uusia ajatuksia, vaan lähinnä palauttaa 
mieleen klassiset hyvän kaupunkisuunnittelun periaatteet lähtien 1800-luvun lopun ja 1900-luvun 
alun tunnetuimmista kaupunkisuunnittelijoista kuten Camillo Sitte, Ebenezer Howard, Raymond 
Unwin, Barry Parker ja Eliel Saarinen. 
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Teoksen hyöty KEKO-projektille ei ole kovin suuri johtuen sen vähäisestä ekotehokkuutta arvioivista 
menettelyosuuksista. Teoksen runsas ja havainnollinen esimerkkisuunnitelmia kuvaava aineisto 
ennen ja jälkeen -tilanteista voi olla hyödyllistä kun havainnollistetaan uusia 
kehittämismahdollisuuksia niille, joille ammattilaisten laatimat suunnitteluasiakirjat eivät helposti 
avaudu. Samaa tekniikkaa voidaan hyödyntää kun halutaan havainnollistaa vaikkapa tulevan 
työkalun ”pistelaskussa” enemmän tai vähemmän pisteitä antavia esimerkkitoimenpiteitä ja 
ekotehokkuutta lisääviä kaupunkiympäristön ominaisuuksia.  
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32. Wheeler, Stephen M. & Timothy Beatley (ed.). The Sustainable Urban Development Reader. Second 

edition. Routledge Urban Reader Series. UK, USA, Canada 2009 (1st ed. 2004). 494 p. (PL) ++++ 
 

a) teoksen yleisesittely 
 
Teos on kaupunkisuunnittelun yleissivistävä ja oppikirjamainen perusteos ja sisältää laajan 
koonnoksen kaupunkikehityksen ja -suunnittelun tunnetuista kirjoituksista, joista osa on jo 
klassikoita28. Kaikissa kirjoituksissa on löydettävissä niiden alkuperäisistä päätarkoituksista 
huolimatta selkeä yhteys nykyisiin kaupunkisuunnittelun ”kestoteemoihin” kestävä kehitys, 
ympäristönäkökulma tai ekologisuus. Klassikoihin kuuluvat mm. seuraavat artikkelit: 

• Ebenezer Howard ”The Three Magnets” (kirjasta Garden Cities of Tomorrow”) 1898,  
• Lewis Mumford ”Cities and the Crisis of Civilization” (kirjasta “The Culture of Cities”) 1938,  
• Jane Jacobs “Orthodox Planning and The North End” (kirjasta “The Death and Life of Great 

American Cities”) 1961,  
• Jan Gehl “Outdoor Space and Outdoor Activities” (kirjasta “Life between Buildings”) 1980,  
• Brundtlandin komiteamietintö 1987,  
• Wackernagel & Rees “What is an Ecological Footprint?” 1996.  

 
 

 
 

 
 
Esimerkkejä kirjan artikkeleiden tarkastelumittakaavoista: Ebenezer Howardin puutarhakaupunkien 
ryppään mallikaavio (yllä) ja Peter Calthorpen kaavio eri talotyyppien ja kerroslukujen tuottamista 
korttelitehokkuuksista (du/ac = asuntoa/eekkeri) (alla). (Howard, s. 15 ja Calthorpe, s. 96). 

                                                      
28 Teoksessa ei luokitella lähdekirjoja ”klassikoiksi”, vaan luonnehdinta on tehty tässä. 



 
 
 
 
 
 4.6.2012 212 / 232 
Pekka Lahti, Appu Haapio, Åsa Nystedt, Eero Puurunen, Pekka Tuominen ja Irmeli Wahlgren VTT     
                                                                   

Klassikoiden lisäksi kirjaan on koottu runsaasti muita sellaisia tekstejä, joihin viitataan alan 
kirjallisuudessa usein ja jotka ovat potentiaalisia klassikoita, esimerkkeinä:  

• Ian McHarg “Plight and Prospect” (kirjasta “Design with Nature”) 1969,  
• Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jörgen Randers & William W. Behrens III, 

“Perspectives, Problems, and Models” (kirjasta “The Limits to Growth”) 197229, 
• Herman E. Daly “The Steady-State Economy” (kirjasta “Towards a Steady-State Economy”) 

1973,  
• Ernest Callenbach “The Streets of Ecotopia´s Capital” (kirjasta “Ecotopia”) 1975 
• Bill McKibben “The End of Nature” (kirjasta “The End of Nature”) 1989 ja 
• Peter Newman & Jeffrey Kenworthy ”Traffic Calming” (kirjasta ”The Sustainabilty and Cities: 

Overcoming Automobile Dependance” 1999. 
 

 

  
 
Esimerkkejä yhdysvaltalaisista täydennysrakentamisprojekteista (vasemmalla Berkeley, California ja 
oikealla Stapleton, Denver) (Wheeler, s. 108–109). 
 

                                                      
29 joskin varsinaisia klassikoita, mutta tästä kokoelmasta puuttuvia, olisivat tämän kirjan pohjana 
olevan dynaamisen mallin prototyypin kehittäjän Jay W. Forresterin kirjat ”Industrial Dynamics” 
1961, “Urban Dynamics” 1969 ja “World Dynamics” 1971 tai niistä tehty yhteenveto ”Systems 
Analysis as a Tool for Urban Planning” 1974 (ks. Yhteenveto ja johtopäätökset -luku sekä Hradil, 
Lahti & Haapio 2011). 
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Esimerkkejä tilanteista, joissa rakennusmääräykset muodostavat esteitä vihreälle rakentamiselle. 
(Eisenberg & Yost, s. 268). 
 

  
 
Ekologisen jalanjäljen havainnollistuksia: vasemmalla kuvaus tietyn väestön (esimerkiksi kaupungin) 
luontoon kohdistuvasta taakasta ja tarvitsemasta maa-alasta ja oikealla pohdintaa siitä kuinka 
suuren lasikuvun kaupunkimme tarvitsevat, jotta kaikki sen tarvitsemat ekosysteemit mahtuisivat sen 
sisään? (Wackernagel & Rees, s. 290–291). 
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Curitiban bussijärjestelmän kuvauksia (Rabinovitz & Leitman, s. 323 ja 325) 
 

 
 

Australian Adelaiden EcoVillagen täydennysrakennusprojekti Christie Walk (Paul Downton, s. 401). 
 

  
 
Los Angeles Eco-Villagen toimintaa: vasemmalla liikenteen rauhoittamisbrunssi ja oikealla puiden 
istutustapahtuma (Los Angeles Eco-Village, s. 422)30. 
 

                                                      
30 vrt. myös Newman 2008 (referaatti no 27) 
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Ekologisen kaupunkisuunnittelun ja sen taustalla olevien havaintojen kehityshistoria havainnollistuu 
artikkeleiden kautta mielenkiintoisella tavalla. Valikoimaan on otettu todella runsas joukko tarkkaan 
valittuja, parhaita ja tiiviitä paloja kirjoituksista, joilla on ollut merkittävä vaikutus kestävää 
kaupunkikehitystä koskevaan ajatteluun.  
 
Timothy Beatleyn artikkelissa esitellään eurooppalaisia hyviä esimerkkejä kestävästä 
kaupunkisuunnittelusta31 ja maininnan ovat saaneet Utrechtin Leidsche Rijn, Freiburgin Rieselfeld ja 
Vauban, Hannoverin Kronsberg, Amsterdamin IJburg, Java, GWL-Terrein, Nieuw Sloten, Arnheimin 
keskusasema, Groningenin keskusta, Kööpenhaminan Ørestad, Helsingin Viikki, Tukholman 
Hammarby. Lisäksi mainitaan hyvin järjestetystä julkisesta ja kevyestä liikenteestä seuraavat 
kaupungit: Zürich, Kööpenhamina, Amsterdam, Leiden, Utrecht, Groningen, Berliin, Wien, 
Barcelona, Venetsia, Lontoo, Berliini, Graz, viheralueistaan puolestaan Helsinki (keskuspuisto), 
Hannover, Groeningen, Amsterdam, Utrecht, Linz (viherkatot), energia- ja kierrätysratkaisuistaan 
Tukholma (mm. biokaasu), Rotterdam (hiilidioksidin käyttö kasvihuoneissa), Helsinki (laaja 
kaukolämpöverkko CHP:lla), Hannoverin Kronsberg (kerrostalojen kellarissa olevat CHP-laitokset), 
Heidelberg (koulujen energiasopimukset), Freiburg (energianormit ja aurinkoenergia), Berliini 
(aurinkoenergia), Amersfoortin Nieuwland ja Amsterdamin Nieuw Sloten (passiivinen ja aktiivinen 
aurinkoenergia), Oslon lentokenttä (bioenergia) sekä Kööpenhaminan tuulipuisto. Näiden 
konkreettisten ja toteutettujen kohteiden lisäksi mainitaan kaupunkihallinnon toimet, kannustimet ja 
säädökset monissa kaupungeissa. Eurooppalaista kaupunkikehityksen kestävyyttä selvästikin 
ihaillaan ja pyritään ymmärtämään siihen johtaneita syitä. Monia Yhdysvaltojen ja Euroopan eroja 
selittävät kirjoittajan mukaan päätöksentekojärjestelmissä ja kulttuurisissa arvoissa olevat erot, mutta 
oppia voidaan (Yhdysvalloissa) silti ottaa monista taloudellisista järjestelyistä ja 
yhteistoimintatavoista. 
 
Lukijan pohdittavaksi jää se, miten erottaa artikkelisarjasta se ”punainen lanka” ja arvioida myös sitä, 
kuinka nopeasti tai hitaasti oivallukset siirtyvät teoiksi ja millä aikavälillä kaupunkikehitys voisi 
hidastaa tai jopa pysäyttää ilmastomuutoksen sen sijaan että kiihdyttäisi sitä. 

 
b) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden määrittely ja ulottuvuudet 

 
Kaupunkikehityksen ekologisuus tulee kirjoituksissa esiin enimmäkseen yleisen ympäristöhuolen tai 
-myönteisyyden kautta, mutta osassa kirjoituksista on myös selkeitä kannanottoja mitattavampiin 
ekologisuuden osatekijöihin.  
 
Ekologiaan tai sen johdannaiseen (kuten urban ecology) on teoksen hakemiston mukaan viitattu 49 
sivulla. Käsitettä ekotehokkuus (eco-efficiency) ei teoksen artikkeleissa tai hakemistossa esiinny. 
 

c) kaupunkikehityksen ekologisuuden tai ekotehokkuuden arvioinnin menettelytavat ja työkalut 
 
Osa 3 on otsikoitu The Tools for Sustainabilty Planning. Sen sisältö on kuitenkin otsikkoon nähden 
liioitteleva ja esittelee työkalujen sijaan vain yleisiä arviointiperiaatteita ja filosofioita: kestävän 
kehityksen raportointia, ekologista jalanjälkeä (Wackernagel & Rees) ja pohdintoja muutoksen 
näkemisestä ja merkityksen edistyksellisestä politiikasta. Ekologisen jalanjäljen alkuperäisten 
kehittäjien esitys tästä suositusta käsitteestä on edelleen hyödyllistä luettavaa. LEED esitellään 
lyhyesti luvussa joka käsittelee vihreää arkkitehtuuria ja rakentamista. Muut työkalut ovat lähempänä 
perinteisiä suunnittelu- kuin arviointityökaluja. 
 
Esimerkkikohteiden (16 kpl) lyhyet kuvaukset USA:sta (6 kpl), Euroopasta (6 kpl) ja muualta 
(Australiasta yksi, Kiinasta kaksi ja Malesiasta yksi) ovat valaisevia erityisesti maantieteellisen 

                                                      
31 vrt. T. Beatleyn oman kirjan ”Green Urbanism: Learning from European Cities” esittely 
(referaatti no 3) 
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sijaintinsa, taustakulttuurinsa ja kirjoitusajankohtansa pyrkimysten näkökulmasta. Monet ovat lisäksi 
vasta suunnitelmia ja ohjelmanjulistuksen tasolla. Valikoimassa on 5 rakennus- tai tonttitason 
kohdetta, 11 aluekohdetta ja 14 kaupunki- tai seututason kohdetta. Laajuudeltaan vähintään 
aluetason kohteista 12 on yhdysvaltalaisia ja yksi kanadalainen, mikä ylikorostaa kohtuuttomasti 
pohjoisamerikkalaisia ekokaupunkien tapauksia. Eurooppalaisia kohteita on kaikkiaan 30 kohteen 
joukossa vain 8 kpl, joista kaksi Lontoosta. Valikoiman vinous johtunee siitä, että toimittajat ovat 
Yhdysvalloista ja teos on selkeästi suunnattu anglosaksiselle lukijakunnalle (julkaistu 
samanaikaisesti Englannissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa). Valikoiman maantieteellisestä 
vinoudesta johtunee, että aluetason kohteisiin on mukaan päässyt tapauksia, jotka ovat pääosin 
pyrkimysten tai suunnitelmien esittelyjä, esimerkiksi ”Los Angeles Ecocity” tai ”Cleveland Eco-City”. 
Sama koskee monia kaupunkitason kohteita (kuten Chicago, Austin tai New York City), vaikka 
monissa onkin mukana myös hyviä toteutusesimerkkejä (kuten Portlandin rantamoottoritien 
purkaminen ja muuttaminen puistoksi). Osa esimerkeistä ei ”ekokaupunkina” tai edes sen 
suunnitteluprojektina vastaa eurooppalaisen lukijan todennäköisiä ennakko-odotuksia. Vastaavia 
”ekokaupunki-”, ”ekoalue-” tai ”ekokylä-” suunnitteluprojekteja on Euroopassa satoja ellei tuhansia32. 
 

d) teoksen anti ja hyöty KEKO-projektin kannalta 
 
Teos sisältää runsaasti yleissivistävää aineistoa kestävän kehityksen tavoitteita edistävistä 
kaupunkisuunnittelun pohdinnoista, osa jopa yli 100 vuoden takaa. Kirjoitukset palauttavat mieleen, 
että kestävä kehitys ja ekotehokkuus eivät ole uusia asioita, vaan pohjautuvat pitkään perinteeseen 
yhteiskuntapoliittisesta ajattelusta, jossa yhteisöjen tavoitteissa ovat lähes aina näkyneet 
luonnonolosuhteiden asettamat kehykset ja myös ihmisen omat arvostukset suhteessa ympäröivään 
luontoon. Tästä johtuen KEKO-projektinkin tavoitteiden asettelussa on syytä muistaa nämä yleiset 
yhteiskuntapoliittiset tavoitteet. Esimerkiksi Curitiban tapaus Brasiliassa on kiintoisa kohde, joka 
näyttää mihin konkreettisiin tuloksiin voidaan ehkä melko ihanteellisiltakin näyttävistä lähtökohdista 
päästä, jos toteuttava organisaatio ja siinä mukana olevat henkilöt ovat sitoutuneet tavoitteisiin.  
 
Arviointimenetelmien ja työkalujen kehittämiseen teoksesta ei juuri ole hyötyä, mutta ekotehokkaan 
kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa tarvitaan myös muita pohjatietoja ja osatekijöitä, joiden 
sisältöön teoksesta löytyy runsaasti ja monipuolisia kuvauksia.  

  

                                                      
32 vrt. esimerkiksi T. Beatleyn asiaa hyvin valaiseva artikkeli tässä kirjassa (referoitu kohdassa 
a) tai kirja ”Green Urbanism: Learning from European Cities” esittely (referaatti no 3). 



 
 
 
 
 
 4.6.2012 217 / 232 
Pekka Lahti, Appu Haapio, Åsa Nystedt, Eero Puurunen, Pekka Tuominen ja Irmeli Wahlgren VTT     
                                                                   
Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Seuraavassa esitetään yhteenvetona muutamia yleisiä johtopäätöksiä kosken koko 
kirjallisuustutkimuksen kohteena ollutta aineistoa. 
 
Kaupunkikehityksen ja ilmastomuutoksen väliset yhteydet 
 
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.  
 
Jo 1800-luvun alussa tiettyihin havaintoihin (Jean Baptiste Joseph Fourier) perustuva oletettu 
maapallon kasvihuoneilmiö osoitettiin vasta 1800-luvun lopulla (Svante Arrhenius) täysikuun 
infrapunasäteilyn mittauksilla. Edelleen, vasta 1950-luvulla oivallettiin (Roger Revelle & Hans 
Suess), 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, jolloin 
kyettiin pitävästi todistamaan hiilidioksidin määrän kasvu ilmakehässä ja sitä kautta 
kasvihuoneilmiön fysikaaliskemialliset taustasyyt.  
 
Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvun globaalit, luonnonolosuhteisiin ja ihmisyhteisöihin 
kohdistuvat vaikutukset alettiin kuitenkin oivaltaa kunnolla vasta 1980- ja 1990-luvuilla, jolloin valtava 
kansainvälinen tiedeyhteisö (IPCC) alkoi säännöllisesti seurata ilmiötä ja arvioida sen seurauksia 
ihmiskunnalle. Tutkimusten tuloksena saatiin arvioita ilmastomuutoksien seurauksista. Ilmakehä on 
lämmennyt n. 1,3 Celsius-astetta esiteollisesta ajasta (1700-luvulta). Meren pinnan mahdollisen 
tulevan (vuosisatojen kuluessa tapahtuvan) nousun analogiaksi on esitetty edellistä jääkausien 
välistä aikaa, jolloin meri oli noin 8 metriä korkeammalla kuin nyt. Hiilidioksidin ohella seurantaan
otettiin muut havaitut kasvihuonekaasut (metaani, typpioksiduuli, klooriyhdisteet, vesihöyry jne.), 
jotka nekin syntyvät osittain ihmisen toiminnan ansiosta (metsien hakkaaminen tai poltto, 
karjankasvatus, kaatopaikat jne.).  
 
Kasvihuonekaasupitoisuuksien kasvun ja ilmakehän lämpötilan nousun välinen yhteys kyettiin myös 
osoittamaan (lähes Arrheniuksen ennustamalla tavalla), 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.  
 
Ymmärrystä lisäävät ajattelumallit (kuten systeemianalyysi) ja niihin perustuvat laskentamallit (kuten 
systeemidynamiikka) saattavat kehittyä oivalluksista käytännön työkaluiksi nopeastikin jossakin 
innovatiivisessa tutkimusryhmässä, mutta ennen kuin ymmärrys ja osaaminen ovat laajan tiede- ja 
tutkijayhteisön omaksumia, kestää yleensä vuosikymmeniä. Alun perin teollisuutta ja kaupunkeja 
kuvaava systeemidynaaminen malli 1960-luvulta (Jay Forrester, MIT Cambridge, USA) löysi 
merkittävän sovelluskohteen 1970-luvulla koko maailman luonnonvaroja ja saastumista koskevista 
mallinnuksista (Meadows et al., Club of Rome), joka palautti mieleen kasvun fyysiset rajat 
maapallolla33.  
 
 
                                                       

33 ks. esim. Hradil, Petr, Pekka Lahti & Appu Haapio, Urban Eco-Efficiency and System 
Dynamics Modelling. VTT Research Report R-07173-11. Espoo 2011. 41 p. 
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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. 
 
Ihmisen rakentamiin ja ylläpitämiin järjestelmiin sisältyvän ”luonnollisen” hitauden takia, 
kaupunkikehityksen ekologiset ja ekotehokkuuteen liittyvät ominaisuudet ja niiden 
keskinäiskytkennät (kaikessa laajuudessaan) pitää kyetä paitsi tiedostamaan niin myös arvioimaan 
hyvin varhaisessa vaiheessa, jotta syntyisi riittävät edellytykset oikeiden ja vaikuttavien päätösten 
tekemiseen. Samalla on tietysti pidettävä huoli siitä, että ”hyviksi” todetut periaatteet ja käytännön 
ratkaisumallit kyetään toteuttamaan niissä päätöksenteon järjestelmissä, joita on käytettävissä. 
 
Teollisen kaupungin ekotehokkuudessa on paljon parantamisen varaa 
 
Kirjallisuustutkimuksen 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) ja siihen kytkeytyvä autoriippuvuus 
(car dependency, addiction to automobiles). Ajatusrakennelma näyttää olevan hyvin yhtenäinen ja 
yleisesti 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 
• 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 ja ekosysteemipalvelut (erityisesti puhdas ilma ja vesi sekä 

elintarviketuotanto) 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.  
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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 (kuten Foster & Associates, Arup tai General Electric34).  
 
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 tai Sipoon Sibbesborg). Useimmissa 
tapauksissa, ainakin Euroopan maissa, ekoalueissa tai muissa ekohankkeissa on kyse ensisijaisesti 
energiansäästämisestä ja uusien energiateknologioiden ja uusiutuvien 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 rakentamisen ja vanhan uudistamisen ei tarvitse olla toistensa vaihtoehtoja, vaan 
molempia voidaan toteuttaa 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 

                                                      
34 ks. Mostafavi & Doherty 2010/Hodson & Marvin (referaatti no 24).  
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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, poikkeuksellisen 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 
ekoyhteisöihin:  Bromarvin ekokylä, Kangasalan yhteiskylä, Kempeleen ”Irti verkosta”-alue, Keuruun, 
Maskun Livonsaaren, Kuopion Kivisalon, Posion Livojärven, Vaasan Mustasaaren, Vihdin 
Nummelan, Vilppulan Katajamäen ja Ähtärin Gaijan ekokylät. Useimmat näistä ovat syntyneet vasta 
2000-luvulla ja osa on sijoittunut vanhoihin maatilarakennuksiin, jolloin rakentamisen sijasta 
päähuomion kohteena ovatkin lähinnä elämäntavat, elintarvikkeiden ja energian tuotanto sekä 
jätehuolto ja kierrätys. 
 
Hyvät toteutuneet esimerkit ovat kaupunkikehityksen erillisiä sirpaleita ja poikkeustapauksia, mutta 
saattavat kuitenkin niittää maailmanmainetta ja niitä tullaan ihastelemaan – usein ansaitusti. 
Ongelmiksi jäävät niiden yksittäisyys ja harvinaisuus, josta syystä 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 normaaliprosesseihin35. 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 Curitibassa36.  
 
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).  
 

                                                      
35 Tämän ovat todenneet Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston suunnittelijat tämän 
kirjoittajalle (PL) useasti menneiden vuosien varrella. Saman vastauksen sai englantilainen, 
maineikkaan BedZEDin suunnittelija Bill Dunsterkin kysyessään asiaa Viikin vierailunsa 
yhteydessä vuonna 2008. 
36 ks. esim. Owen 2009 ja Register 2006 (referaatit no 30 ja 33) 
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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 
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 ja rakenteen hajoamista, jolloin niiden 
osalta voidaan Euroopassakin puhua perustellusti ”paluusta” 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 tietysti myös 
Euroopassa ja kehittyvien maiden kaupungeissa, mutta tiivistämisehdotukset, kävelyalueiden ja 
joukkoliikennejärjestelmien suosiminen eivät niinkään koske sellaisia eurooppalaisten kaupunkien 
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keskustoja ja esikaupunkeja, joissa kaupunkirakenne ja kaupungin fyysinen muoto (rakeisuus, 
korttelirakenne, rakennuskorkeudet, katutilat jalkakäytävineen, lähipalvelujen etäisyydet jne.) ovat 
säilyneet karkeasti entisenlaisina ja joissa nämä asiat ovat pääosin 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.  
 
Kaupunkiympäristön viherryttämiset (ml. viherkatot ja -seinät, puutarhapalstat ja muut innovatiiviset 
ratkaisut) hyvin tiiviisti rakennetuissa kaupunginosissa ovat perusteltuja aina kun niihin nähdään 
paikallista tarvetta, mahdollisuuksia ja innostunutta aktiivisuutta. Älykäs suunnittelu ja kasvu ovat 
samalla tavalla perusteltuja, milloin ja missä tahansa. 
 
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 
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 
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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 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.  
 
Seuraavaan on koottu luettelo sellaisista referoidusta kirjallisuudesta poimittuja, tähän sovellettuja tai 
muokattuja kaupunkirakenteen ominaisuuksia, joilla voisi olla mitattavia ekotehokkuusvaikutuksia. 
Ominaisuudet on järjestetty kolmeen pääaihealueeseen (1. kaupunkirakenne, 2. luonto ja ekologia 
sekä 3. liikennejärjestelmä) eikä niillä ole tärkeysjärjestystä. Niissä on myös päällekkäisyyksiä 
eivätkä muotoilut vastaa viitteenä olevan lähteen alkuperäisiä muotoiluja, vaan ovat tähän tehtyjä 
vapaita ja monesta lähteestä tehtyjä yhdistelmätulkintoja ja joskus myös ajatusten jatkokehitelmiä. 
Viitteet ovat mukana sen takia, että mainituista lähteistä löytyy ainakin jotain ao. ominaisuuden 
ekotehokkuuteen liittyvää pohdintaa, josta voi olla hyötyä KEKO-työkalujen jatkokehittelyssä. 
Luettelo on koottu helpottamaan niitä työvaiheita, joissa jatkotutkimuksessa ja työkalun 
kehitystyössä arvioidaan niitä kaupunkirakenteen ominaisuuksia, joilla voisi, aiemmin jo hyvin 
tiedettyjen ja totuttujen ominaisuuksien ohella, olla jonkunlainen ekotehokkuusrooli ja jotka ehkä 
voitaisiin ottaa mukaan ekotehokkuustyökaluun: 
 

1. kaupunkirakenne 
• rakennetun maan osuus kokonaismaa-alasta (Alberti 2008) 
• rakennettujen alueiden (”maankäyttölämpäreiden” tai ”laikkujen”) keskikoko, piiri, piiri/pinta-ala tai 

”kuvioindeksi” (Alberti 2008, Forman 2008, Mostafavi et al./Forman 2010, Richter & Weiland 2012) 
• täydennyslaikkujen ja suurimman laikun koko (Müller et al. 2010) 
• rakennettujen alueiden reunavyöhykkeen tiheys ja fraktaaliulottuvuus (Alberti 2008, Müller et al. 2010, 

Lindenmayer 2010, Müller et al. 2010, Richter & Weiland 2012) 
• rakennettujen alueiden moninaisuusindeksi (Alberti 2008) 
• rakennettujen alueiden läheisyyden, rinnakkaisuuden ja keskittyneisyyden indeksi (Alberti 2008)  
• viheralueiden keskinäiset etäisyydet (Mostafavi et al./Forman 2010) 
• toimintojen sekottuneisuus (Santamouris 2006) 
• asunnon, työpaikan ja palvelujen keskinäisetäisyydet (Owen 2009) 
• asumisvaihtoehtojen tarjonnan kirjo (Beatley 2000) 
• satelliittikaupunkien etäisyydet (Mostafavi et al./Forman 2010) 
• kaupunkialueen rajojen ulkopuolella ilmenevät ulkoisvaikutukset (Coyle 2011) 
• varallisuuden, koulutuksen, asumistavan ja kaupunkirakenteen yhteydet (Droege/Lenzen et al. 2008) 
• maanomistusolojen vaikutus kaupunkirakenteeseen (Droege/Hammer 2008) 
• energian jakelun ja myynnin tapojen vaikutus kaupunkirakenteeseen (Droege/Hammer 2008) 
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• energialähteen ja kuluttajan välillä olevan energiainfrastruktuurin määrä (Droege/Scheer 2008) 
• sähkön varastointiteknologiat ja kaupunkirakenne (Droege/Sauer 2008) 
• uusiutuvat energiamuodot ja kaupunkirakenne (Droege/Butera 2008) 
• kaupunkirakenteen alueellinen tyypittely ja aluetyyppien ekotehokkuudet (Duany et al. 2010) 
• vastaava toimenpiteiden (esim. täydennysrakentamistapojen) tyypittely (Duany et al. 2010) 
• poistuneet ja poistumisuhan alla olevat ostoskeskukset (Dunham-Jones et al. 2011) 
• ostoskeskusten kytkeytyminen jalankulkuverkkoon (Dunham-Jones et al. 2011) 
• lähipalveluita tukevat toiminnot (Tachieva 2010) 
• kaupan suuryksiköiden muokkaus kaupunkikortteleiksi (Tachieva 2010) 
• purkamisaste (Müller et al. 2010) 
• teollisuusalueiden uudelleenkäyttö (Slavin 2011) 
• eri teknologioiden ja ratkaisutapojen päästövähennystehokkuus ja kaupunkirakenne (Droege/Day et al. 

2008) 
• olevan rakennuskannan tyypitys ja suhteellinen energiankulutus (Droege/Gupta 2008) 
• periaatteelliset kaupunkimuodot kuten ympyrä, donitsi, nauha jne. (Forman 2008, Santamouris 2006) 
• kaupungistumisgradientti (McDonnell et al. 2009) 
• rakennusten korkeuden ja naapurietäisyyden suhde, peittokulma (Santamouris 2006) 
• taivasnäkymät (Mostafavi et al./Cheng & Steemers 2010) 
• rakennettu tehokkuus (Müller 2010) 
• maa-alan kulutus asukasta kohti (Suzuki et al. 2010) 
• tyhjien ja vajaasti rakennettujen tonttien määrä (Oswalt 2006) 
• hajautumisen kääntäminen tiivistymiseksi -indikaattori (Register 2006) 
• harvojen omakotialueiden tiivistäminen (Tachieva 2010) 
• käyttäjätiheys (Tachieva 2010) 
• omavaraisten ja suljettujen järjestelmien edellyttämä tila (Wheeler& Beatley 2004) 

 
2. luonto ja ekologia 
• laikut ja niiden reuna- ja suojavyöhykkeet (Lindenmayer et al. 2006) 
• maankäytön laikuttuneisuus ja fraktaalisuus, kuvioindeksit (Richter & Weiland 2012) 
• elinympäristöjen kaventuminen ja pirstoutuminen (Lindenmayer et al. 2006) 
• maan peitteisyys (Niemelä et al./Pauleit & Breuste 2011) 
• avoimien tilojen määrä (Richter & Weiland 2012) 
• vesi- ja maa-alan suhde (McHarg 1992) 
• kaupunkiluonnon ”reuna-alueet” (joutomaat, teollisuusalueet jne.) (Richter & Weiland 2012) 
• elinympäristölaikkujen koko, muoto ja suhteellinen määrä (Lindenmayer et al. 2006) 
• suurimman viheralueen koko (Mostafavi et al./Forman 2010) 
• maisema-, ekologinen ja elinympäristöjatkuvuus (Lindenmayer et al. 2006) 
• maisemallinen arvo, erottuneisuus (McHarg 1992) 
• vettäläpäisevien alueiden osuus tai tehollinen maa-ala (Alberti 2008, Condon 2010, Forman 2008, 

Niemelä et al. 2011) 
• katupäällysteiden suodatuskapasiteetti (Niemelä et al. 2011) 
• maaperän vedenpitävyys (Müller et al. 2010) 
• maaperäverkot (Richter & Weiland 2012) 
• pintavesien haihdunta, suodattuminen ja imeytyminen (Niemelä et al./Illgen 2011) 
• virtausnopeudet ja niiden vaihtelut (Marsh 2005) 
• valuntaveden määrä rankkasateen aikana (Slavin 2011) 
• hidastealtaat (Niemelä et al./Donovan & Bodnar 2011) 
• pohjaveden tuotantokyky (Müller et al. 2010) 
• saasteiden suodattuvuus (Müller et al. 2010) 
• vesistöjen liuenneet aineet, sameus, haju ja kelluvat osat (Marsh 2005) 
• hulevesien epäpuhtaudet ja ravinnekuormat (Marsh 2005) 
• tulvavaaravyöhykkeet (Marsh 2005) 
• hävitetyt kalalajit (Marzluff et al. 2008) 
• ennallistetut purot, joet ja muut vesijärjestelmät (Pluntz 2007) 
• vedenkulutus suhteessa vesivarantoihin (Niemelä et al./McDonald & Marcotullio 2011) 
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• mukautumis-, häiriönsieto- ja vastustuskyky esim. luonnonmullistuksien suhteen, lajien 
kestävyysindikaattorit, (mm. Alberti 2008, Newman 2009, Müller et al. 2010)) 

• itsesäätelyn ja itseuudistumisen kyky (Newman 2008) 
• biojäljitellyt järjestelmät ja rakenteet (Newman 2008) 
• viherkattojen ja seinien (elävien kattojen ja seinien) määrä, integroituna sekä rakenteisiin että 

kaupunkiviljelyyn (Beatley 2000, Forman 2008) 
• vihreä katutila, kadut ekologisina väylinä (Coyle 2011, Condon 2010) 
• kaupunkipintojen säteilymäärät, vaikutukset säteilypakotteeseen (Lahti/Belgia 2006, Droege/Dhakal 

2008, Droege/Ichinose et al. 2008) 
• ekosertifioitujen rakennusten määrä tai osuus ja kestävien tuotteiden saatavuus alueella (Farr 2008, 

Jenks et al. 2005, Slavin 2011) 
• ekologisesti tyypiteltyjen kaupunkialueiden osuudet koko maa-alasta (Calthorpe 2011) 
• sukkessio kaupunkialueilla (Douglas et al. 2011) 
• kaupunkiluonnon terveydelliset ja esteettiset ominaisuudet (Douglas et al. 2011) 
• asukkaiden ylipaino ja verenpaine (Marzluff et al./Ewing 2008) 
• kadunvarsipuiden ja istutettavien puiden määrä (Niemelä et al./Douglas & Ravetz 2011, Slavin 2011) 
• katupuut ja niiden rooli sekä kaupunkiluonnon että viihtyisyyden näkökulmasta (Douglas et al. 2011) 
• puita kasvavien viheralueiden määrä (Mostafavi et al./Forman 2010) 
• ekologinen perusrakenne (Richter & Weiland 2012) 
• ekosysteemipalvelujen virrat ja tasot, arvot (Roseland 2009) 
• kaupunkimetabolia ja siihen kuuluvat materiaali-, vesi- ja ravinnetaseet (Douglas et al. 2011) 
• ympäristöbudjettiin sisältyvät kompensaatiot (Roseland 2009) 
• kehämäisten ja suljettujen kiertojen osuus (Newman 2009) 
• biomassan määrä (Richter & Weiland 2012) 
• kaupunkimaaperään ja rakenteisiin sitoutunut hiili (Douglas et al. 2011, Mostafavi et al./Felson & Pollak 

2010) 
• kaupunkiekosysteemin lajisto lukumäärineen ja jakaumineen (Douglas et al. 2011) 
• ekologiset saaret (Niemelä et al./Kotze et al. 2011) 
• paikalliset lämpötilaerot, ml. lämpösaarekkeet ja niiden muutokset (Douglas et al. 2011, Droege/Ichinose 

et al. 2008, Slavin 2011) 
• paikallisilmaston laatu (Jenks et al. 2005) 
• yöllinen keinovalaistus (McDonnell et al. 2009) 
• sinivihreän infran kokonaishallinta (Lahti et al. 2006) 
• kaupunkikosteikkojen tila (Lahti et al./Skojanski Zatok ja Gijon 2006) 
• energiadirektiivin (EPBD) toteutusaste (Jones et al. 2009) 
• valmistukseen, kuljetukseen ja rakentamiseen käytetty energia (Santamouris 2006) 
• kaupunkirakenteesta riippuviin kulutustuotteisiin sitoutunut energia (Droege/Lenzen et al. 2008) 
• luonnonvarojen kulutus asukasta kohti ja suhteessa alueen biokapasiteettiin (Roseland 2009, Dunster et 

al. 2008) 
• paikallisten materiaalien ja energian käyttö (Santamouris 2006) 
• energiajärjestelmien exergia (Mostafavi et al./Addington 2010) 
• jätteiden lajittelu- ja hyödyntämisaste (Lahti et al./Kööpenhamina 2006) 
• ajan/muutoksen/aikatähtäimen/subjektin vaikutus ominaisuuksien arvioihin (Lahti et al. 2006) 
• ominaisuuden arvion riippuvuus vertailutasosta, normeista tms. (Lahti et al. 2006) 
• ekosysteemien toimintaa vaarantavat kynnysarvot (Lindenmayer et al. 2006) 
• ekologisten ominaisuuksien harvinaisuus ja haavoittuvuus (McHarg 1992, Müller et al. 2010) 
• luonnolle ensisijaiset alueet (McHarg 1992) 
• ympäristön heterogeenisuus, lajien alueellinen jakauma ja erojen suuruus (Müller et al. 2010) 
• homogeenisuus ja risteymät (hybridit) (Müller et al. 2010) 
• kotoperäisten ja tulokaslajien määrien ja osuuksien muutokset (Forman 2008, Lindenmayer et al. 2006, 

Marsh 2005, Richter & Weiland 2012) 
• kaupunkien kovien pintojen kasvillisuus ja eläimistö (Niemelä et al./Lindholm 2011) 
• sukupuuttovelka (Lindenmayer et al. 2006, Marzluff et al. 2008) 
• lintujen törmäyskuolemat (Niemelä et al./Adams & Lindsay 2011) 
• linnunpönttöjen, lepakkolaatikoiden yms. määrä (Niemelä et al./Donovan & Bodnar 2011) 
• kulmakivilajit ja niiden tilanne (Lindenmayer et al. 2006) 
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• aggressiiviset ja muuten haitalliset vieraslajit (Lindenmayer et al. 2006) 
• niveljalkaisten runsaus (Niemelä et al./Kotze et al. 2011) 
• maaperän kaltevuus ja sopivuus eri toiminnoille (Marsh 2005) 
• eroosioherkkyys (Marsh 2005) 
• puhdistettujen (pilaantuneiden) maa-alueiden määrä (Pluntz 2007) 
• abioottiset, bioottiset ja kulttuuriset palvelut, niiden vuorovaikutus (Marzluff et al. 2008, Niemelä et 

al./Pauleit et al. 2011) 
• viheralueiden käyttötiheydet ekologisesti tavoiteltavan indikaattorina (Forman 2008, McDonnell et al. 

2009) 
• permakulttuurin sovellukset (Newman 2008) 
• kaupunkiviljelypalstojen määrä (Slavin 2011) 
• ruohonleikkureiden ja nurmikonkastelujärjestelmien määrä (Owen 2009) 
• tarpeettomien tai haitallisten ekovehkeitten määrä (Owen 2009) 

 
3. liikennejärjestelmä: 
• vaihtoehtoisten liikennejärjestelmien (ml. kimppakyydit, pyöräparkit jne.) tarjonta (Beatley 2000) 
• liikennemuotojen yhteispeli (Coyle 2011) 
• liikenneratkaisujen yhdistämiskyky, umpikujien määrä (Coyle 2011,Tachieva 2010) 
• kulkutapajakauma (Coyle 2011) 
• käveltävien ympäristöjen määrä (Newman 2009) 
• pyöräilyreitit ja -kaistat (Slavin 2011, Register 2006) 
• hitaiden ja rauhoitettujen katujen määrä (Newman 2008, Register 2006) 
• lasten koulumatkat (Jenks et al. 2005) 
• liikenteessä kulutetun ajan määrä (Tachieva 2010) 
• autoriippuvuuden määrä (Owen 2009, Register 2006) 
• autottomat alueet (Beatley 2000) 
• matkustusetäisyydet (Santamouris 2006) 
• kaupunkialueella sovellettavat tullit ja ruuhkamaksut (Coyle 2011) 
• joukkoliikenteeseen perustuva kaupunkirakennne (Farr 2008) 
• raitiovaunuliikenteen ja verkon laajuus, pikaratikat (Condon 2010, Newman et al. 2009, Register 2006) 
• julkisen liikenteen palvelualue (Newman 2009) 
• raideliikenteen etäisyys käyttäjistä (Droege/Lenzen et al. 2008) 
• kauppakeskusten joukkoliikennejärjestelmät (Jones/Zürich 2009) 
• julkisen liikenteen (erityisesti bussien) etuoikeusjärjestelyt (Suzuki et al. 2010)  
• joukkoliikenteen eri järjestelmien tehokkuuserot ja kaupunkirakenne (Droege/Kenworthy 2008) 
• kimppakyydit (Slavin 2011) 
• autonomistuksen, työsuhdeautojen ja kaupunkirakenteen yhteydet (Droege/Lenzen et al. 2008) 
• katuverkon ja -alan suhteellinen määrä suhteessa liikennekäyttäytymiseen (Droege/Kenworthy 2008, 

Suzuki et al. 2010) 
• auton tilankäyttö (väylät, pysäköinti ym.) ja sen kokonaisvaikutukset (Farr 2008) 
• pysäköintinormi, kerrosalaa/autopaikka tai asukas tai työpaikka (Farr 2008, Slavin 2011) 
• sähköautojen kokonaisenergiankulutus (Droege/Hunt 2008) 
• äänisaaste, melu (Jenks et al. 2005, Marsh 2005) 
• älykkäät kadut ja talot (Register 2006) 
• etätyö yms. liikennettä vähentävät ratkaisut (Register 2006) 

 
Luettelo ei siis pyri olemaan kattava, edes referoidussa kirjallisuudessa esitettyjen ajatusten osalta, 
mutta sen pituus jo osoittaa, että niitä kaupunkirakenteen ominaisuuksia, joilla voi olla merkittäviä 
ekotehokkuusvaikutuksia on hyvin runsaasti, eivätkä ne kaikki ole lainkaan itsestään selviä tai 
yleisesti tiedossa. Luettelon tarkoitus on lähinnä kuvata ominaisuuksien kirjoa ja antamaan sitä 
kautta vihjeitä niistä suunnista ja lähteistä, joista vaikuttavuudeltaan merkittäviä ominaisuuksia ehkä 
kannattaa hakea. 
 
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 
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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 
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 ymmärrystä. 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. Läpikäydyssä kirjallisuudessa tämä lähestymistapa tuli 
hämmästyttävän vähän esille.  
 
Lähdeaineiston maantieteellisestä jakaumasta 
 
Valtaosa merkittävistä ja laajaan ostajajoukkoon suuntautuvasta kansainvälisestä 
tietokirjallisuudesta julkaistaan nykyisin joko suoraan tai muutaman vuoden kuluessa käännettynä 
englanninkielellä. Tämä ei tarkoita sitä, että hyvää alan tietokirjallisuutta ei muilla kielialueilla olisi 
saatavissa tai ei kannattaisi referoida, vaan sitä, että tässä projektissa (tehtävään varatuilla 
työtunneilla ja aikataululla) ei ollut mahdollisuutta laajentaa tehtävää englanninkielisen kirjallisuuden 
ulkopuolelle. Referoidussa kirjallisuudessa kirjoittajat painottuvat em. syystä anglosaksiselle 
kielialueelle, erityisesti Yhdysvaltoihin ja Britanniaan (UK), mutta myös Australiaan, Kanadaan, 
Uuteen Seelantiin ja Etelä-Afrikkaan (kaavio 1).  
 
Jakauma on laskettu teosten ja artikkelien kirjoittajista ja toimittajista esittelytekstien maatietojen 
perusteella suorana lukumääräjakaumana painottamatta summia sivumäärillä, kirjoittajien 
lukumäärillä per teos tai muilla tavoin. Karkea jakauma kuvaa siten lähinnä valitun aihepiirin ja 
julkaisukielen mukaista kirjoittajien kotimaiden maantieteellistä jakaumaa.  
 
Kirjoittajia on yhteensä 44 maasta ja lisäksi kahdesta kansainvälisestä organisaatiosta, joiden 
”kotimaaksi” on määritelty kansainvälinen (INT). Karkean yleistyksen mukaan noin 38 % tässä 
hyödynnetystä lähdeaineistosta on peräisin yhdysvaltalaisilta, noin 13 % brittiläisiltä (UK) tekijöiltä ja 
noin 10 % yhteensä muista anglosaksisen kulttuurin maista (Australia, Kanada, Uusi Seelanti, Etelä-
Afrikka ja kansainväliset yhteisöt). Anglosaksisen kielialueen maista kirjoittajia on siten yhteensä 
lähes 62 % kaikkiaan lähes 1 100 kirjoittajasta. Seuraavaksi eniten, noin 18 %, tässä 
lähdeaineistossa on saksalaisten kielialueiden kirjoittajien tekstejä, mikä johtuu lähinnä kolmesta 
teoksesta: a) yhdysvaltalais-saksalaisena akateemisena (Washingtonin ja Humboldtin yliopistojen) 
yhteistyönä syntyneestä artikkelikokoelmasta (Marzluff et al. 2008), b) Saksan Erfurtissa 2009 
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pidetystä biodiversiteettikonferenssin (COP 9) esityksistä (Müller at al. 2010), joista suuri osa oli 
sijaintipaikasta johtuen saksalaisten pitämiä sekä c) Saksan Leipzigissa pidetystä näyttelystä ja 
siihen valmistelluista artikkeleista (Oswalt 2006). 

 

 
 
 
Kaavio 1. Referoitujen teosten (kirjojen ja niihin sisältyvien artikkeleiden) kirjoittajien ja toimittajien 
kotimaajakauma. Lukumäärät ovat painottamattomia (ei painotettu sivumäärillä tai teoksen/artikkelin 
kirjoittajien lukumäärällä). Kirjoittajien kotimaiden kielialueet on piirakassa merkitty väreillä, 
anglosaksiset kielialueet sinisellä, saksalaiset violetilla, skandinaaviset vihreällä, romaaniset kielet 
(espanja, portugali, italia ja ranska) ruskean eri sävyillä sekä kiina, japani ja korea harmaan eri 
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sävyillä. Suomi on punaisella. Kansainvälisten yhteisöjen kuten YK:n ja Maailmanpankin 
julkaisemien teosten kirjoittajat on sijoitettu luokkaan INT. 
 
Jos mukaan olisi valittu saksan, hollannin, ranskan tai skandinaavisten kielien teoksia, jakauma olisi 
tietysti huomattavasti tasaisempi. Em. kielialueilla ja pitkälle teollistuneissa maissa yleensäkin 
kaupunkisuunnittelun ekologiset näkökohdat ja ekotehokkuusajattelu ovat jo vuosia olleet 
kaupunkikehityksen arvioinnin keskiössä. Muista kuin englannin tai saksalaisen kielialueen maista 
eniten kirjoittajia on Hollannista, Japanista, Kiinasta ja Italiasta, joilla kullakin on 18–24 kirjoittajaa eli 
1,7–2,2 % osuudet) ja yhteensä noin 20 %. Muista maista (joihin Suomikin kuuluu) kirjoittajia on 
enintään 14 kpl per maa ja osuudet vaihtelevat 0,1 ja 1,3 % välillä. Suomalaisia kirjoittajia on 11 kpl 
eli 1 %. Pohjoismaiden yhteenlaskettu osuus on 34 kirjoittajaa eli 3,1 %. 
  
Jakauman vinoutta selittää ennen kaikkea tietoinen valinta keskittyä englanninkieliseen 
kirjallisuuteen.  Tästä rajauksesta huolimatta joukossa on kuitenkin aika paljon muiltakin kielialueilta 
peräisin olevia kirjoittajia, mikä johtuu lähinnä seuraavista kahdesta seikasta: 1) anglosaksisten 
maiden yliopistoissa on myös paljon muista maista sinne siirtyneitä tutkijoita ja opettajia, tosin 
alkuperäinen maa ei välttämättä käy ilmi lähdetiedoista ja 2) muilla kielialueilla syntyvät suosituiksi 
arvioidut teokset käännetään yleensä englanniksi kohtuullisen nopeasti. Viimeisen kymmenen 
vuoden ajalle ”osunut” maapallon ekologista kehitystä koskevan julkisen keskustelun ja kirjallisuuden 
julkaisuboomi ja sen taustalla oleva ilmastomuutoksen globaalius on saattanut myös lisätä 
nimenomaan englanninkielisen tietokirjallisuuden markkinoita, koska niillä on ylivoimaisesti suurin 
levikki teollistuneissa maissa.  
 
Edellä kuvattu selkeä kirjoittajien kotimaajakaumaa koskeva vinoutuma käsitellyssä kirjallisuudessa 
on syytä ottaa huomioon lähteiden antamassa yleiskuvassa maailman kaupunkikehityksen 
ekotehokkuudesta, sen toteutumisesta ja sitä koskevien arviointimenettelyjen tai työkalujen 
käyttämistä metodeista eri maissa.  

 
Kirjallisuus heijastaa aina kirjoittajiensa maailmankatsomusta ja tietopohjaa. Kirjallisuustutkimuksen 
kohteena oleva kirjallisuusvalikoima puolestaan heijastaa valitsijansa tavoitteita ja arvostuksia. 
Tämän kirjallisuustutkimuksen tutkimuskohteeksi valitun kirjallisuuden aihepiiri määräytyi KEKO-
tutkimushankkeen tavoitteista selvittää ekologisen ja ekotehokkaan kaupunkikehityksen 
arviointimahdollisuuksia kansainvälisestä näkökulmasta. Aihepiiristä saatavilla oleva kirjallisuus 
heijastaa lähinnä siitä, mitä sähköisissä tietoverkoissa hakujärjestelmien ja käytettyjen avainsanojen 
kautta löytyy ja mitkä ovat tutkimusaikana käytännössä hankittavissa.  
 
Erityisen kiinnostavana on pidetty kirjallisuutta, joka on suhteellisen tuoretta (2000-luvulla julkaistua), 
koska tavoitteena on ollut kartoittaa alan nykykäsitystä (state of the art) kaupunkikehityksen 
ekologisista ja ekotehokkaista ominaispiirteistä ja niiden kehitysnäkymistä. Vuosina 2010–2012 
julkaistuja on valikoimassa 16 kpl ja vain yksi ennen vuotta 2000 julkaistu (McHarg 1992). Sellaiset 
kirjat hankittiin, jotka verkkoesittelyjen kautta vaikuttivat riittävän mielenkiintosilta ja hyödyllisiltä 
tutkimushankkeen tavoitteiden näkökulmasta. Pääosa kirjoista ostettiin tutkimushankkeen aikana 
vuoden 2010 lopun ja vuoden 2012 helmikuun välisenä aikana ja osa on hankittu muista syistä jo 
aiemmin.   
 
Kuten raportin alussa on mainittu, tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika eivät mahdollistaneet 
muiden kielialueiden kuin englanninkielisen kirjallisuuden läpikäymistä. Tällä rajauksella löytyi 
riittävän nopeasti ja suhteellisen monipuolinen joukko niitä keskeisiä teemoja, joita 
kaupunkikehityksen ekologisuuteen ja ekotehokkuuteen tällä hetkellä liitetään. Kieli- ja muun 
kulttuuritaustan rajallisuuteen liittyvistä syistä referoidun kirjallisuuden ei voi kuitenkaan sanoa 
edustavan tasapuolisesti alan (ekologisen ja ekotehokkaan kaupunkikehityksen) kaikkea julkaistua 
kirjallisuutta. 
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Englanninkielen ylivoimainen asema tieteellisessä julkaisutoiminnassa ja sen esiintymisessä 
sähköisissä tietoverkoissa aiheuttaa sen, että riippumatta tutkimustulosten alkuperäisestä kielestä tai 
kulttuuritaustasta kaikki merkittävät tieteelliset tutkimukset ja muutkin yleistä kiinnostusta herättävät 
teokset julkaistaan todennäköisesti melko nopeasti maailmanlaajuisissa tieteellisissä 
konferensseissa, aikakauslehdissä ja kirjallisuudessa, käytännössä englanniksi. Täydellisemmän 
kokonaiskuvan saamiseksi tulisi kuitenkin tehdä vastaava selvitys myös muilla kielillä julkaistusta 
kirjallisuudesta kuten saksasta, hollannista, skandinaavisista kielistä, ranskasta, venäjästä, puolasta, 
tšekistä, kiinasta, japanista, italiasta, kreikasta, espanjasta, portugalista jne.  
 
Suuria kaupunkikulttuurin maita ovat erityisesti Kiina, Venäjä, Intia, Japani ja espanjan- ja 
portugalinkieliset Etelä- ja Keski-Amerikan maat. Näiden kulttuurien kaupunkikehityksen arvioista on, 
ainakin meillä Suomessa, keskimäärin aika vähäiset perustiedot. Myös monilla Euroopan mantereen 
vanhojen teollisten kaupunkikulttuurien mailla on pitkä kokemus sekä kaupunkien suunnittelusta ja 
rakentamisesta että niitä koskevasta ekologisuuden ja ekotehokkuuden tutkimustoiminnasta ja vain 
osa ao. tuloksista on satavilla englanninkielellä.  
 
Sekä suurella että pienellä kielialueella voidaan julkaista merkittävää tieteellistä kirjallisuutta, jota ei 
käännetä englanniksi ennen kuin se ”huomataan” riittävän vaikutusvaltaisen joukon taholta tai 
julkaisija arvioi sillä olevan riittävän suuret markkinat.  
 
Referoitu kirjallisuus ja sen kirjoittajat ovat siis valtaosaltaan kotoisin anglosaksisista kulttuureista ja 
varsinkin Yhdysvalloista (kaavio 1). Osuus on huomattavasti suurempi kuin englantia äidinkielenään 
puhuvien ihmisten osuus tai pääkieleltään englanninkielisten maiden väestön osuus maailman 
väestöstä. Ero kuitenkaan tasoittuu, jos tarkastellaan vain pitkälle teollistuneiden maiden 
kaupunkiväestöä, joiden osuus maapallon ilmastomuutoksesta on kuitenkin melko hallitseva.  
 
Kirjoittajien maakohtainen lukumäärä ei välttämättä korreloi ao. maiden kaupunkikehityksen 
ekotehokkuuden tai edes siihen kohdistuvan tutkimus- ja kehitystoiminnan kanssa. Ainakaan tässä 
referoidun kirjallisuuden esittämien esimerkkien perusteella ei synny käsitystä, että anglosaksisen 
maailman kaupunkikehitys olisi erityisen ekotehokasta. Kritiikkiä esitetään melko runsaasti ja saattaa 
olla, että tilanne on pikemminkin päinvastoin: kirjoittamistarpeen on aiheuttanut kaupunkikehityksen 
ekologiset ongelmat ja ekotehokkuuden puute. 
 
Usein tässäkin referoiduissa lähteissä siteeratun Newman & Kenworthyn klassisen kaupunkien 
asukastiheyden ja liikenteen energiankulutuksen välisen korrelaation37 perusteella nimenomaan 
yhdysvaltalaiset, mutta myös australialaiset ja kanadalaiset kaupungit ovat niin väljästi rakennettuja, 
että kuluttavat liikenteessä energiaa moninkertaisesti verrattuna esimerkiksi Euroopan, Kaukoidän ja 
Venäjän suurkaupunkeihin. Tässä suhteessa ne ovat siis erityisen epäekotehokkaita. Saattaa olla, 
että anglosaksisen kielialueen maiden kaupunkien ekotehokkuuden puutteet ja korjaavien 
toimenpiteiden ilmeinen tarve on synnyttänyt tieteellisen ja muun tutkimuksen tarpeen, joka 
purkautuu tieteellisen kirjallisuuden julkaisumäärissä. Esimerkkejä tällaisesta kirjallisuudesta ovat 
yhdysvaltalaisen Timothy Beatleyn kirja ”Green Urbanism: Learning From European Cities” 200038 
(tai sen uusin versio ”Green Cities of Europe: Global Lessons on Green Urbanism” 2012) ja Patrick 
M. Condonin ”Seven Rules for Sustainable Communities: Design Strategies for the Post Carbon 
World” 201039, joissa usealla tavalla haikaillaan perinteisemmän ja ekologisemman eurooppalaisen 
kaupunkikulttuurin perään.  
 

                                                      
37 ks. esim. Santamouris 2006 (referaatti no 36). 
38 referaatti no 3 
39 referaatti no 6 
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Monilla kirjoittajilla on kuitenkin kotimaastaankin riippumatta esimerkkiaineistossaan tutkimus- tai 
esittelykohteita useista maista, joten sitä kautta muodostuva kuva heijastanee kohtuullisen 
monipuolisesti teollistuneiden maiden kaupunkikehityksen eri piirteitä.  
 
Kehittyvien maiden kaupunkikehityksen ekotehokkuus jää tässä kirjallisuustutkimuksessa suureksi 
osaksi kahden Maailmanpankin ja yhden YK:n kustantaman kirjan varaan40 ja sillä aihealueella 
kaivattaisiin runsaasti lisää tutkimustoimintaa. 
 
  

                                                      
40 referaatit no 2,4 ja 38 
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