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TYÖKALUN PILOTTIKÄYTÖN TARKOITUS 

 Demonstroida ja testata luotua työkalua 

osallistujaorganisaatioiden kanssa valituissa kohteissa 

(n. 3 kpl) 

 Varmistaa työkalun toimivuus ja laskentasääntöjen 

toimivuus eri tyyppisissä kohteissa (yleiskaava, 

asemakaava, vertailutilanteet) ja eri tyyppisissä 

maantieteellisissä ym. olosuhteissa (Suomessa, 

muualla) 

 Siirtää pilottikäytön kokemukset työkalun 

jatkokehitykseen  

 



TP3: työkalun pilottikäytön toteutus 

Kesto 12 kk: 4/2013–3/2014, yhteensä 12 htkk, vastuutahona VTT 

Tavoite • Soveltaa työpakettien 1-2 tuloksia ja syöttää työpakettia 4 

• Demonstroi ja testaa kehitettyä työkalun pilottiversiota  

• Varmistaa työkalun soveltuvuuden eri tilanteissa (eri 

kaavatasot, erilaiset vertailutilanteet, …) 

• Arvioi työkalun kansainvälistä soveltuvutta (Suomi, Ruotsi, 

Yhdysvallat, Venäjä, Egypti, Libya, …) 

• Siirtää käyttäjäkokemukset kehittämistavoitteiksi 

Toteutus • Valitaan pilottikohteet (n. 3 kpl) edustaen tasapuolisesti eri 

kehityskohteita, valinta yhteistyössä 

• Kaupungit ja yritykset osallistuvat osallistuvat aktiivisesti, 

myös oma-aloitteisilla piloteilla ja saavat palautetta 

• Testikohteet etenevät peräkkäin, osittain rinnakkain 

• Pilottikäytön 1. työpaja syksyllä 2013 



TP3: 

pilottikohteiden valinta 

 eri kaavatasot: yleiskaavataso, asemakaavataso 

(yritysnäkökulma mukana asemakaavatasolla?) 

 eri tyyppiset maantieteelliset ym. olosuhteet (Suomessa, 

muualla) 

 pilottikohteiden lisäksi osapuolet voivat kokeilla työkalua 

itse valitsemissaan ja oma-aloitteisesti toteutetuissa 

suunnittelukohteissa tutkijoiden tukemana 

 Taustalla KEKO A:ssa tehty tarvekysely syksyllä 2011 
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KYSELYN (SYKSY 2011) MUKAAN TYÖKALUN 

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET/ TOP 5 

 Työkalun arviointiperusteet ovat uskottavia, 

ymmärrettäviä ja käyttäjälle läpinäkyviä (22 %) 

 Tulokset esitetään yksinkertaisessa ja havainnollisessa 

muodossa (10 %) 

 Työkalu on helposti saatavilla ja käyttöönotettavissa (9 

%) 

 On olemassa eritasoisia työkaluja; strategisesta 

suunnittelusta asemakaavoitukseen (9 %) 

 Työkalun laskentamenetelmät perustuvat tieteelliseen 

näyttöön ja tutkimustuloksiin (8 %) 
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MIKÄ ON SUURIN HYÖTY TYÖKALUJEN 

KÄYTTÄMISESTÄ?  

 Alueen ekotehokkuuden todentaminen 

 Tavoitteiden asettaminen ja saavuttamien 

 Tukevat päätöksentekoa 

 Tarjoavat numeerista tietoa arvopohjaiselle 

päätösvaihtoehdolle 
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MIKÄ EKOTEHOKKUUDEN ARVIOINNISSA 

ON VAIKEINTA TAI ONGELMALLISINTA? 

 Alueen rajaaminen ja mitattavat tekijät 

 Tekijöiden arvottaminen, indikaattoreiden painotus 

 Eri ratkaisujen vaikutuksien arvioiminen pitkällä 

aikavälillä 
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PILOTTIKOHTEITA KOSKEVA KYSELY 
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PILOTTIKOHTEITA KOSKEVA KYSELY 
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PILOTTIKOHTEITA KOSKEVA KYSELY 
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