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Kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri 

HEKO-TYÖKALUSTA KEKO-TYÖKALUUN 

 Ekotehokkuusvaikutusten elinkaariperusteinen arviointi 

 Kasvihuonekaasupäästöjen määrittäminen  

 Luonnonvarojen kulutusta tarkastellaan laajemmin  

 Maankäytön muutosten luontovaikutukset otetaan kattavammin 

huomioon  
  

 HEKOn mallin pisteytyksen ja painokertoimien korjaaminen 

 Ekotehokkuuden eri osa-alueiden arviointi esille myös erikseen 

 Painotus yleiskaavatasolla, mutta myös asemakaavataso katetaan 

 Yhdyskuntarakenteellinen sijainti tarkemmin mukaan.  

 Työkalun soveltuvuus erilaisille alueille varmistetaan. 

 Myöhemmin selainpohjainen toteutus ja yhteys tietokantoihin: 

arviointien tallentaminen, referenssiarvot, taustoittavat tiedot, 

tietokantatiedot laskennassa  
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LASKENTAMALLIN YLEISRAKENNE 
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SUUNNITTELURATKAISUT 
SIJAINTI KAUPUNKISEUDULLA, ALUETEHOKKUUS, KATUVERKKO/KORTTELIMALLIT, TALOTYYPIT,…T 

FYYSISEN YMPÄRISTÖN MÄÄRÄT JA OMINAISUUDET 
”MÄÄRÄLASKENTA” (ESIM. KERROSALAT, TILAVUUDET, PITUUDET, MATERIAALIMENEKIT,…) 

TOIMINTOJEN MÄÄRÄT JA OMINAISUUDET 
”MÄÄRÄLASKENTA” (ESIM. LÄMMITYS/JÄÄHDYTYSAIKA/V, LIIKENNE/KULJETUSSUORITTEET,…)T 

EKOTEHOKKUUSVAIKUTUKSET 
”MÄÄRÄLASKENTA” (ESIM. LÄMMITYS/JÄÄHDYTYSAIKA/V, LIIKENNE/KULJETUSSUORITTEET,…)T 



Kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri 

EKOTEHOKKUUDEN OSATEKIJÄT JA ARVIOITAVAT 

AIHEALUEET KEKO-TYÖKALUSSA: LUONNOS 

Luonnonvarojen käyttö 

(materiaalikierto ja 

energialuonnonvarat)

Kasvihuonekaasu- 

päästöt ja muut 

päästöt

Vaikutukset 

ekosysteemeihin ja 

monimuotoisuuteen

Rakentaminen

Energia

Palvelut ja liikenne

Maankäytön 

luontovaikutukset
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EKOTEHOKKUUDEN OSATEKIJÄT

KEKO-työkalu
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RAKENTAMINEN 

Arvioitavat asiat: 
 Aluetehokkuus 

 Rakennusmateriaalien käyttö 

 Tie- ja katuverkon rakentaminen 

 Muun infrastruktuurin rakentaminen 

 Maansiirrot 

 Maaperän rakennettavuus 

 

 

 

Lähtötiedot: 
 Alueen pinta-ala 

 Rakennusten kerrosala ja tilavuus 

 Talotyyppien osuus kerrosalasta 

 Erilaisten runkomateriaalien osuus 

 Eri rakennusmateriaalien osuus 

 Olemassa olevan rakennuskannan 
hyödyntäminen 

 Tie- ja katuverkon pituus ja päällyste 

 Kunnallistekniikan putkistojen pituus 

 Siirrettävän maa-aineksen määrä ja 
kuljetusetäisyys (ml. pilaantuneet maat) 

 Louhintatöiden määrä 

 Tulvasuojelurakentamisen määrä 

 Rakennusten perustustöiden 
vaatimukset 
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ENERGIA (JA ASUMINEN) 

Arvioitavat asiat: 
 Rakennusten lämmitysenergian ja 

sähkön kulutus 

 Teiden, katujen ja muun 
infrastruktuurin yllä- ja kunnossapidon  
energiankulutus 

 Rakennusten piha-alueiden yllä- ja 
kunnossapidon energiankulutus 

 Energiantuotanto 

 Uusiutuvien energianlähteiden käyttö 

 

Lähtötiedot: 
 Eri talotyypin rakennusten kerrosala 

 Eri käyttötarkoituksen rakennusten 
kerrosala 

 Eri ikäisten rakennusten kerrosala 

 Energiaratkaisultaan erilaisten  

 rakennusten kerrosala 

 Matala-, nolla- ja plusenergiatalojen ja 
passiivitalojen kerrosalan osuus 

 Asukasmäärä ja asuntokuntien määrä 

 Tie- ja katuverkon pituus ja hoitoaste 

 Paikallisen sähköntuotannon määrä 

 Paikallisen kaukolämpölaitoksen  
energialähteet ja tuotantotapa 

 Aurinkoenergian hyödyntämisen laajuus 

 Veden kulutus asukasta kohti 
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PALVELUT JA LIIKENNE (YHDYSKUNNAN TOIMINNOT) 

9.9.2011 

Arvioitavat asiat: 
 Yhdyskuntarakenteellinen sijainti 

 Arkiliikkumisen määrä 

 Palvelujen saavutettavuus 

 Vapaa-ajan palvelujen ja 
ulkoilualueiden saavutettavuus 

 Joukkoliikenneyhteydet 

 Kävelyn ja pyöräilyn edellytykset 

 Työmatkojen pituus 

 Pysäköinnin järjestäminen 

 Katujen ja teiden kunnossapito ja 
valaistus 

 Muun infrastruktuurin ylläpito 

 Jätehuolto ja kierrätys 

 

 

Lähtötiedot: 
 Asukasmäärä, asuntokuntien määrä 

 Työpaikkamäärä 

 Sijainti yhdyskuntarakenteen 
vyöhykkeillä 

 Etäisyys lähipalveluihin 

 Etäisyys vapaa-ajan palveluihin 

 Etäisyys virkistykseen sopiviin 
luontoalueisiin 

 Etäisyys lähimpään suureen kauppaan 

 Etäisyys keskustaan tai alakeskukseen 

 Joukkoliikenteen vuoroväli 

 Kävely-ympäristön viihtyisyys 

 Pyöräilyreittien jatkuvuus 

 Sijainti suhteessa kaupunkiseudun 
keskukseen 

 Teiden ja katujen toiminnallinen luokka, 
pituus ja liikennemäärä 

 Autopaikkamäärien mitoitus 

 Eri jätelajien keräyksen järjestäminen 
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MAANKÄYTÖN LUONTOVAIKUTUKSET 

Arvioitavat asiat: 

 Hiilinielujen muutos 

 Hulevesien hallinta 

 Viheralueiden jatkuvuus ja 

kytkeytyneisyys 

 Alueiden monikäyttöisyys eri 

ekosysteemipalvelujen näkökulmasta  

 

Lähtötiedot: 
 Rakennettavan maan pinta-ala 

 Hiiltä sitovan metsämaan muutos 

rakennetuksi 

 Läpäisevien ja läpäisemättömien 

pintojen alat 

 Paikalla käytettyjen, hidastettujen ja 

viemäröityjen hulevesien osuus 

 Pohjavesialueelle sijoittuvan 

rakennetun maan osuus 

 Viheralueiden jatkuvuus ja 

kytkeytyneisyys 

 Arvio vaikutuksista eri ekosysteemi- 

palvelujen toimintaedellytyksiin  
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KYSYMYKSIÄ RYHMÄTÖIHIN 

 EKOTEHOKKUUDEN OSATEKIJÄT 
 Mitä osatekijöitä otetaan mukaan ja eritellään? 

 

 ARVIOITAVAT ASIAT 
 Mitkä asiat tulisi olla arvioinnin kohteena eri 

aihealueista? 

 

 LÄHTÖTIEDOT 
 Miten lähtötietoja on saatavilla? Mitä tietoja tulisi 

käyttää? Mitä tietoja on vaikea määrittää? Mitä 
tietoja on helposti haettavissa?  
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Tämän jälkeen 

ylimääräisiä 

kalvoja 
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KEKO-INDIKAATTORIEN 

LASKENTA 

mm. kasvihuonekaasupäästöt 

luonnonvarojen kulutus ja 

ekosysteemivaikutukset 

 

Pisteytys ja 

yhteismitallistaminen 

 

Kokonaisarvio 

ekotehokkuudesta 

 

 

 

 

Tietojen 

syöttö 

KEKOon 

SUUNNITELMA / 

VAIHTOEHDOT 

Perustiedot 

suunnitelmasta mm. 

sijainti, ala, 

kerrosala, arvioitu 

asukasmäärä jne. 

   

Suunnitelma- 

vaihtoehtojen 

vertailu 

SUUNNITTELUN 

ETENEMINEN   

KEKO-työkalun toiminta, Excel-vaihe 
 

LASKENTASÄÄNNÖT JA  

-KERTOIMET 

- elinkaariperusteisesti 

PAINOKERTOIMET 

MUUT 

VAIKUTUSTEN 

ARVIOINNIT 
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KEKO-INDIKAATTORIEN 

LASKENTA 

mm. kasvihuonekaasupäästöt 

luonnonvarojen kulutus ja 

ekosysteemivaikutukset 

 

Pisteytys ja 

yhteismitallistaminen 

 

Kokonaisarvio 

ekotehokkuudesta 

 

 

 

 

Tietojen 

syöttö 

KEKOon 

Vertailu 

aiempiin 

laskentoihin 

muilta alueilta 

SUUNNITELMA / 

VAIHTOEHDOT 

Perustiedot 

suunnitelmasta mm. 

sijainti, ala, 

kerrosala, arvioitu 

asukasmäärä jne. 

   

Suunnitelma- 

vaihtoehtojen 

vertailu 

Tietojen 

tallentuminen 

SUUNNITTELUN 

ETENEMINEN   

KEKO-työkalun toiminta, 1. selainversio 

Tiedot aiemmista 

laskennoista 

 

LASKENTASÄÄNNÖT JA  

-KERTOIMET 

- elinkaariperusteisesti 

PAINOKERTOIMET 

MUUT 

VAIKUTUSTEN 

ARVIOINNIT 
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KEKO-INDIKAATTORIEN 

LASKENTA 

mm. kasvihuonekaasupäästöt 

luonnonvarojen kulutus ja 

ekosysteemivaikutukset 
 

Alueperusteinen laskenta 

käyttäjän antaman 

aluemäärityksen mukaan 
 

Pisteytys ja 

yhteismitallistaminen 
 

Kokonaisarvio 

ekotehokkuudesta 

 

 

 

Tietojen 

syöttö 

KEKOon 

Vertailu 

aiempiin 

laskentoihin 

muilta alueilta 

SUUNNITELMA / 

VAIHTOEHDOT 

Perustiedot 

suunnitelmasta mm. 

sijainti, ala, 

kerrosala, arvioitu 

asukasmäärä jne. 

   

Suunnitelma- 

vaihtoehtojen 

vertailu 

Tietojen 

tallentuminen 

SUUNNITTELUN 

ETENEMINEN   

KEKO-työkalun toiminta, 2. selainversio 

Tiedot aiemmista 

laskennoista 

 

LASKENTASÄÄNNÖT JA  

-KERTOIMET 

- elinkaariperusteisesti 

PAINOKERTOIMET 

 

TIETOKANNAT 

YKR, RHR, jne. 

Valmiiksi lasketut tiedot Alue-

rajauksen   

tai -

valinnan 

syöttö 

KEKOon 

SADE-OHJELMAN LIITERI-TIETOPALVELU 

Tarkastelu ja vertailu muiden 

SADe-tietojen avulla MUUT 

VAIKUTUSTEN 

ARVIOINNIT 


