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ALKUSANAT
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KÄSITTEET

Aluerakenteella tarkoitetaan seutu- ja valtakunnantasoista rakennetun ympä-
ristön kokonaisuutta, johon sisältyvät kaupunkimaiset yhdyskunnat ja muut taa-
jamat niiden koosta riippumatta ja haja-asutus eli maaseudun yksittäisasumukset 
niitä yhdistävine liikenne- ja muiden yhdyskuntateknisine verkostoineen sekä 
kaikkia asutusmuotoja palvelevat ”rakennetut” ulkoilu- ym. viheralueet. (Harmaa-
järvi et al. 2001c)

Aluetehokkuudella tarkoitetaan tietylle alueelle sijoittuvien rakennusten ker-
rosalan suhdetta alueen maapinta-alaan.

Asumisväljyydellä tarkoitetaan alueen asuinrakennusten kerrosalaa jaettuna 
asukasmäärällä.

Ekologinen tase koostuu yhdyskuntarakenteen koko elinkaaren aikana, sen 
kaikissa tuottamiseen ja käyttöön liittyvissä vaiheissa, aiheutuvista energian ja 
raaka-aineiden kulutuksesta sekä päästöistä ja jätteistä. Taseeseen sisältyvät myös 
yhdyskuntakustannukset. Yhdyskuntarakenteesta aiheutuvia vaikutuksia tarkas-
tellaan yleensä suhteessa asukas- ja työpaikkamäärään ja kerrosaloihin. Ekologi-
sen taseen avulla kuvataan ja arvioidaan yhdyskuntarakenteen ekologisuutta. Tut-
kimuksen yhteydessä kehitetyllä EcoBalance-arviointimallilla voidaan arvioida 
yhdyskuntarakenteen tai sen osan ekologinen tase. (Harmaajärvi 1992a, 2000a, Wahl-
gren 2012c, 2014). Ekologisella taseella on tarkoitettu kirjallisuudessa myös elinkaa-
riarviointia. Ekologinen tase on lähellä ekotehokkuuden käsitettä.

Ekotehokkuus eli ekologinen tehokkuus merkitsee luonnonvarojen käytön vähe-
nemistä jokaista tuotettua tai kulutettua fyysistä tai talouden yksikköä kohti sekä 
päästöjen ja jätteiden määrän vähenemistä (Heinonen et al. 2003). Se voidaan nähdä 
välineenä ekologisesti kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Ekotehokkuus on 
toimintastrategia, jonka ytimenä on luonnonvarojen tuottavuuden lisääminen 
hyvinvoinnin ja elämän laadun kohottamisessa (Heinonen et al. 2002, Kauppa- ja teolli-
suusministeriö 1998). Ekotehokkuudella tarkoitetaan toimintaa, jonka tavoitteena on 
tuottaa enemmän palvelua ja hyvinvointia vähemmällä luonnonvarojen kulutuk-
sella (Rissa 2001). Ekotehokkuutta on mm. OECD:ssä havainnollistettu yksinker-
taistetulla yhtälöllä: Ekotehokkuus = Hyödyt/Panokset. Hyötyjä ovat hyvinvoinnin 
lisääntyminen, elämänlaadun paraneminen, tuotteesta saatava palvelusuorite ja 
yritysten tuotto. Panokset muodostuvat käytetyistä luonnonvaroista, kustannuk-
sista ja syntyvistä ympäristövahingoista. Ekotehokkuuden ydinajatus on se, että 
vähemmästä pyritään tuottamaan enemmän oleellisesti radikaalimmassa määrin 
kuin nyt usein tavoitellaan. Tavoitteena on raaka-aineiden, materiaalien, energian 
ja teknologian mahdollisimman tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö (Heino-
nen et al. 2002, Rissa 2001, OECD 1998, Lahti et al. 2012a). Yhdyskuntarakenteen tai sen 
muutoksen (”yhdyskuntakehityksen”) ekotehokkuudella tarkoitetaan kulutettuja 
luonnonvaroja ja aiheutettuja päästöjä yhtä kerrosneliötä tai yhtä asukasta (tai 
työpaikkaa) kohti (Lahti et al. 2012b).



Elinkaarianalyysi (LCA = Life Cycle Assessment) tarkoittaa menetelmää, jonka 
avulla arvioidaan tuotteen, prosessin tai toiminnon aiheuttamat ympäristövaiku-
tukset sen koko elinkaaren aikana. Elinkaarianalyysejä voidaan tehdä ympäristö-
vaikutusten arvioinnin lisäksi myös esimerkiksi taloudellisesta tai sosiaalisesta 
näkökulmasta. (Ks. esim. Antikainen 2010)

Keskimääräisellä työssäkäyntietäisyydellä tarkoitetaan tietyn alueen asuk-
kaiden keskimääräistä työmatkan pituutta eli etäisyyttä asunnon ja työpaikan 
välillä.

Kestävä kehitys tarkoittaa ihmiskunnan nykyisten perustarpeiden tyydyttämistä 
viemättä tulevilta sukupolvilta vastaavaa mahdollisuutta. Kestävän kehityksen 
käsite voidaan jakaa neljään elementtiin: ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen 
ja kulttuuriseen. Ekologisesti kestävä kehitys tarkoittaa biologisen monimuotoi-
suuden säilyttämistä, kestävää energian ja luonnonvarojen käyttöä, ympäristö-
kuormituksen sopeuttamista luonnon sietokykyyn ja kestävää materiaalitaloutta. 
Ekologinen kestävyys edellyttää mm. ilmastonmuutoksen hidastamista. Taloudel-
linen kestävyys edellyttää, että yhteiskunnan ratkaisut ovat samanaikaisesti sekä 
taloudellisesti että ekologisesti järkeviä ja tehokkaita. Sosiaalinen ja kulttuurinen 
kestävyys liittyvät yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisen kehityksen ja terveydel-
listen olojen edistämiseen, eri väestöryhmien tarpeen huomioon ottavan asuin-
ympäristön turvaamiseen sekä kulttuuriarvojen vaalimiseen. (United Nations 1987, 
Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio 1987, 1988, Kuusiniemi et al. 2001, MRL perustelut 
HE 101/1998 vp, 1.1 §:n erityisperustelut, Heinonen et al. 2003)  

Kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntarakenne voidaan kansainvä-
lisen kirjallisuuden perusteella yleispiirteisesti määritellä sellaiseksi, joka koko 
elinkaarensa aikana kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja ja 
aiheuttaa mahdollisimman vähän ihmiselle ja luonnolle haitallisia päästöjä ja jät-
teitä. Yhdyskuntarakenteen on oltava myös ihmisen kannalta toimiva ja viihtyisä 
sekä taloudellisesti mahdollinen. (Lahti & Harmaajärvi 1992) 

Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan rakennetun ympäristön kokonaisuutta, 
johon sisältyvät rakennukset, liikenne- ja teknisen huollon verkostot sekä muut 
rakenteet kuten kentät, puistot ja muut viherrakenteet. Yhdyskuntarakenne raja-
taan usein esimerkiksi työssäkäyntialuetta koskevaksi (Lahti & Harmaajärvi 1992, Har-
maajärvi et al. 2001c, Heinonen et al. 2002). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yhdys-
kuntarakennetta tai sen osia, jotka on rajattu alueellisesti asuntoalue-, kunta-, 
seutu- tai maakuntatasolla.

Yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä tarkoitetaan, että uudisrakentami-
nen sijoitettuu jo rakennetuille alueille tai niiden yhteyteen.Tämä on mahdollista 
toteuttaa jo rakennettuja alueita täydentämällä, niitä hallitusti laajentamalla ja 
tukeutumalla jo olemassa olevaan infrastruktuuriin. Eheyttävä rakentaminen 
sijoitetaan ja mitoitetaan siten, että se hyödyntää ja tukee olevaa yhdyskuntara-
kennetta sekä poistaa siinä havaittuja toiminnallisia, sosiaalisia, maisemallisia tai 
kaupunkikuvallisia puutteita tai epäkohtia. (Ympäristöministeriö 2013a)



Yhdyskuntarakenteen ekologisuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sitä, 
miten yhdyskuntarakenteessa toteutuvat ekologisesti kestävän kehityksen mukai-
set tavoitteet. Ekologisuutta arvioidaan tässä tutkimuksessa ekologisen taseen 
avulla EcoBalance-mallilla.

Yhdyskuntarakenteen ekotehokkuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 
yhdyskuntien rakentamisen ja käytön sekä yhdyskuntien synnyttämän liikenteen 
aiheuttamaa energian ja raaka-aineiden kulutusta ja päästöjä sekä yhdyskuntakus-
tannuksia suhteessa yhdyskuntien tuottamiin palveluihin, kuten sen tarjoamaan 
asukas- ja työpaikkalukuun sekä kerrosneliömetreihin. (Lahti et al. 2012a)

Yhdyskuntarakenteen energiatehokkuudella tarkoitetaan yhdyskuntien 
rakentamisen ja käytön sekä yhdyskuntien synnyttämän liikenteen aiheuttamaa 
energian kulutusta ja päästöjä suhteessa yhdyskunnan tuottamiin palveluihin, 
kuten sen tarjoamaan asukas- ja työpaikkalukuun tai kerrosneliömetreihin. Ener-
giatehokkuus on osa ekotehokkuutta, joka taas on osa kestävää kehitystä. (Tuomaala 
et al. 2012)

Yhdyskuntasuunnittelulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa yhdyskuntaraken-
teen (rakennetun ympäristön) suunnittelua. Siihen liittyy yleensä myös liikenne-
järjestelmän suunnittelu.  Yhdyskuntasuunnittelua vastaaviä käsitteitä ovat mm. 
maankäytön suunnittelu ja alueidenkäytön suunnittelu. Suunnittelu tapahtuu 
pääosin kaavoituksen ja strategisen suunnittelun avulla. 





LYHENNE- JA SÄÄDÖSLUETTELO

a vuosi
as asukas
CH hiilivedyt
CH4 metaani
CO hiilimonoksidi
CO2 hiilidioksidi
CO2-ekv. hiilidioksidiekvivalentti
ea aluetehokkuus (kerrosneliömetriä maaneliömetriä kohden)
IPCC hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli
k-m2 kerrosneliömetri
kWh kilowattitunti
MWh megawattitunti
NOX typen oksidit
N2O typpioksiduuli, dityppioksidi
SO2 rikkidioksidi
tp työpaikka

Säädökset:

MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
MRA  Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999)
YVAL Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994)
YVAA Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006)
SOVAL Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien 
 ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005)

VAT2000 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VN 30.11.2000) 
VAT2008 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistus (VN 13.11.2008: 
luvut 4.2–4.7, 8, 9)

Ilmastonmuutosta koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimus (United 
Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) 1992

Asetus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuk-
sen voimaansaattamisesta 61/1994

Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirja (Kyoto Protocol 
to the United Nations Framework Convention on Climate Change) 1998 

Laki ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen 
Kioton pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta 12/2005

Tasavallan presidentin asetus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansa-
kuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytä-
kirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun 
lain voimaantulosta 13/2005 



Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY jäsenvaltioiden pyr-
kimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupääs-
töjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/29/EY kasvihuonekaasu-
jen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja 
laajentamiseksi

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 525/2013 järjestelmästä 
kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista 
ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi kansallisella ja unionin 
tasolla 
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1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen tausta

Tutkimuksen lähtökohtana on yhdyskuntarakenteen kehittämisen vaikutusten 
tarkastelu kestävän kehityksen ekologisen ja jossain määrin myös taloudellisen 
ulottuvuuden kannalta.

Seuraavassa esitetään tutkimuksen lähtökohtana olevia kestävään kehityk-
seen ja siihen liittyvään tärkeäksi muodostuneeseen ilmastonmuutoksen hillit-
semiseen liittyviä kansainvälisiä ja kansallisia tavoitteita ja sitoumuksia. Ensin 
tarkastellaan kestävää kehitystä ja sen jälkeen ilmastonmuutosta kansainvälisten 
tavoitteiden osalta. Suomessa laadittuja tavoitteita ja sitoumuksia esitetään kan-
sallisissa energia- ja ilmastostrategioissa sekä seutujen ja kuntien ilmastostrate-
gioissa. Maankäytön suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin liittyvät säädökset 
muodostavat myös lähtökohdan tutkimukselle. Yhdyskuntarakenteen ekologi-
suutta ja keinoja sen saavuttamiseen tarkastellaan kirjallisuuden pohjalta kohdissa 
1.1.6 ja 1.7. Koska tutkimus käsittelee yhdyskuntarakennetta ja sen kehittämistä, 
tarkasteluun on otettu siihen liittyviä tavoitteita. Tavoitteita ja sitoumuksia sekä 
kirjallisuutta tarkastellaan kevääseen 2014 asti. 

1.1.1 Kestävä kehitys

Tutkimuksen kohteena olevan yhdyskuntarakenteen ekologisuuden lähtökohtana 
ovat kestävän kehityksen tavoitteet. Taustana kestävän kehityksen tavoitteiden 
määrittelylle on ollut maailmanlaajuisesti huolestuttava kehitys. 

Kestävän kehityksen käsite on otettu käyttöön YK:n Ympäristön ja kehityk-
sen maailmankomission (ns. Brundtlandin komissio) raportissa ”Our Common 
Future” vuonna 1987 (Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio 1987, 1988, United 
Nations 1987). Rio de Janeirossa pidettiin vuonna 1992 YK:n ympäristön ja kehityk-
sen konferenssi, jossa hyväksyttiin ns. Rion julistus (United Nations 1992). 

Rio de Janeirossa vuonna 2012 pidetyssä YK:n kestävän kehityksen konfe-
renssissa (Rio+20) luotiin kestävän kehityksen suuntaviivat lähivuosille. Valti-
oiden päämiesten hyväksymän loppuasiakirjan ”The Future We Want” mukaan 
globaali kehitys edellyttää köyhyyden, nälänhädän, ilmastomuutoksen ja ympä-
ristöongelmien syiden tarkastelua kokonaisvaltaisesti. Konferenssissa päätet-
tiin käynnistää työ kestävän kehityksen tavoitteiden luomiseksi. Tavoitteiden on 
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huomioitava kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta tasapainoisesti ja pureudut-
tava eri näkökulmien välisiin yhteyksiin. (Ympäristöministeriö 2013c)

Kansainvälisissä sopimuksissa, Suomen lainsäädännössä ja muussa julkis-
hallinnon toiminnassa on määritelty kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita ja 
annettu niitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Viime aikoina on painotettu erityi-
sesti ilmastonmuutoksen hillintää. Jo valtioneuvoston selonteossa eduskunnalle 
kestävään kehitykseen tähtäävistä toimista (Valtioneuvoston kanslia 1990) todetaan, 
että ”…yhdyskuntasuunnittelussa sekä rakennetun ympäristön kehittämisessä 
tulee arvioida kestävän kehityksen yhteiskuntapolitiikan tavoitteita, alistaa ne 
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pyrkiä yhteisin toimin parantamaan elämisen 
laatua.” Asumisen tavoitteeksi todetaan muun muassa ”asumisen aiheuttaman 
energiankulutuksen ja ympäristöhaittojen supistaminen mahdollisimman vähiin”. 
Yhdyskuntasuunnittelun ja alueiden käytön osalta todetaan, että ”yhdyskunta-
suunnittelun tehtävä on kestävän kehityksen kannalta kaksitahoinen. Ensinnäkin 
on turvattava maa- ja vesiekosysteemien toimivuus ja alueiden kestävä käyttö. Toi-
seksi toiminnot on sijoitettava niiden itsensä kannalta tarkoituksenmukaisesti ja 
myös siten, että sijoittamisesta koituu mahdollisimman vähän haittaa muille toi-
minnoille ja ympäristölle.” ”Hyvällä suunnittelulla voidaan myös vähentää yhdys-
kuntien, rakennusten ja teknisen huollon rakentamisen ja ylläpidon energiankulu-
tusta sekä estää alueiden tarpeetonta tuhlaamista rakentamiseen. Samalla voidaan 
niin ikään vähentää henkilö- ja tavaraliikennettä sekä edelleen liikenteen päästöjä, 
liikenteen energiankulutusta ja liikennealueiden tilantarvetta. Arkoja tai harvi-
naisia luonnonalueita voidaan suojella ja oikealla toimintojen valinnalla ja mitoi-
tuksella säilyttää maa elinvoimaisena. Maankäyttömuotojen muutoksilla voidaan 
myös palauttaa ylirakennettujen tai luonnon kannalta vahingoittuneiden alueiden 
ekologinen tasapaino.” 

Suomen kansallisen kestävän kehityksen strategian (Valtioneuvoston kanslia 
2006) mukaan Suomen kannalta kestävän kehityksen merkittävimmät kehitystren-
dit ja haasteet liittyvät ilmastonmuutokseen, sopeutumiseen maailmantalouden 
nopeisiin muutoksiin ja väestörakenteen muutokseen. Aluerakenteen kehittämi-
sessä on tavoitteena monikeskuksisuus eli vahvan, yhtenäisen ja työnjaossa toimi-
van kaupunkiverkoston vahvistaminen niin, että eri keskukset ja alueet tukevat toi-
siaan. Yhdyskuntien kehityksessä tavoitteena ovat toiminnallisesti monipuoliset 
ja rakenteellisesti ehyet yhdyskunnat sekä hyvä elinympäristö. Valtion ja kuntien 
välisellä sekä kuntien keskinäisellä yhteistyöllä pyritään hyödyntämään olemassa 
olevaa rakennuskantaa, infrastruktuuria ja palveluja, lievittämään kasvukeskus-
ten asuntopulaa, hidastamaan asuntojen hintojen nousua sekä tukemaan mahdol-
lisuuksia saavuttaa mieluinen asuin- ja toimintaympäristö. Toimivan liikennejär-
jestelmän varmistamiseksi parannetaan joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn 
kilpailuasemaa suhteessa henkilöautoiluun. Lähtökohtana on liikennetarpeiden 
minimointi ja liikenteen haittojen vähentäminen. Liikenteen kasvun hillitsemi-
seksi vaikutetaan liikenteen kysyntään muun muassa maankäytön suunnittelulla. 
Ongelmalliseksi todetaan muun muassa yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitys. 
(Valtioneuvoston kanslia 2006)

Suomen aluerakenteen ja alueidenkäytön kehityskuvassa vuodelta 2006 
(Ympäristöministeriö 2006) eräänä päämääränä on ekotehokkuuden paraneminen. 
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Ekologisen kestävyyden edistämisessä keskeistä on luonnonvarojen kestävä 
käyttö, ympäristön hyvä tila ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Tulevassa 
kehityksessä arvioidaan painottuvan ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen 
varautumisen. Ekologisen kestävyyden kannalta on olennaista olemassa olevien 
rakenteiden ja infrastruktuurin hyödyntäminen mahdollisimman hyvin, liikenne-
tarvetta vähentävä alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitys, liikenteen energiankulu-
tuksen vähentäminen ympäristöystävällisten kulkumuotojen ja teknologiakehityk-
sen avulla, edellytysten luominen uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiselle 
sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen ja suotuisan tilan 
ylläpitäminen yhteistyössä Suomen lähialueiden kanssa (Ympäristöministeriö 2006).

Valtioneuvoston vuonna 2013 valmistuneen tulevaisuusselonteon mukaan 
tulevaisuuden kasvun tulee nojata kestävään kehitykseen. Selonteon mukaan glo-
baalin väestönkasvun ja kestämättömien kulutustottumusten myötä maapallon 
kantokyvyn rajat ovat tulleet vastaan. Väestönkasvu jatkuu tulevina vuosina ja 
ilmastonmuutos tulee muuttamaan elinolosuhteitamme merkittävästi. Maailman 
vauraus ja hyvinvointi ovat myös epätasaisesti jakaantuneet. Tulevaisuuden kas-
vun tavoittelu lyhytnäköisesti ja kasvun rajoista välittämättä syö edellytyksiä seu-
raavien sukupolvien hyvinvoinnilta. (Valtioneuvoston kanslia 2013)

Suomen kestävän kehityksen toimikunta hyväksyi vuonna 2013 kestävän 
kehityksen yhteiskuntasitoumuksen (Suomen kestävän kehityksen toimikunta 2013).

1.1.2 Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on muodostunut erääksi tärkeimmistä kan-
sainvälisistä tavoitteista. YK:n ilmastosopimus (ilmastonmuutosta koskeva Yhdis-
tyneiden Kansakuntien puitesopimus, UNFCCC, United Nations Framework Convention on 
Climate Change) vuodelta 1992 ja sen pohjalta laadittu Kioton pöytäkirja vuodelta 
1998 (Suomen asiaa koskevat valtiosopimukset 61/1994, 12/2005 ja 13/2005) velvoittavat 
kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseen ja vähentämiseen. Suomi ratifioi YK:n 
ilmastosopimuksen vuonna 1994 ja Kioton pöytäkirjan vuonna 2002. Kansainvä-
lisissä ilmastoneuvotteluissa Suomi on mukana osana Euroopan Unionia. Kioton 
pöytäkirjan ja EU:n sopimien keskinäisten tavoitteiden mukaan Suomen kasvi-
huonekaasupäästöjen tulee vuonna 2010 (keskimäärin kaudella 2008–2012) olla 
vuoden 1990 tasolla. Tämä tavoite on saavutettu: Suomen kokonaispäästöt vuosina 
2008–2012 olivat 339 miljoonaa CO2-ekv.tonnia, kun sallittu päästömäärä oli 355 
miljoonaa CO2-ekv. tonnia (Tilastokeskus 2013a, 2013b). 

EU asetti vuonna 2008 tavoitteeksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuo-
teen 2020 mennessä 20–30 prosenttia ja vuoteen 2050 mennessä 60–80 prosent-
tia vuoden 1990 tasoon verrattuna. Suomen osuudeksi määriteltiin vähentää pääs-
tökaupan ulkopuolisten sektorien päästöjä 16 prosenttia vuoteen 2005 päästöihin 
verrattuna (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 406/2009). Yhdyskuntarakennetta 
koskevia tavoitteita sisältyy maankäyttöä, rakennuksia ja rakentamista sekä lii-
kennettä koskeviin osiin. 

Uusimpia YK:n ilmastokokouksia on järjestetty vuonna 2009 Kööpenhami-
nassa, vuonna 2010 Cancunissa, vuonna 2011 Durbanissa, vuonna 2012 Dohassa 
ja vuonna 2013 Varsovassa. Kööpenhaminan ilmastokokouksessa neuvoteltiin 
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vuoden 2012 jälkeisestä ilmastosopimuksesta. Varsinaista sopimusta ei saatu 
tehtyä. Lopputuloksena syntyi Kööpenhaminan sitoumus (Copenhagen Accord). 
Sitoumuksen mukaan osapuolet ilmoittavat vapaaehtoiset päästötavoitteensa. EU 
ilmoitti pitäytyvänsä 20 prosentin päästövähennystavoitteessa, mutta on valmis 
nostamaan sen 30 prosenttiin, jos muut teollisuusmaat sitoutuvat vastaavanlai-
siin tavoitteisiin. Kokouksessa sovittiin myös yhteisestä tavoitteesta pysäyttää 
ilmaston lämpeneminen kahteen asteeseen. Vuonna 2010 Cancunissa Meksikossa 
järjestetyssä YK:n ilmastokokouksessa päätettiin muun muassa perustaa uusi 
ilmastorahasto, edistää kehitysmaiden metsäkadon torjuntaa sekä kehittää kaik-
kien maiden päästöjen raportointiin ja todentamiseen liittyvää seurantajärjestel-
mää. Vuonna 2012 Dohan ilmastokokouksessa sovittiin uuden ilmastosopimuksen 
valmistelusta. Sopimusneuvottelujen on tarkoitus valmistua vuonna 2015 ja sopi-
muksen tulla voimaan vuonna 2020. Kokouksessa päätettiin arvioida vuosina 2013 
ja 2014, kuinka kaikkien maiden päästöjä saadaan vähennettyä voimakkaammin jo 
ennen vuotta 2020. Lisäksi sovittiin Kioton toisesta velvoitekaudesta vuosille 2013 
– 2020. Varsovan ilmastokokouksessa vuonna 2013 ei pystytty sopimaan tavoit-
teena olleesta valtioiden päästövähennystavoitteiden ilmoittamisesta. Kokouk-
sessa sovittiin päästövähennystoimenpiteiden ilmoittamisesta, rahastosta ja met-
säkadon torjunnasta. (ks. esim. Ympäristöministeriö 2013b) 

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkisti vuonna 2007 nel-
jännen arviointiraporttinsa, jossa käsitellään ilmastonmuutoksen luonnontieteel-
listä perustaa, ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sen hillintää. Raportin mukaan 
globaali lämpeneminen ylittää rajan, jonka jälkeen maailmanlaajuisesti aiheutuu 
vakavia ongelmia (IPCC 2007a, 2007b, 2007c, 2007d, 2007e). Raportin julkistamisen jäl-
keen on kerätty uutta tutkimustietoa napajäätiköiden sulamisesta, minkä arvioi-
daan nostavan valtamerien pintaa huomattavasti aikaisemmin arvioitua enemmän 
(ks. esim. Vermeer & Rahmstorf 2009). Tästä aiheutuu vakavia ongelmia kaikkien kes-
tävän kehityksen näkökulmien suhteen: ekologisten, sosiaalisten, taloudellisten ja 
kulttuuristen. IPCC:n viides arviointiraportti valmistui vuosina 2013 ja 2014 (IPCC 
2013, 2014a, 2014b, 2014c). Raportti vahvistaa aikaisemmat arviot ilmastonmuutok-
sen etenemisestä ja ihmisen osuudesta siihen. Raportin mukaan ilmastonmuutok-
sen eteneminen on aikaisemmin arvioitua nopeampaa (IPCC 2013). Ilmastonmuu-
toksen hillitsemistä koskevassa työryhmän 3 raportissa käsitellään muun muassa 
yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Yhdyskuntarakenteen kehittämiskeinot liitty-
vät tiiveyteen, toimintojen sekoittumiseen, toimintojen välisiin yhteyksiin ja saa-
vutettavuuteen. Yhdistämällä eri keinoja saavutetaan vähennyksiä yhdyskuntien 
energiankulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin. (Seto et al. 2014, IPCC 2014c)

Monet ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät kansalliset säädökset perus-
tuvat YK:n ilmastosopimuksesta ja EU:n sääntelystä johtuviin velvoitteisiin (mm. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/29/EY, asetus [EU] 525/2013). 

1.1.3 Kansalliset energia- ja ilmastostrategiat ja ohjelmat

Suomessa on laadittu kansallisia energia- ja ilmastostrategioita vuosina 2001 
(Kauppa- ja teollisuusministeriö 2001a), 2005 (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2005), 2008 
(Työ- ja elinkeinoministeriö 2008) ja 2013 (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013). Strategioissa 
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tarkastellaan myös yhdyskuntarakenteen kehittämisen vaikutuksia ja tavoitteita. 
Vuonna 2014 on valmisteilla ilmastolaki. 

Valtioneuvoston vuonna 2008 antamassa selonteossa määritellään kansal-
linen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008). 
Strategiassa määritellään Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan keskeiset tavoit-
teet ja linjaukset yksityiskohtaisesti vuoteen 2020 saakka sekä visioita vuoteen 
2050. Alueidenkäyttöä ja yhdyskuntia koskevia tavoitteita ovat muun muassa seu-
raavat: ”Ilmastopoliittisesti keskeistä on sellaisen yhdyskuntarakenteen edistämi-
nen, joka mahdollistaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen. Alue- ja yhdys-
kuntarakenne vaikuttavat päästöjen määrään erityisesti liikenteen, mutta myös 
lämmitysjärjestelmien kautta. Yhdyskuntarakenteen tulisikin luoda edellytykset 
liikennetarpeen vähentymiselle ja liikenteen ohjaamiselle nykyistä huomattavasti 
enemmän joukkoliikenteeseen sekä kävelyyn ja pyöräilyyn. Yhdyskuntarakenne 
vaikuttaa myös kauko- ja aluelämmityksen kannattavuuteen ja sitä kautta ener-
giatehokkaan sähkön- ja lämmön yhteistuotannon mahdollisuuksiin.” ”Ilmaston-
muutoksen hillintä on alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä otettu huomioon 
maankäyttö- ja rakennuslain yleisenä tavoitteena. Lain ja asetuksen mukaan kaa-
van on perustuttava riittäviin selvityksiin ja vaikutusarviointeihin, jotka koskevat 
muun muassa alue- ja yhdyskuntarakennetta, yhdyskunta- ja energiataloutta sekä 
liikennettä. Ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta ei ole valmisteilla muu-
toksia lakiin tai asetukseen, mutta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
tarkistuksessa vuosina 2007–2008 ilmastonmuutos on ollut keskeisin lähtökohta. 
Tavoitteiden tarkistuksen yhteydessä on kehitetty ohjausta sekä ilmastonmuu-
toksen hillitsemiseksi että siihen sopeutumiseksi.” Lisäksi korostetaan valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden merkitystä ilmastonmuutoksen kannalta. 
Rakennuksia ja rakentamista koskevia tavoitteita ovat seuraavat: Toimenpiteillä 
pyritään energiatehokkuuden parantamiseen, päästöjen vähentämiseen ja uusiu-
tuvan energian käytön lisäämiseen. Vaikutuskeinoina ovat säädös-, taloudellinen 
ja informaatio-ohjaus, jotka kohdistuvat uudisrakentamiseen ja rakennuskantaan. 
Liikennettä koskevia tavoitteita ovat muun muassa seuraavat: Ajoneuvoteknolo-
gian kehittäminen, joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, tavaralii-
kenteen siirtyminen maanteiltä raiteille, raideliikenteen investoinnit maankäytön 
ohjauksen yhteydessä, työmatkaliikenteen ohjaustoimenpiteet ja pysäköintijär-
jestelyt. Liikenteeseen liittyvänä ohjauskeinona on mainittu myös yhdyskuntara-
kenteen eheyttäminen: ”Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja sen myötä palve-
lujen saavutettavuuden paraneminen joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen avulla 
on merkittävä keino päästöjen vähentämiseksi pitkällä aikavälillä suurilla kaupun-
kiseuduilla.” (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008).

Valtioneuvoston vuonna 2009 antamassa energia- ja ilmastopoliittisessa 
tulevaisuusselonteossa viitoitetaan pitkän aikavälin ilmasto- ja energiapolitiikkaa 
vähintään vuoteen 2050 saakka ja esitetään ilmastopoliittisia toimenpide-ehdo-
tuksia (Valtioneuvoston kanslia 2009). Selonteossa asetetaan tavoitteeksi vähentää 
Suomen ilmastopäästöjä vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 
2050 mennessä osana kansainvälistä yhteistyötä. Selonteossa todetaan energia-
tehokkuuden parantamisen tarve kaikilla sektoreilla. ”Tavoitteena ekotehokas 
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yhdyskuntarakenne: Yhdyskuntarakenne liittyy päästöihin monin tavoin. Kau-
punki- ja taajamaseuduilla hajanainen rakenne lisää infrastruktuurin rakenta-
misen ja ylläpidon kuormitusta asukasta kohden ja esimerkiksi kaukolämmön 
järjestäminen on vaikeaa. Hajautunut rakenne myös kasvattaa palveluiden järjes-
tämisen kustannuksia ja lisää liikenteessä kuluvaa aikaa. Erityisesti suurten kau-
punkien, mutta myös muilla kaupunkiseuduilla hajautunut yhdyskuntarakenne 
merkitsee pitkiä etäisyyksiä kodin, työpaikan ja palvelujen välillä, mikä lisää lii-
kennetarvetta – tai oikeastaan liikkumisen pakkoa. Kun matkat ovat pitkiä, kevyt 
liikenne on harvoin todellinen vaihtoehto, eikä toimivalle joukkoliikenteelle riitä 
asiakaspohjaa. Esimerkiksi Helsingin seudun reuna-alueiden pienissä taajamissa 
henkilöautosuorite on asukasta kohti nelinkertainen suurten kaupunkien jalan-
kulkuvyöhykkeisiin verrattuna. Muutokset yhdyskuntarakenteessa tapahtuvat 
hyvin hitaasti. Kerran rakennettu yhdyskuntarakenne ohjaa ja osin pakottaa ihmi-
siä tiettyihin valintoihin vielä useiden kymmenien vuosien päästä, ja sen muut-
taminen myöhemmin on erittäin vaikeaa. Vähäpäästöistä yhdyskuntarakennetta 
onkin tietoisesti tehtävä jo nykyään, ja tämän varmistamiseksi on haettava riittä-
viä ohjauskeinoja. Kotimaisten tutkimusten mukaan erot yhdyskuntarakennerat-
kaisuissa voivat vaikuttaa ilmastopäästöihin seututasolla kymmenyksen luokkaa 
ja asuntoaluetasolla jopa 50 prosentin verran. Keskeisesti kaupunkirakenteessa 
sijaitsevilla alueilla liikenteen päästöt kerrosneliömetriä kohti ovat pienimmät, 
haja-asutusalueella näihin verrattuna selvästi suuremmat. VTT:n arvion mukaan 
yhdyskuntarakenteen hajautumista hidastamalla voitaisiin vuonna 2050 henkilö-
autosuoritetta vähentää 12 prosenttia muuten toteutuvasta kehityksestä.” (Valtio-
neuvoston kanslia 2009)

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmastopoliittisen ohjelman eräänä tavoit-
teena on kaupunkiseutujen henkilöliikenteen kasvun ohjaaminen ympäristön kan-
nalta edullisempiin kulkumuotoihin (Liikenne- ja viestintäministeriö 2009, 2010).

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman energiatehokkuustoimikunnan mie-
tinnön mukaan yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on hidas, mutta pitkällä täh-
täimellä vaikuttava ja välttämätön toimenpide (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009).

Vuonna 2010 laadittiin ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 
2017 -toimintaohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa rakennetun ympäristön 
energiatehokkuutta, vähentää sen aiheuttamia päästöjä ja edistää uusiutuvan ener-
gian käyttöä. Toimintaohjelman mukaan rakennetun ympäristön parantamisella 
on ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä kilpailukykyisen ja 
kestävän yhteiskunnan luomisessa. Toimintaohjelmassa esitetään muun muassa 
seuraavia toimintasuosituksia: Päästölaskelmat ja kokonaisenergiatarkastelu 
osaksi kaavojen vaikutusten arviointia, energiatehokkuutta täydennysrakentami-
sella, erilaisten aluetyyppien tunnistaminen, yhdyskuntarakenteen hajautumi-
selle rajoja, liikenteen suunnittelun ja kaavoituksen prosessien parempi yhteistyö, 
kestävä liikkuminen suunnittelun lähtökohdaksi, liikkumisvyöhykkeet ohjaavat 
maankäytön ja liikkumisen suunnittelua, liikkumisen taloudellinen ja tiedollinen 
ohjaus, alueiden kehittäminen yhteistyöllä. (Martinkauppi [toim.] 2010) 

Kansallisen energia- ja ilmastostategian 2013 (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013) 
mukaan suuret kaupunkiseudut ovat avainasemassa sekä ilmastonmuutoksen 
aiheuttamisessa että sen hillinnässä: 
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”Maailmanlaajuisen vastuun lisäksi ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen on 
keskeistä myös kaupunkiseutujen oman elinvoiman ja hyvinvoinnin turvaamiseksi 
kestävästi pitkällä tähtäimellä. Kaupunkiseutujen hallitsematon kasvu on johta-
nut muun muassa työ- ja asiointimatkojen pidentymiseen ja henkilöauton käytön 
lisääntymiseen. Kaupunkien reunavyöhykkeillä tulisi kaavoituksen ja rakentamisen 
ohjauksen avulla varmistaa, että yhdyskuntarakenne muodostuu eheäksi. Riittävä 
taajama-alueiden väestöpohja varmistaa taloudellisen kunnallistekniikan rakentami-
sen, joukkoliikenteen järjestämisen ja palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden.” 

”Yhdyskuntarakenteen eheytymistä, kestävää kehitystä ja sosiaalista eheyttä voidaan 
tukea valtion ja suurten kaupunkiseutujen välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen 
aiesopimusmenettelyn avulla osana sopimusperusteista kaupunkiseutupolitiikkaa. 
Näillä niin kutsutuilla MAL-aiesopimuksilla ohjataan maankäytön, asumisen ja 
liikenteen ratkaisuja ja toteuttamisjärjestystä tukemaan eheän, kestäviin kulkumuo-
toihin tukeutuvan yhdyskuntarakenteen muodostumista, missä myös palveluiden ja 
työpaikkojen sijoittumisen edellytykset saavutettavuuden näkökulmasta on otettu 
huomioon.” 

”Ilmastopolitiikan päästövähennystavoitteet edellyttävät merkittäviä panostuksia 
suurimpien kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen, liikenteen ja energiantuotan-
non ja -kulutuksen kehittämiseen. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja asunto-
rakentamisen suuntaaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle ovat tässä 
avainasemassa.”

”Maankäyttö, asuminen ja liikenne pitää sovittaa yhteen siten, että vähennetään 
henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien 
liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Maaseudulla ilmastonmuutoksen haasteisiin 
voidaan vastata tuottamalla ja käyttämällä yhä enemmän paikallisiin ja uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaa energiaa, parantamalla energiatehokkuutta erityisesti 
asumisessa, rakentamisessa ja liikkumisessa, suosimalla lähiruokaa ja -energiaa sekä 
kehittämällä paikallisia ja yhdistettyjä ratkaisuja muun muassa palvelujen tuotan-
nossa kuljetusten ja liikkumisen järkeistämiseksi.” (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013). 

Toimenpiteinä mainitaan muun muassa yhdyskuntarakenteen eheyttäminen: 
Edistetään kaupunkiseuduilla ja taajamissa yhdyskuntarakenteen eheyttämistä 
osana laadukkaan elinympäristön suunnittelua. Vähennetään henkilöautoriippu-
vuutta ohjaamalla kaavoituksella rakentamista kävely-, pyöräily- ja joukkoliiken-
nevyöhykkeille. Liikenteeseen suunnattavia resursseja kohdistetaan pieniin kus-
tannustehokkaisiin kehittämistoimiin, jotka edistävät joukkoliikennettä, kävelyä 
ja pyöräilyä. Edelleen toimenpiteenä mainitaan yhdyskuntien suunnittelu- ja arvi-
ointivälineiden kehittäminen: 

”Kannustetaan kuntia energiatehokkaiden ja laadukkaiden yhdyskuntien suunnitte-
luun ja kehitetään tavoitteita palvelevia suunnittelu- ja arviointivälineitä.” (Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2013)

Valtioneuvosto teki vuonna 2013 periaatepäätöksen kestävästä kulutuksesta ja 
tuotannosta ”Vähemmästä viisaammin”. Päätöksen toimenpiteeseen, jossa kan-
nustetaan energiansäästöön asumisessa, liittyen todetaan, että ”yhdyskuntaraken-
teen on monissa eri tutkimuksissa havaittu vaikuttavan liikkumistottumuksiin, 
asumisrakenteeseen sekä asumisen energiavalintoihin. Rakennukset ja raken-
taminen aiheuttavat noin 40 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. 
Pitkän aikavälin tavoitteena Suomessa on 60 prosentin vähennys rakennusten 
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energiankulutuksessa vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi kes-
keistä on olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, fos-
siilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä sekä toiminta- 
ja elämäntapojen muutokset.” Liikenteen osalta todetaan muun muassa, että 
”liikenteen osuus koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin 20 prosent-
tia. Liikenteen päästöjen osuus kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on Suomessa 
pysynyt melko samoissa lukemissa jo vuosikymmenen ajan. Ilmasto- ja energi-
astrategiassa (2008) on asetettu liikenteelle 15 prosentin päästövähennystavoite 
vuoteen 2020 mennessä. Viisaan liikkumisen perustana on kävelyä, pyöräilyä ja 
joukkoliikennettä suosiva eheä yhdyskuntarakenne. Liikenteen ja maankäytön 
suunnittelussa viranomaisten on pyrittävä hillitsemään liikenteen kasvua sekä 
turvaamaan joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytykset.” Toimenpiteeksi 
määritellään yhdyskuntarakenteeseen liittyen seuraava: ”Vähennetään kaupun-
kiseuduilla riippuvuutta autosta eheyttämällä yhdyskuntarakennetta ja kohdista-
malla kaavoitusta sekä ohjaamalla rakentamista ja palveluita kävely-, pyöräily- ja 
joukkoliikennevyöhykkeille”. (Valtioneuvosto 2013)

Suomen ensimmäisen kansallisen ilmastostrategian vuodelta 2001 (Kauppa- ja 
teollisuusministeriö 2001a) taustatyössä arvioitiin yhdyskuntarakenteen kehittämi-
sellä voitavan saavuttaa vuoteen 2010 mennessä kaikkiaan 2,3 miljoonan hiilidiok-
sidiekvivalenttitonnin vähennykset, minkä arvioitiin vastavan noin 15 prosentin 
osuutta kansallisesta Kioton pöytäkirjassa sovitusta päästövähennystavoitteesta. 
(Ympäristöministeriö 2001; Harmaajärvi et al. 2001c, 2002a, Kauppa- ja teollisuusministeriö 
2001a, 2001b) 

Vuonna 2010 ympäristöministeriön toimeksiannosta laadittiin selvitys Suo-
men kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen kehityksestä ja kasvihuonekaasu-
päästöistä vuoteen 2050 mennessä (Lahti & Moilanen 2010). Selvityksen mukaan 
tiivistyvällä ja keskittyvällä yhdyskuntarakenteella voidaan voimistaa kasvihuo-
nekaasupäästöjen vähentämistoimien vaikuttavuutta ja toisaalta estää se, etteivät 
muilla toimenpiteillä aikaan saadut hyvät tulokset valu hukkaan. Jatkuvasti hajau-
tuva yhdyskuntarakenne voi heikentää muiden toimenpiteiden vaikutuksia jopa 
30 prosenttia ja tiivistyvällä rakenteella voidaan niitä vastaavasti voimistaa jopa 
20 prosenttia. (Lahti & Moilanen 2010)

Vuonna 2012 laaditussa ilmastonmuutoksen hillintätoimenpiteitä liikenne-
sektorilla koskevassa tutkimuksessa (Tuominen et a. 2012) arvioitiin yhdyskunta-
rakenteen kehittämisellä voitavan vähentää liikenteestä aiheutuvia kasvihuone-
kaasupäästöjä vuonna 2050 verrattuna ilman uusia toimenpiteitä tapahtuvaan 
kehitykseen 1,5 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Tutkimuksessa esi-
tettyjä toimenpiteitä ovat yhdyskuntarakenteen hajautumisen pysäyttäminen, 
yhdyskuntarakenteen täydentäminen ja tiivistäminen ja maankäytön, asumisen, 
liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen suunnittelu yhteistyössä. 

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen ovat molemmat 
tärkeitä pyrittäessä vähentämään ilmastonmuutoksesta aiheutuvia haittoja. Suo-
messa ilmastonmuutoksen huomioon ottamista kaavoituksessa on tutkittu vuonna 
2008 valmistuneessa tutkimuskokonaisuudessa (Wahlgren et al. 2008). Tutkimuksen 
mukaan yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on edullista sekä ilmastonmuutok-
sen hillitsemisen että siihen sopeutumisen kannalta.



251 Johdanto

1.1.4 Seutujen ja kuntien ilmastostrategiat

Yhdyskuntarakenteen (ilmaistuna myös sanoilla alueidenkäytön ja yhdyskuntien) 
kehittämiselle on määritelty ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutu-
miseen liittyviä tavoitteita seutujen ja kuntien ilmastostrategioissa. Pääkaupunki-
seudun ilmastostrategiassa 2030 (YTV 2007) esitetään tavoite pääkaupunkiseudun 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kolmanneksella asukasta kohden vuo-
den 2004 tasosta eli 39 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä, 
tasolle 4,3 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia/asukas. Keinoina tarkastellaan muun 
muassa liikenteeseen ja maankäyttöön liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Strate-
gian maankäyttöä koskevan vision mukaan kestävän yhdyskuntarakenteen kehit-
täminen perustuu sen täydentämiseen ja eheyttämiseen raideliikenteeseen tukeu-
tuen. Yhdyskuntarakennetta eheyttämistä koskevan toimintalinjan mukaan 

”seudun kaupunkirakennetta kehitetään täydentäen niin, että voidaan hidastaa lii-
kenteen kasvua. Samalla voidaan hyödyntää tehokkaasti olemassa olevaa infrastruk-
tuuria kuten liikenneverkkoa sekä kaukolämpö- ja -jäähdytysjärjestelmää. Suurin 
osa uusista asunnoista, työpaikoista ja palveluista rakennetaan kävelyetäisyydelle 
nykyisistä ja uusista raideliikenneasemista. Näin nykyistä suurempi osa liikenteestä 
voidaan hoitaa kevyellä liikenteellä ja raideliikenteellä. Kaupunkirakennetta laajen-
netaan raideliikenteeseen tukeutuen. Yhdyskuntarakennetta hajauttavien muusta 
yhdyskuntarakenteesta irrallisten rakentamisalueiden käyttöönottoa vältetään. Lii-
kenneverkon rakentamisessa painopiste on raideverkon laajentamisessa ja nykyisten 
raideyhteyksien vahvistamisessa. Merkittävän uuden rakentamisen tai käyttötarkoi-
tuksen muutosten vaikutukset liikkumistarpeeseen ja liikenneverkkoon tulee arvioida 
jo maankäytön tavoitteita asetettaessa. Vaihtoehtoisia maankäytön ratkaisuja vertail-
taessa tulee osoittaa, miten kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää. Hankkeen 
laajuudesta riippuen tarkasteluissa tulee kuvata hankkeesta aiheutuva liikkumis-
tarve laajemmin pääkaupunkiseudulla ja vaihtoehtoiset tavat ratkaista liikkuminen 
kasvihuonekaasupäästöt minimoiden. Kaavoituksessa huolehditaan erityisesti hyvien 
ja suorien kevyen liikenteen reittien tilavarauksista ja suunnittelussa sekä alueiden 
välillä että kortteleiden sisällä. Yhteydet asemille ja joukkoliikenteen pysäkeille on jär-
jestettävä erityisen hyvin. Uudet rakentamisalueet sijoitetaan ja suunnitellaan niin, 
että ne voidaan liittää kaukolämpöverkkoon. Maankäytön suunnittelussa varataan 
riittävät tilat lähipalveluja varten. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan kaupun-
kikeskuksiin tai julkisella liikenteellä helposti saavutettaviin paikkoihin. Tärkeimpien 
yhdyskuntarakenteen kehittämissuunnitelmien vaikutukset energian kulutukseen ja 
kasvihuonekaasupäästöihin on selvitettävä erikseen.” (YTV 2007)

Oulun seudun ilmastostrategian mukaan maankäytön suunnittelussa yhdyskunta-
rakenteen tiivistäminen, olemassa olevan infrastruktuurin nykyistä tehokkaampi 
käyttö, liikkumistarpeen vähentäminen sekä keskusta-alueiden entistä parempi 
saavutettavuus ja palvelutarjonta vaikuttavat kasvihuonekaasupäästöjä vähentä-
västi. Maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen liittyviä päämääriä 
ovat seudullisesti tasapainoinen, vähemmän energiaa kuluttava ja päästöjä tuot-
tava yhdyskuntarakenne, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja liikkumistarpeen 
vähentäminen olemassa olevaa infrastruktuuria hyödyntäen ja palveluverkkoa 
kehittäen ja keskusta-alueiden palvelutarjonnan ja saavutettavuuden merkittävä 
parantaminen. Keinoina on mainittu seuraavat: 

”Seuturakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana hyviin liikenneyh-
teyksiin perustuvana kokonaisuutena: toteutetaan maankäytön ja liikenteen suun-
nittelu samanaikaisesti ja tehdään vaikutusselvitykset riittävän monipuolisesti; 
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pienennetään hajarakentamisen osuutta kehyskunnissa; ajoitetaan uudisrakentami-
nen palveluiden ylimitoitusta välttäen ja olemassa olevia resursseja tarkoituksenmu-
kaisesti hyödyntäen; otetaan huomioon kaikilla kaavatasoilla uusien energiantuo-
tantotapojen tilantarve; taajamien reuna-alueille ei kaavoiteta uusia epäitsenäisiä 
lähiöitä tai ”ekokyliä”. Toteutetaan tiiviitä asuinalueita, joiden asukasmäärä turvaa 
toimivat lähipalvelut, joukkoliikenteen kehittämismahdollisuudet ja luonnontilaisten 
alueiden säilymisen: suunnitellaan asuntoalueet joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 
ehdoilla; vältetään viheralueiden pirstaloitumista sekä luonnonvaraisen maa-alueen 
tuhlausta; luodaan asuntoalueiden ja ulkoilualueiden välille hyvät kevyen liikenteen 
yhteydet. Suunnitellaan ja toteutetaan asumismuodoiltaan, yritystoiminnaltaan ja 
palveluiltaan monipuolisia alueita: kehitetään asuinrakennus- ja korttelimuotoja, 
jotka ovat pien- ja kerrostalojen välimuotoja, joissa on suhteellisen tehokas maan-
käyttö; varataan rajallisesti alueita suurille tonteille, joilla on iso yhden perheen 
omakotitalo; kehitetään vetovoimaista kerrostaloasumista; sijoitetaan asunnot 
ja työpaikat lähelle toisiaan. Tehostetaan keskustojen rakentamista: kehitetään 
Oulun ydinkeskustaa viihtyisäksi jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen ehdoilla 
toimivaksi, monipuoliset palvelut omaavaksi alueeksi; luodaan edellytykset palvelui-
den lisääntymiselle ottamalla käyttöön maanalainen pysäköinti; kaavoitetaan lisää 
liiketilaa ja asuntoja ydinkeskustaan ja keskustan liepeille; kaavoitetaan aikaisempaa 
tehokkaampaa asumista kuntakeskuksiin. Sijoitetaan kaupan keskittymät olemassa 
olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja tehokkaan joukkoliikenteen piiriin: laaditaan 
seudullinen kauppapaikkaselvitys. Ohjataan kaavoituksella uudisrakennusten läm-
mitystapavalintoja silloin, kun sille on kunnallistekniset ja taloudelliset edellytykset: 
uusia rakentamisalueita kaavoitettaessa otetaan huomioon kauko- ja aluelämmityk-
sen kannattavuuden turvaaminen ja sitä kautta energiatehokkaan sähkön- ja lämmön 
yhteistuotannon hyödyntäminen: uusia asuin- ja muita rakentamisalueita kaukoläm-
pöverkon ulkopuolisille alueille kaavoitettaessa pyritään ratkaisemaan energiahuolto 
uusiutuviin energialähteisiin perustuen; energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten läm-
mitysratkaisujen tilantarve selvitetään riittävän varhaisessa vaiheessa ja osoitetaan 
niille aluevaraus asemakaavassa.” (Oulun seudun ilmastostrategia 2009). 

Tampereen kaupunkiseudulle vuonna 2010 laaditun ilmastostrategian mukaan 
pyritään laatimaan yhteiset yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisemisen 
pelisäännöt seudulle. Tampereen kaupunkiseudun ilmastovision maankäyttövi-
sion mukaan 

”uusi asutus sijoittuu ensisijaisesti kävely- ja joukkoliikennevyöhykkeille. Ei merkit-
tävää rakentamista autoriippuvaisille alueille. Keskimääräinen matkatuotos laskee. 
Päivittäispalvelut ja julkiset peruspalvelut sijoitetaan yhdyskuntarakenteen sisälle ja 
ne ovat saavutettavissa ilman omaa autoa.” 

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on keskeisellä sijalla. Tavoitteet ja toimenpi-
teet liittyvät muun muassa maanhankintaan, eheyttävään suunnitteluun, rakenta-
misen ohjaukseen, maapolitiikkaan, sopimuksiin, rakennesuunnitelmaan ja sen 
toteuttamiseen. Tampereen seudun yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittä-
mistä ohjataan strategian mukaan seuraavaan suuntaan: 

”Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on keskeisellä sijalla kaupunkiseudulla ja seutu 
on esimerkillinen seudullisen eheyden toteuttaja. Maanhankintaa tehostetaan. Raken-
tamista ohjataan siten, että asumisen, työpaikkojen ja palveluiden etäisyydet pienene-
vät ja liikennetarve vähenee. Eheytyvä yhdyskuntarakenne luo edellytykset kävelyn ja 
pyöräilyn sekä joukkoliikenteen kehittämiselle. Kunta- ja seutukeskusten rakennetta 
eheytetään. Uusi asutus sijoittuu ensisijaisesti kävely- ja joukkoliikennevyöhykkei-
siin. Autoriippuvaisille alueille ei toteuteta merkittävää rakentamista. Rakenne-
suunnitelma ja siihen liittyvä liikennejärjestelmätyö ovat alku yhdyskuntarakenteen 
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kokonaisvaltaiselle suunnitteluyhteistyölle. Maankäytön ja liikennejärjestelmän 
toteutussuunnitelmalla eheytetään yhdyskuntarakennetta ja vähennetään henkilö-
autoriippuvuutta sekä sovitetaan yhteen maankäytön ja liikenteen toteutusta. Lisäksi 
toteutetaan näitä tukevaa yhteistä maapolitiikkaa.” 

Toimenpiteitä ovat seuraavat: 

”1. Toteutetaan seudullista maapolitiikkaa: Kuntien ja valtion välille laaditaan 
MALi-sopimus, jolla pyritään varmistamaan yhdyskuntastrategioiden ensi vaiheen 
toimeenpano sekä jatkuva kehittäminen. Toteutetaan kaupunkiseudun kuntien yhtei-
sen maapoliittisen työryhmän suositukset. Työryhmän mukaan yhteiset periaatteet 
tulisi määritellä kuntien raakamaan hankinnassa, kuntien tonttien luovutuksessa, 
maankäyttösopimuksissa ja kaavan toteuttamisen edistämiskeinoissa ja niiden 
käytössä. Työryhmä suosittelee kehittämisaluemenettelyn hyötyjen selvittämistä, 
rakentamattomien yksityisten omistamien asemakaavatonttien määrän selvittämistä 
ja seudun kuntien yhteisen raakamaakauppojen seurantajärjestelmän kehittämistä. 
Tavoitteena on, että seudun kaava-alueilla on tonttitarjontaa riittävästi vastaamaan 
tonttikysyntään, jolloin hajarakentamista voidaan ohjata nykyistä tiukemmin. 
Yhteisenä keinona kyseeseen tulisi esimerkiksi se, että kunnat määräisivät rakennus-
järjestyksissään asemakaavan lievealuille nykyistä tiukemmat suunnittelutarverat-
kaisujen ehdot. Sovitaan seudullisesta rakennesuunnitelman ja liikennejärjestelmän 
toteutusta tukevasta maapolitiikasta ja ohjauskeinoista kuten rakentamisalueiden 
hankinnasta, rakentamattomien tonttien verotuksesta, kiinteistöverosta. Käytetään 
valtion ja kuntien aiesopimuksia tonttituotannon lisäämiseksi ja maapolitiikan tehos-
tamiseksi. 2. Tehostetaan integroivaa suunnittelua: Seudullisen yhdyskuntarakenteen 
ohjaamiseksi vahvistetaan seudun yhteistä maankäytön suunnittelua ja hyväksytään 
asetettujen tavoitteiden mukainen rakennesuunnitelman toteutusohjelma. Seudul-
lisessa rakennesuunnitelmassa ja sen toteuttamissuunnitelmassa hyödynnetään 
täydennysrakentamispotentiaali ja vanhojen alueiden kehittäminen. Sovitetaan 
yhteen maankäytön kehittäminen ja liikennehankkeet. Toteutetaan riittävä aluetehok-
kuus valituilla alueilla, jotta voidaan kehittää joukkoliikennepalveluita. Toteutetaan 
julkisten ja yksityisten palveluiden suunnittelu seudullisesti. Ohjataan päivittäis- ja 
erityiskaupan palvelut keskuksiin, asuntoalueille ja joukkoliikennekäytäviin. Mitoi-
tuksessa huolehditaan, ettei niiden volyymi ylitä lähialueen ostovoimaa muualla kuin 
keskustoissa. Tilaa vaativa kauppa ohjataan joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Toteu-
tetaan täydentämis-, korjaus- ja uudisrakentamisessa energiatehokkuuteen pyrkiviä 
demonstraatiohankkeita (energiakaavat, nollaenergiakohteet, älykkäät liikenne-
ratkaisut), joissa energiatehokkaat järjestelmät ja liikenneratkaisut ovat keskeisiä 
näkökohtia. Lisätään vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa, jotta tavoitteellisen yhdys-
kuntasuunnittelun mahdollisuudet lisääntyisivät. Lisätään tietoa rajoituksista, joita 
liittyy palveluiden tarjontaan haja-asutusalueilla. 3. Lisätään ilmastonmuutoksen 
hillintätoimia kaavoituksessa: Kaavoituksen ohjausta tehostetaan, ja valtakunnallis-
ten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista terävöitetään. Tarkistetaan yhteistyössä 
asumisväljyyden kehittymisarviot ja muodostetaan yhteiset periaatteet kaavojen 
realistiselle ja toivotulle mitoitukselle. Turvataan kaavoituksella uusiutuvan energian 
käytön lisäämisedellytykset. Lisätään tietoa kustannuksista, joita haja-asutuksesta 
aiheutuu asukkaille ja yhteiskunnalle. Kaikkiin isoihin kaavaratkaisuihin liitetään 
arvio eri vaihtoehtojen yhdyskuntakustannuksista pitkällä aikavälillä.” (Tampereen 
kaupunkiseudun kuntayhtymä 2010).

Kuntaliiton tekemän selvityksen (Mattson 2012) mukaan kaikkiaan 115 kuntaa Suo-
messa on laatinut tai laatimassa ilmastostrategiaa. Strategioihin sisältyy energiaan 
liittyvien toimenpiteiden (kaukolämpö, uusiutuvat energialähteet, energiatehok-
kuus) lisäksi maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä toimenpiteitä, 
kuten pyöräilyn ja jalankulun edellytysten parantamista ja joukkoliikenteen edis-
tämistä. (Mattson 2012). 
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1.1.5 Maankäytön suunnittelu ja vaikutusten arviointi

Maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetään kaavasuunnitelmien toteuttamisen 
ympäristövaikutusten selvittämistä. Lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö 
ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä 
edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää 
kehitystä. Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa 
laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien 
vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset mukaan lukien yhdyskuntata-
loudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. (MRL 1 §, 5 § ja 9 §, MRA 10 §)

Yhdyskuntarakenteen ekologisten vaikutusten arvioinnin ja siihen soveltu-
vien menetelmien kehittämisen taustalla on pyrkimys vaikutuksiltaan edullisen, 
kestävän kehityksen tavoitteita tukevan ja hyvän ympäristön muodostamiseen. 
Sekä aikaisemmassa rakennuslaissa että nykyisessä maankäyttö- ja rakennuslaissa 
on edellytetty kaavasuunnitelmien vaikutusten arviointia. Laki ympäristövaiku-
tusten arviointia koskevasta menettelystä tulee myös sovellettavaksi merkittävien 
hankkeiden tai suunnitelmien osalta (YVAL 4 §, 24 §). Viranomaisten suunnitel-
mien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain (SOVAL) mukaan 
suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaavan viranomaisen on huolehdittava siitä, että 
suunnitelman tai ohjelman ympäristövaikutukset selvitetään ja arvioidaan riittä-
vässä määrin valmistelun kuluessa, jos suunnitelman tai ohjelman toteuttamisella 
saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia (SOVAL 3 §, 4 §). SOVAL:n mukaista 
ympäristöarviointia vastaavasta ympäristövaikutusten arvioinnista kaavojen laa-
timisen yhteydessä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (SOVAL 7 §). Kaavoi-
tukseen liittyvä vaikutusten arviointi pohjautuu siten pääasiassa maankäyttö- ja 
rakennuslakiin.

Yhdyskuntarakenteen kehitystä ohjataan alueidenkäytön suunnittelulla. Alu-
eidenkäytön suunnittelujärjestelmästä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa 
ja -asetuksessa ja se koostuu maakuntakaavasta, yleiskaavasta ja asemakaavasta. 
Valtioneuvoston antamilla valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla ohjataan 
kaavoitusta. Alueellinen ohjaus tapahtuu kuntien vuosittaisilla kehityskeskuste-
luilla ELY (elinkeino-, liikenne- ja ympäristö) -keskusten kanssa. Kaavoituksen 
ohella rakennetun ympäristön kehitystä ohjataan kuntien rakennusjärjestyksillä. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa on määritelty kaavojen tavoit-
teet ja sisältövaatimukset sekä arviointivelvoitteet. Maakuntakaavan sisältövaa-
timukset ovat seuraavat: Maakuntakaavaa laadittaessa on valtakunnalliset alu-
eidenkäyttötavoitteet otettava huomioon. Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä 
erityisesti huomiota: 1) maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskun-
tarakenteeseen; 2) alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen; 3) ympäristön ja 
talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin; 4) vesi- ja 
maa-ainesvarojen kestävään käyttöön; 5) maakunnan elinkeinoelämän toiminta-
edellytyksiin; 6) maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen; 
sekä 7) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen. (MRL 28 §)

Yleiskaavan sisältövaatimukset ovat seuraavat: Yleiskaavaa laadittaessa on 
maakuntakaava otettava huomioon. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 
1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 2) 
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olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 3) asumisen tarpeet ja pal-
veluiden saatavuus; 4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja 
kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen jär-
jestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 
5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasa-
painoiseen elinympäristöön; 6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 7) 
ympäristöhaittojen vähentäminen; 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luon-
nonarvojen vaaliminen; sekä 9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. (MRL 
39 §)

Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleis-
kaava otettava huomioon. Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edelly-
tykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alu-
eelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja 
luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. 
Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai 
muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. (MRL 54 §)

Kaavaa laadittaessa tehtävien vaikutusselvitysten on annettava riittävät tie-
dot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja 
välilliset vaikutukset: 1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 2) maa- ja kallio-
perään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuo-
toisuuteen ja luonnonvaroihin; 4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja 
energiatalouteen sekä liikenteeseen; 5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuripe-
rintöön ja rakennettuun ympäristöön. (MRA 1 §)

Vastaavasti YVAL:n mukaan on selvitettävä hankkeen tai toiminnan aihe-
uttamat välittömät tai välilliset vaikutukset Suomessa ja sen alueen ulkopuolella 
ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; maaperään, vesiin, ilmaan, 
ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen; yhdyskunta-
rakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön; 
luonnonvarojen hyödyntämiseen ja edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin 
vuorovaikutussuhteisiin (YVAL 2 §, 4 §, YVAA 6 §, 7 §). Vastaavat vaikutusryhmät on 
arvioitava myös SOVAL:n mukaan tehtävissä arvioinneissa (SOVAL 2 §).

Valtakunnallisesti keskeisimmät maankäytön tavoitteet määritellään valta-
kunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (VAT), jotka ohjaavat maakuntien liitoissa 
laadittavia maakuntakaavoja sekä kunnallisia yleis- ja asemakaavoja (VAT2000, 
VAT2008). Niiden tarkistamisen yhteydessä vuonna 2008 terävöitettiin yhdyskun-
tarakenteen eheyttämistä koskevia tavoitteita. Tavoitteissa edellytetään tältä osin 
erityisesti
• olemassa olevien yhdyskuntarakenteiden hyödyntämistä,
• palvelujen ja työpaikkojen saavutettavuutta eri väestöryhmille myös joukko-

liikenteellä, kävellen ja pyöräillen,
• henkilöautoliikenteen tarpeen vähentämistä,
• sijoittumismahdollisuuksien tarjoamista elinkeinoelämän toiminnoille 

olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen,
• Helsingin seudulla erityisesti rakentamisen sijoittamista joukkolii-

kenteen (erityisesti raideliikenteen) palvelualueelle, joukkoliikenteen 
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toimintaedellytysten parantamista alueidenkäytön mitoituksella ja toteutta-
misen ajoituksella sekä olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta irrallisen 
hajarakentamisen ehkäisemistä ja

• maaseudun asutuksen, joukkoliikenteen ja muiden toimintojen suuntaa-
mista tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoja sekä infrastruktuu-
ria. (Valtioneuvosto 2008)

1.1.6 Yhdyskuntarakenteen ekologisuus

Yhdyskuntarakenteen ekologisuutta ja ekologisia vaikutuksia tarkastellaan tässä 
kestävän kehityksen ekologisen näkökulman kautta (kuva 1). Kestävän kehityksen 
mukainen yhdyskuntarakenne voidaan kansainvälisen kirjallisuuden perusteella 
yleispiirteisesti määritellä sellaiseksi yhdyskuntarakenteiden tuotanto- ja käyt-
töprosessien kokonaisuudeksi, joka edellyttää mahdollisimman vähän energian 
ja luonnonvarojen käyttöä ja josta aiheutuu mahdollisimman vähän ihmiselle ja 
luonnolle haitallisia päästöjä ja jätteitä. Yhdyskuntarakenteen on oltava myös 
ihmisen kannalta toimiva ja viihtyisä sekä taloudellisesti mahdollinen (Lahti & Har-
maajärvi 1992). 

Edellä esitettyä määritelmää on käytetty tämän työn tutkimusaineistossa 
asuntoalueita koskien niin, että kestävän kehityksen tavoitteen mukaisena asun-
toalueena voidaan pitää aluetta, joka kokonaisuutena, kaikkien vaiheidensa aikana 
kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja sekä aiheuttaa mah-
dollisimman vähän haitallisia päästöjä ja jätteitä. Alueen tulee myös olla asuinym-
päristönä hyvä sekä taloudellisesti mahdollinen (Harmaajärvi 1992a). 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana olevaa yhdyskuntarakenteen ekologisuu-
den ja kestävän kehityksen näkökulmaa havainnollistaa kuvassa 1 esitetty Alanko-
maiden ympäristöpoliittisen ohjelman (NEPP 1989) periaate: Ihminen ottaa luon-
non järjestelmästä taloudelliseen järjestelmäänsä uusiutuvia ja uusiutumattomia 
raaka-aineita ja käyttää niitä tuotantoon ja kulutukseen, valmistaen sekundäärisiä 
raaka-aineita jätteestä, ja palauttaa lopuksi aineita takaisin luonnon kiertokul-
kuun. Tällöin on kyse siitä, miten paljon maapallo kestää.

Yhdyskuntarakenteen kestävän kehittämisen keinot voivat painottua eri 
tavalla eri tarkastelutasoilla (Lahti & Harmaajärvi 1992). Keinoja yhdyskuntaraken-
teen kehittämiseksi kestävään suuntaan voivat olla yhdyskuntatasolla muun 
muassa:
• tehokkaiden energiahuoltojärjestelmien kehittäminen
• liikennetarpeen vähentäminen
• kevyen ja joukkoliikenteen edellytysten kehittäminen
• käyttämättömän maa-alueen säästäminen ja säilyttäminen 

luonnonvaraisena
• uudisrakentamisen suuntaaminen jo rakennetuille alueille eli
• yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja täydennysrakentaminen 
ja asuntoaluetasolla muun muassa:

• paikallisten energia-, vesi- ja jätehuollon yms. järjestelmien kehittäminen
• mahdollisimman suljettu ja paikallinen kierto
• oma elintarviketuotanto
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• kohtalainen rakentamistehokkuus
• pienilmaston ja maaston, maaperän ja luonnonolosuhteiden huomioon 

ottaminen
• rakennusten energiaa säästävät seinä- ja ikkunaratkaisut
• rakennusten energiataloudellinen suunnittelu, tilankäyttö yms.
• ympäristöystävälliset rakennusmateriaalit. (Lahti & Harmaajärvi 1992, Harmaa-

järvi & Lyytikkä 1999)
Vastaavia keinoja on esitetty myös edellä mainituissa strategioissa ja ohjelmissa.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma

Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida yhdyskuntarakenteen suunnittelu-
ratkaisujen vaikutuksia ja merkitystä kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta. 
Tavoitteena on tuottaa tietoa vaikutusten suuruusluokasta ja kokonaisvaikutuk-
sesta yhdyskuntarakenteen koko elinkaaren aikana sekä löytää ne keskeiset yhdys-
kunnan suunnitteluratkaisuihin ja tuotanto- ja käyttöprosesseihin liittyvät tekijät, 
joihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota pyrittäessä kohti kestävän kehityksen 
mukaista yhdyskuntarakenteen tuotanto- ja käyttöprosessia.

Kuva 1. Ekologisen ja taloudellisen systeemin kiertokulku ja ”valvontaventtiilit”:   

1. Päästöventtiilit, 2. Uudelleenkäyttöventtiilit, 3. Raaka-aineventtiilit, 4. Tuoteventtiilit, 

5. Vaikutusventtiilit, 6. Toipumisventtiilit. Ihminen ottaa luonnon ekologisesta kiertokulusta 

omaan taloudelliseen kiertokulkuunsa ainetta ja energiaa, käyttää niitä ja palauttaa sitten 

jossain muodossa takaisin luonnon kiertokulkuun. Miten paljon ympäristö kestää? 

(Kuva muokattu NEPPin, Alankomaiden kansallisen ympäristöpoliittisen ohjelman kuvan 

pohjalta, NEPP 1989, Lahti & Harmaajärvi 1992, muokkaus Irmeli Wahlgren) 
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Tutkimuksen tavoitteena on kestävän kehityksen edistäminen yhdyskuntaraken-
teeseen liittyvien valintojen avulla kehittämällä arviointimenetelmä ja muodosta-
malla yhdyskuntarakenteen kehittämisperiaatteita tapaustutkimuksista saatujen 
arviointitulosten avulla. 

Yhdyskuntarakenteen kehittämisen vaikutusten arviointiin tarvitaan väli-
neitä ja erilaisten ratkaisujen vaikutuksista tarvitaan tietoa. Tässä tutkimuksessa 
analysoidaan tapaustutkimuksia ja niiden tuloksia yhdyskuntarakenteen kehittä-
misen ekologisista vaikutuksista. Tutkimuksessa etsitään vastauksia siihen, miten 
yhdyskuntarakennetta tulisi kehittää ekologisuuden näkökulmasta ja mitä vaiku-
tuksia erilaisilla valinnoilla on. 

Tutkimuksessa kehitetyn arviointimallin avulla laadittujen tapaustutkimus-
ten tulosten pohjalta arvioidaan, minkälaisia vaikutuksia erilaisista yhdyskunnista 
aiheutuu, mitkä ovat keskeiset ekologisuuteen vaikuttavat yhdyskuntasuunnitte-
lun valinnat ja niiden vaikutukset energian ja raaka-aineiden kulutukseen sekä 
aiheutuviin kasvihuonekaasu- ja muihin päästöihin, sekä miten yhdyskuntasuun-
nittelussa tulisi toimia ekologisuuden parantamiseksi. 

Tutkimuksessa kehitettyä arviointimallia hyödyntäen tehtyjen tapaustutki-
musten perusteella vastataan seuraaviin yhdyskuntarakenteen ekologisuutta kos-
keviin kysymyksiin: 
1. Minkälaisia ekologisia vaikutuksia erilaisista yhdyskunnista aiheutuu? 
 1.1  Ekologisuus asuntoaluetasolla
 1.2  Ekologisuus kuntatasolla
 1.3  Ekologisuus seututasolla
2. Miten yhdyskuntasuunnittelussa tulisi toimia ekologisesti kestävän yhdys-  
 kuntarakenteen kehittämiseksi?

Tutkimuksen päätavoitteena on esittää kokonaiskuva erilaisten yhdyskuntasuun-
nitteluun liittyvien valintojen vaikutuksista yhdyskuntarakenteen ekologisuuteen. 

1.3 Tutkimusaineisto

Tutkimusaineisto koostuu tekijän vuosina 1992–2011 laatimista tutkimuksista 
(tapaustutkimuksista), joissa on kehitetty ja sovellettu EcoBalance-arviointimal-
lia ja joiden kohteena on ollut kaikkiaan yksitoista asuntoaluetason, yksitoista 
kuntatason ja neljätoista seutu- ja maakuntatason arviointikohdetta. Tapaustutki-
mukset ovat suunnittelutasoittain seuraavat:

Asuntoaluetaso

1. Kestävän kehityksen tavoitteen mukainen asuntoalue – Arvio neljästä 
tyypillisestä suomalaisesta asuntoalueesta kestävän kehityksen kannalta 
(Harmaajärvi 1992a)

2. ”Ekokylien” ekologinen tase – Neljän suomalaisen asuntoalueen arviointi 
kestävän kehityksen kannalta (Harmaajärvi & Lyytikkä 1999)

3. Sodankylän raviradan asuntoalueen ekologinen tase (Harmaajärvi 1998)
4. Ekologinen tase – Kotkan Hirssaari (Harmaajärvi 2002a)
5. Oulun Länsi-Toppilan asemakaava – Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja 

huomioon ottaminen (Kuismanen & Wahlgren 2009)
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Kuntataso

6. Kuopion eteläisten kaupunginosien yhdyskuntataloudellisten vaikutusten 
arviointi (Halme & Harmaajärvi 2003)

7. Sipoon yleiskaava 2025 – Rakennemallien ympäristövaikutusten arviointi 
(Wahlgren & Halonen 2006a, 2006b)

8. Sipoon yleiskaava 2025 – Yleiskaavaluonnoksen ympäristövaikutusten arvi-
ointi (Wahlgren 2007a, 2007b)

Seutu- ja maakuntataso

9. Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 (Wahlgren 2011)
10. Kuopion seudun maakuntakaavan rakennemallien vaikutusten arviointi 

(Halme, Harmaajärvi & Koski 2003)
11. Kuopion seudun maakuntakaavan yhdistelmärakennemallin arviointi 

(Harmaajärvi, Halme & Kärkkäinen 2005)
12. Pohjois-Savon maakuntakaavan vaikutusten arviointi (Wahlgren 2010a, 2012a)

Seuraavassa esitellään yleiskuvan luomiseksi lyhyesti tapaustutkimusten keskei-
nen sisältö tätä tutkimusta koskevilta osin eli EcoBalance-mallilla tehtyjen arvioi-
den osalta. Pidemmät kuvaukset tapaustutkimusten sisällöstä esitetään luvussa 3.

Asuntoaluetaso 

1.  Ensimmäisessä aihetta käsittelevässä tutkimuksessa ”Kestävän kehityksen 
tavoitteen mukainen asuntoalue” (Harmaajärvi 1992a) laadittiin asuntoalueen 
suunnittelu- ja toteutusvalintojen vaikutuksia kestävän kehityksen kannalta 
koskeva viitekehys, käsite ”ekologinen tase”, ja arviointimalli, jolle annettiin 
myöhemmin nimeksi EcoBalance. Tutkimus oli luonteeltaan erilaisia tietoja 
kokoava ja yhteen sovittava. Tutkimuksessa tarkasteltiin erilaisten suunnit-
teluratkaisujen vaikutuksia neljän erilaisen taajamatyyppisen tavanomai-
sen suomalaisen asuntoalueen avulla. Ratkaisuina verrattiin talotyyppiä ja 
rakenteen tiiveyttä sekä yleispiirteisesti myös alueiden sijaintia. Kohteiksi 
valittiin tiivis ja väljä pientaloalue, kerrostaloja ja pientaloja sisältävä seka-
alue sekä kerrostaloalue. Tutkimuksessa määriteltiin kestävän kehityksen 
sisältöä määrällisesti ja arvioitiin yleispiirteisesti erilaisista ratkaisuista 
aiheutuvien vaikutusten suuruusluokkia.

2.  Tämän jälkeen asuntoaluetyyppien tarkastelua laajennettiin haja-asutusalu-
eiden kyliin, joiden suunnittelussa tai kehittämisessä on ympäristöä säästä-
viä tavoitteita. ””Ekokylien” ekologinen tase” -tutkimuksessa (Harmaajärvi & 
Lyytikkä 1999) tavoitteena oli selvittää, minkälaisia vaikutuksia on tällaisilla 
alueilla ja miten ”ekokylät” eroavat tavanomaisista taajamatyyppisistä 
alueista. Tutkimuksessa tarkasteltiin alueiden ympäristön säästämiseen 
tähtääviä ratkaisuja, alueiden ikää, rakennetta ja rakenteen väljyyttä sekä 
sijaintia ja asukkaiden liikkumista. Tutkimuksen kohteeksi valittiin neljä 
erilaista ”ekokylää”, kaksi uudempaa, joista toinen oli tiivis ja toinen väljä, 
ja kaksi vanhaa, joista toinen oli tiivis ja toinen väljä (Harmaajärvi & Lyytikkä 
1996). Tutkimuksen kohteena olleet ”ekokylät” eivät olleet järjestäytyneitä 
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ekoyhteisöjä eivätkä ole välttämättä verrattavissa nykyisiin ekokyliin tai 
-yhteisöihin, ja siksi ekokylä-sanassa on käytetty lainausmerkkejä. Tutki-
muksessa tarkasteltiin näiden alueiden välisiä eroja ja vertailtiin niitä aikai-
semman tutkimuksen (Harmaajärvi 1992a) pohjalta lähinnä vastaavantyyppis-
ten taajamissa sijaitsevien eli pientaloalueiden keskimääräisiin tuloksiin. 

3–5. Muita asuntoalueiden ekologisen taseen arviointeja on laadittu kaavasuun-
nittelun yhteydessä Sodankylän raviradan asuntoalueelle (Harmaajärvi 1998), 
Kotkan Hirssaareen (Harmaajärvi 2002a) ja Oulun Länsi-Toppilaan (Kuismanen 
& Wahlgren 2009). Sodankylän ja Kotkan tutkimuksissa laadittiin suunnitte-
luprosessin kuluessa alustavia arvioita ekologisesta taseesta ja varsinainen 
arvio valmiin kaavasuunnitelman perusteella. Molemmilla alueilla suun-
nitteluvaiheessa tehdyt arviot ja niiden huomioonottaminen paransivat 
alueiden ekologista tasetta. Molemmat alueet olivat seka-alueita, joilla oli 
sekä pien- että kerrostaloja, ja alueiden ekologisen taseen vertailukohteina 
käytettiin aikaisemman tutkimuksen (Harmaajärvi 1992a) keskimääräisiä 
tuloksia. Oulun Länsi-Toppilan alueen ekologisen taseen vertailukohteina 
käytettiin Kotkan Hirssaaren ja haja-asutusalueiden ”ekokylien” tuloksia. 
Vertailukohteita valittaessa haluttiin saada tietoa Länsi-Toppilan vaikutuk-
sista verrattuna vastaavanlaisiin alueisiin ja toisaalta verrattuna seudulla 
yleisestä hajarakentamisesta aiheutuviin vaikutuksiin.
 

EcoBalance-mallia on kehitetty soveltuvaksi myös yleispiirteisten suunnitteluta-
sojen arviointiin ja sen avulla on arvioitu asuntoaluetta laajempia yhdyskuntara-
kennekokonaisuuksia. Näissä tarkasteluissa vaikutukset on arvioitu asuntoaluetta 
yleispiirteisempien kunnanosa-, kunta-, seutu- ja maakuntatason suunnitelmien 
perusteella. Tutkimusaineistossa ovat mukana seuraavat tutkimukset: 

Kuntataso

6–8. Kuntatason ekologisen taseen arvioinnit: Kuopion eteläisten osien kaupun-
kirakennevaihtoehdot (Halme & Harmaajärvi 2003) ja Sipoon yleiskaavan 2025 
rakennemallit (Wahlgren 2007a, 2007b, Wahlgren & Halonen 2006a, 2006b). 

 Kuopion eteläisten osien rakentamisen vaikutuksia tarkasteltiin kah-
den kaupunkirakennevaihtoehdon avulla. Kaupunkirakennevaihtoehdot 
kuvattiin asukkaiden määrän ja yleispiirteisen sijoittumisen avulla. Lisäksi 
määriteltiin asuinrakennusten talotyyppijakauma ja aluetehokkuus eri alu-
eilla. Palvelujen tarve arvioitiin asukasmäärien ja sijoittumisen perusteella. 
Liikenne- ja teknisen huollon kytkentäverkkojen tarve arvioitiin. Alueiden 
sisäisten verkkojen määrä arvioitiin keskimääräisenä aluetehokkuuden 
perusteella. Keskeiset erot vaihtoehtojen välillä muodostuivat siitä, rakenne-
taanko Saaristokatu vai ei. Tutkimus toimi osana Saaristokadun tarveselvi-
tyksen ympäristövaikutusten arviointia. Saaristokatu on toteutettu.

 Sipoon yleiskaavan rakennemallit muodostivat vaihtoehtoja Sipoon 
yhdyskuntarakenteen kehittämiselle. Rakennemallit kuvattiin yleispiirtei-
sinä karttaesityksinä, joissa määriteltiin asuntojen ja työpaikkkojen sekä 
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palvelujen sijoittuminen eri alueille. Lisäksi määriteltiin liikennejärjes-
telmä, johon sisältyi joukkoliikenneratkaisuna bussi tai metro- tai muu 
raideliikenneratkaisu. Liikenne- ja teknisen huollon kytkentäverkkojen tarve 
määriteltiin toimintojen sijoittumisen perusteella. Alueiden sisäisten verk-
kojen määrä arvioitiin keskimääräisenä aluetehokkuuden perusteella.

 Rakennemalleja laadittiin ensin 6 kpl, jonka jälkeen lisättiin kaksi mitoi-
tukseen liittyvää mallia. Näiden arvioinnin ja laajan kunnassa tehdyn käsit-
telyn jälkeen laadittiin rakennemalli V, jonka valtuusto hyväksyi yleiskaava-
luonnoksen pohjaksi. Ekologisen taseen arvioinnit tehtiin osana suunnitte-
luprosessia, ja niiden tulokset vaikuttivat osaltaan tehtyihin ratkaisuihin. 

Seutu- ja maakuntataso

9–12. Seutu- ja maakuntatason ekologisen taseen arvioinnit: Jyväskylän seudun 
rakennemalli 20X0 (Wahlgren 2011, Jyväskylän seutu 2011), Kuopion seudun maa-
kuntakaavan rakennemallit ja maakuntakaavaluonnos ja -ehdotus (Halme, 
Harmaajärvi & Koski 2003, Harmaajärvi, Halme & Kärkkäinen 2005) sekä Pohjois-Savon 
maakuntakaava (Wahlgren 2010a, 2012a). 

 Seutu- ja maakuntatason suunnitelmat ovat luonteeltaan strategisia ja 
ne kuvaavat yleispiirteisesti eri toimintojen sijoittumista ja niiden keskinäi-
siä yhteyksiä tarkasteltavalla alueella. Ekologisen taseen arvioinnit tehtiin 
suunnitteluprosessin yhteydessä ja niiden tulokset vaikuttivat osaltaan 
tehtyihin ratkaisuihin. 

 Jyväskylän seudun rakennemallityössä mallit muodostettiin vyöhyk-
keiden perusteella. Näiden ominaisuudet määriteltiin. EcoBalance-mallin 
avulla arvioitiin eri vyöhykkeiden ja vyöhykkeiden muodostaman kokonai-
suuden toteuttamisesta aiheutuvat vaikutukset.

 Kuopion seudun maakuntakaavatyössä laadittiin ensin neljä rakenne-
mallia, joiden vaikutukset arvioitiin. Mallit kuvattiin asukkaiden määrän ja 
sijoittumisen perusteella. Arvioinnin ja maakuntaliiton ja kuntien käsittelyn 
jälkeen laadittiin yhdistelmärakennemalli, jonka pohjalta laadittiin maa-
kuntakaava. Ekologisen taseen arviointi muodosti osan kaavan vaikutusten 
arvioinnista: yhdyskuntataloudelliset ja ekologiset vaikutukset. Kaava on 
vahvistettu.

 Pohjois-Savon maakuntakaavan vaikutusten arvioinnin osana EcoBa-
lance-mallin avulla arvioitiin kaavan ekotehokkuus. Arvioinnissa vertailtiin 
koko Pohjois-Savon maakuntakaavan asukasta ja kerrosalaa kohden lasket-
tuja vaikutuksia Kuopion seudun maakuntakaavan vaikutuksiin. Kaava on 
vahvistettu.

Arviointien perusteella on tehty johtopäätöksiä erilaisten suunnittelu- ja toteutus-
ratkaisujen vaikutuksista sekä vertailtu vaihtoehtoisia suunnitelmia keskenään, ja 
suunnitteluvaiheessa myös parannettu suunnitelmia. Tutkimuksista on käyty kes-
kustelua kuntien ja maakuntien liittojen kaavoittajien ja muiden toimihenkilöiden, 
luottamushenkilöiden ja asukkaiden kanssa.
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Tutkimuksesta käytyä tieteellistä keskustelua

EcoBalance-mallia ja sitä käyttäen tehtyjä tutkimuksia on esitelty ja niistä on kes-
kusteltu myös kansainvälisissä konferenssiesitelmissä ja artikkeleissa (Harmaajärvi 
1995b, 1999a, 2000a, Wahlgren 2007c, 2008d, 2009, 2010b, 2010c, 2012b, 2012c, 2014). Review-
artikkeleita kansainvälisissä tieteellisissä aikakausijulkaisuissa ovat Harmaajärvi 
2000a ja Wahlgren 2012c. Review-menettely (kaksinkertainen vertaisarviointi) 
on tehty konferenssiesitelmille Wahlgren 2007c (eceee 2007 Summer Study), Wahl-
gren 2008d (Fiema Brazil International Congress of Environmental Technology, Scientific 
Committee), Wahlgren 2010b (SB10 Scientific Committee), Wahlgren 2010c (CIB World 
Congress 2010, International Scientific Committee and Committee of Paper Reviewers), Wahl-
gren 2012b (BSA2012 Scientific Committee), ja Wahlgren 2014 (Scientific Committee of 
World SB14 Barcelona). VTT:n Symposium-julkaisussa (Life Cycle Assessment of Products 
and Technologies, LCA Symposium) esitetty artikkeli (Wahlgren 2009) on tarkastettu jul-
kaisun tieteellisessä ryhmässä. Pohjoismaiseen yhteistyöhön (NBS-Infrastruktur-
työryhmä, Nordiska Byggforskningsorganens Samarbetsgrupp) liittyy seminaariesitys ja 
julkaisuun valittu ja sen toimituskunnan hyväksymä artikkeli (Harmaajärvi 1995b). 

Tutkimuksesta käydyissä keskusteluissa kansainvälisissä tilaisuuksissa on 
tullut esiin, että EcoBalance-malli sisältää samanlaisia elementtejä kuin useat 
muut kehitetyt tai kehitteillä olevat arviointimallit. Mallin avulla saadut arvioin-
titulokset yhdyskuntarakenteen kehittämiseen liittyvissä valinnoissa ovat keskus-
telujen perusteella samansuuntaisia kuin muilla malleilla eri puolilla maailmaa 
tehdyissä tutkimuksissa.  

Tutkimuksesta 1 (Harmaajärvi 1992a) laadittiin myös julkaisu, jossa esitetään 
tiivistelmä tutkimuksesta ja sen pohjalta käyty ns. E-professoriraadin syventävä 
keskustelu (Rytilä & Sundell 1992). Muita EcoBalance-mallia ja arviointituloksia 
käsitteleviä julkaisuja ovat Harmaajärvi 1992b, 1993, 1994, 1995a, 1995c, 1996, 
1999b, 2000b, 2000c, 2001, 2002b, 2005a, 2005b, Harmaajärvi & Ahonen 1997, 
Wahlgren 2007d, Wahlgren 2008a, 2008b, 2008c ja Wahlgren et al. 2012. Tutki-
muksen tuloksia hyödynnettiin myös kaupunkiasumisen kehittämistä käsittele-
vässä julkaisussa (Kahri et al. 2011).

1.4 Tutkimusmenetelmät

Tutkimus on tehty soveltaen ja yhdistäen eri tutkimusmenetelmiä. Tutkimusme-
netelminä on käytetty kirjallisuustutkimusta, konstruktiivista tutkimusta, tapaus-
tutkimusta ja vertailevaa tutkimusta.

Kirjallisuutta on tarkasteltu kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen hillit-
semiseen liittyvien tavoitteiden, yhdyskuntasuunnitteluun liittyvän vaikutusten 
arvioinnin vaatimusten ja yhdyskuntarakenteen vaikutusten arviointimenetel-
mien ja arviointitulosten osalta. Tapaustutkimuksia laadittaessa ja arviointimal-
lia kehitettäessä ja sovellettaessa on hyödynnetty olemassaolevaa kirjallisuutta ja 
muuta aineistoa kunkin tapauksen käsittelyä varten. Luvussa 1.7 esitetään yleis-
piirteinen kirjallisuuskatsaus yhdyskuntarakenteen kehittämisen ekologisia vai-
kutuksia koskevista tutkimustuloksista.
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Konstruktiivista tutkimusmenetelmää on käytetty, kun tapaustutkimusten yhtey-
dessä on kehitetty ja sovellettu EcoBalance-arviointimallia. 

Lukan (2001) mukaan ”konstruktiiviselle tutkimukselle on ominaista uuden 
todellisuuden rakentaminen olemassa olevan tietämyksen pohjalta. Menetelmä 
tuottaa innovatiivisia konstruktioita, joiden avulla pyritään ratkaisemaan reaa-
limaailman ongelmia ja tällä tavoin tuottamaan tietoa sille tieteenalalle, jossa 
sitä sovelletaan.” Edelleen Lukan mukaan ”konstruktiiviselle tutkimusotteelle 
on ominaista, että se keskittyy tosielämän ongelmiin, jotka koetaan käytännössä 
tarpeellisiksi ratkaista, se tuottaa innovatiivisen konstruktion, joka on tarkoitettu 
ratkaisemaan alkuperäinen tosielämän ongelma, se sisältää kehitetyn konstruk-
tion toteuttamisyrityksen, jolla testataan sen käytäntöön soveltuvuutta, se merkit-
see tutkijan ja käytännön edustajien hyvin läheistä tiimimäistä yhteistyötä, jossa 
odotetaan tapahtuvan kokemuksellista oppimista, se on huolellisesti kytketty ole-
massa olevaan teoreettiseen tietämykseen, ja kiinnittää erityistä huomiota empii-
risten löydösten heijastamiseen takaisin teoriaan.” (Lukka 2001)

EcoBalance-arviointimalli muodostaa jäsennellyn laskentakehikon yhdys-
kuntarakenteen tekijöiden ja niiden ominaisuuksien aiheuttamien erilaisten vai-
kutusten arviointiin kokonaisuutena. Malli kuvaa yhdyskuntarakenteen tekijöi-
den ominaisuuksia ja niistä aiheutuvia vaikutuksia määriteltyjen vaikutusketjujen 
kautta. Malliin sisältyvät tekijät määritellään tapauskohtaisesti kirjallisten lähtei-
den ja alueita koskevien suunnitelmien perusteella. Malli on joustava ja sovelletta-
vissa ja muokattavissa erilaisiin arviointitapauksiin.

Tutkimusaineisto koostuu tapaustutkimuksista. 

”Tapaustutkimukseksi kutsutaan tutkimusstrategiaa, jossa tarkoituksena on tutkia 
syvällisesti vain yhtä tai muutamaa kohdetta tai ilmiökokonaisuutta. Tutkimuksessa 
pyritään tuottamaan valitusta tapauksesta yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa. 
Pyrkiessään ymmärtämään ja tulkitsemaan syvällisesti yksittäisiä tapauksia niiden 
erityisessä kontekstissa, tapaustutkimus hakee tietoa ilmiöön liittyvän toiminnan 
dynamiikasta, mekanismeista, prosesseista ja sisäisistä ’lainalaisuuksista’ sellaisella 
tavalla, että tutkimuksen tuloksilla voidaan osoittaa olevan jonkinlaista yleistettä-
vyyttä tai siirrettävyyttä.” (Jyväskylän yliopisto, Koppa)

Tutkimuksen osatutkimukset on luokiteltu tapaustutkimuksiksi. Niistä kukin on 
pyrkinyt kuvaamaan ja analysoimaan yhdyskuntarakenteen tietyn osan kehittä-
misestä aiheutuvia vaikutuksia erilaisiin ratkaisuihin liittyen. Kaikissa tapaus-
tutkimuksissa tarkastelua on tehty vaihtoehtoisten ratkaisujen vertailun avulla, 
ja tarkoituksena on ollut löytää paras vaihtoehto tarkasteltujen vaikutusten osalta. 
Tutkimustuloksia on hyödynnetty jatkosuunnittelussa ja päätöksenteon pohjana. 
Kukin tapaus kuvaa olosuhteita tutkittavalla alueella. 

Vertailevaa tutkimusmenetelmää on käytetty analysoitaessa tapaus tutki-
musten tuloksia. 

”Vertailevalla tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusstrategiaa, jossa hahmotetaan 
valittujen tapauksien välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Vertailun kohteena voivat olla 
esimerkiksi erilaiset tapaukset, prosessit tai vaikkapa maantieteellisesti rajautuneet 
yksiköt, jotka on todettu jollain tavoin yhteismitallisiksi ja sen vuoksi vertailukelpoi-
siksi. Vertaileva tutkimus voi perustua sekä määrällisiin aineistoihin ja tilastollisiin 
analyysimenetelmiin että laadullisten aineistojen ja analyysimenetelmien käyttöön.” 
(Jyväskylän yliopisto, Koppa)
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Tässä tutkimuksessa tapaustutkimuksiin sisältyviä vaihtoehtoja ja keskenään 
vertailukelpoisten tapaustutkimusten tuloksia laajempana kokonaisuutena on 
tarkasteltu vertailevan tutkimuksen avulla. Vertailevaa analyysiä on käytetty eri 
suunnittelutasojen, asuntoalue-, kunta- ja seutu- ja maakuntatason, tapaustut-
kimusten yhdistetyssä tarkastelussa. Näin on voitu tehdä johtopäätöksiä kunkin 
suunnittelutason keskeisistä tekijöistä ja ratkaisuista. Eri tasojen tutkimustulok-
sia on lisäksi vertailtu yleisesti niiden erilaisten painotusten esiin tuomiseksi.  

Tutkimus koostuu EcoBalance-arviointimallin kehittämisestä ja sovelta-
misesta yhdyskuntarakenteen ekologisen taseen arvioinnissa tapaustutkimuk-
sissa, tapaustutkimusten kokoavasta analyysistä ja näiden pohjalta tehdyistä 
johtopäätöksistä.

Kuvassa 2 esitetään tutkimuksen eri vaiheissa käytetyt menetelmät. Kirjal-
lisuustutkimuksen (kuvassa sininen väri) avulla on määritelty tutkimuksen läh-
tökohtana olevat kestävän kehityksen kannalta oleelliset vaikutukset, yhdyskun-
tarakenteen elinkaaren vaiheet ja osatekijät sekä kestävän kehityksen kriteerit 
asuntoalueen ja yleisesti yhdyskuntarakenteen osalta. Konstruktiivista tutkimus-
menetelmää (keltainen väri) on käytetty arviointimallin laatimisessa ja muokkaa-
misessa kuhunkin kohteeseen sopivaksi. Tapaustutkimuksia (oranssi väri) ovat 
kohdealueiden laskennat ja analyysit. Vertailevaa tutkimusmenetelmää (vihreä 
väri) on käytetty tutkimuskohteiden sisäisissä ja niiden keskinäisissä vertailevissa 
analyyseissä eri tarkastelutasoilla.

Kuva 2. Tutkimuksessa käytetyt menetelmät.

Kestävän kehityksen kannalta oleelliset vaikutukset:
- Energian kulutus
- Materiaalien ja polttoaineiden kulutus
- Päästöt
- Jätteet
- Kustannukset
- Koko elinkaaren aikana aiheutuvat: tuotanto ja käyttö
- Rakenteet ja alueen aiheuttama liikenne

Kestävän kehityksen
kriteerit määritelty
- Asuntoalue
- Yhdyskuntarakenne

Tutkimuskohteet: 
1 – 5 Asuntoalueet:
- Tutkimuksissa tehdyt vertailut
kohdealueiden ja vertailualueiden välillä
- Tässä tutkimuksessa vertailu kaikkien
tutkimusalueiden välillä
6 – 12 Kunta-, seutu- ja maakuntataso:
- Rakenne- ja kaavavaihtoehtojen vertailu 

Arviointimalli laadittu ja muokattu 
kuhunkin kohteeseen sopivaksi:
EcoBalance

Kohteiden laskenta ja analyysi:
- Laskentatulokset: energia, raaka-aineet 

(rakennusmateriaalit, polttoaineet), päästöt 
(kasvihuonekaasut, muut), jätteet, kustannukset

- Analyysi: vaikutuksia aiheuttavat tekijät, erilaisten 
ratkaisujen vaikutus

Kirjallisuustutkimus

Konstruktiivinen tutkimus

Tapaustutkimus

Vertaileva tutkimus
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1.5 Tutkimuksen rajaukset

Yhdyskuntarakennetta käsitellään yksityiskohtaisesti asuntoaluetasolla ja yleis-
piirteisesti kunnanosa-, kunta-, seutu- ja maakuntatasolla Suomessa. 

Asuntoaluetasolla yhdyskuntarakenteeseen kuuluvat asuntoalueen eri raken-
teet, joita ovat rakennukset, liikenne- ja teknisen huollon verkot sekä muut raken-
teet kuten kentät, puistot ja viheralueet. Lisäksi tarkastellaan asukkaiden aiheut-
tamaa liikennettä.

Kunnanosatasolla tarkastellaan asuntoalueiden yleispiirteistä rakennetta ja 
sijaintia suhteessa työpaikkoihin ja palveluihin, kytkentäverkkoja, vaihtoehtoisia 
liikenneratkaisuja sekä asukkaiden aiheuttamaa liikennettä.

Kuntatasolla tarkastellaan asunto- ja työpaikka-alueiden yleispiirteistä 
rakennetta ja sijoittumista, kytkentäverkkoja, vaihtoehtoisia liikenneratkaisuja 
sekä asukkaiden aiheuttamaa liikennettä.

Seutu- ja maakuntatasolla tarkastellaan rakennusten ja niihin sijoittuvien 
asukkaiden ja työpaikkojen sijaintia, alueiden yleispiirteistä sisäistä rakennetta 
(aluetehokkuutta), kytkentäverkkoja ja liikennejärjestelmää, johon sisältyvät 
väylät ja muut rakenteet sekä eri liikennemuodot, sekä asukkaiden aiheuttamaa 
liikennettä. 

Ekologisina vaikutuksina tarkastellaan yhdyskuntarakenteen koko elinkaa-
ren aikaista energian ja raaka-aineiden kulutusta sekä aiheutuvia päästöjä. Tarkas-
telussa ovat mukana myös yhdyskuntakustannukset. 

Ekologisen taseen osatekijöistä veden kulutus ja jätteet on jätetty tämän 
tutkimuksen tarkastelun ulkopuolelle, koska niiden määrä ei riipu oleellisesti 
yhdyskuntarakenteesta.

EcoBalance-mallin avulla on arvioitu tässä tutkimuksessa käsiteltävien koh-
teiden lisäksi suunnitellun asuntoalueen (Harmaajärvi 1993), kuuden asuinkerros- 
tai rivitalokiinteistön (Harmaajärvi & Ahonen 1997), Sipoon yleiskaavaluonnoksen ja 
-ehdotuksen 2025 (Wahlgren 2007a, 2007b, 2008b, 2008c) sekä matkailuympäristön 
kahden kehittämisvaihtoehdon (Harmaajärvi 2005b) ekologinen tase. Kiinteistöjä 
ja matkailuympäristöä koskevia arvioita ei käsitellä tässä tutkimuksessa aiheen 
rajauksen vuoksi. Tutkimuksen aihe on rajattu yhdyskuntatason valintoihin, joten 
rakennuksia koskevat yksityiskohtaiset tarkastelut on jätetty pois. Yksi suunni-
tellun asuntoalueen arviointi on jätetty pois arvioinnin yleispiirteisyyden vuoksi. 
Sipoon yleiskaavaluonnoksen ja -ehdotuksen arvioinnit jätettiin myös tutkimuk-
sen ulkopuolelle, koska niiden sisältö poikkesi sekä tarkastelun kohteena olevien 
rakennemallien sisällöstä että toisistaan. Matkailuympäristöä koskevat erityisky-
symykset on myös jätetty tarkastelun ulkopuolelle. 

Taulukossa 1 kuvataan tutkimuksessa tarkasteltavien yhdyskuntarakenteen 
tasojen, tekijöiden ja vaikutusten muodostama kokonaisuus.

Taulukko 1. Tutkimuksen tarkastelukehikko.

YHDYSKUNTARAKENTEEN

TARKASTELUTASO

YHDYSKUNTA-

RAKENTEEN TEKIJÄT VAIKUTUKSET

Asuntoalue 
Kunta ja kunnanosa
Seutu ja maakunta

Rakennukset
Verkostot
Muut rakenteet
Liikenne

Primäärienergiankulutus
Raaka-aineiden kulutus
Kasvihuonekaasupäästöt
Muut päästöt
Yhdyskuntakustannukset
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1.6 Tutkimuksen rakenne

Tutkimuksen sisältö on seuraava:
• Johdanto
• Arviointimallin kuvaus
• Arviointimallin avulla eri yhdyskuntatasoilla saadut tulokset
 Asuntoaluetaso
   Kuntataso (ml. kunnanosataso)
  Seutu- ja maakuntataso

• Yhdyskuntarakenteen ekologisuuden keskeiset tekijät ja edistämisen keinot
• Johtopäätökset 
  Yhdyskuntasuunnittelun ja -rakentamisen keskeiset valinnat ja keinot   
  ekologisuuteen pyrittäessä
  Arviointimenetelmän toimivuus ja luotettavuus sekä kehittämistarpeet 

Luvussa 1 esitetään tutkimuksen tausta, tavoitteet, aineisto, menetelmät, raja-
ukset ja rakenne sekä kirjallisuuskatsaus. Luvussa 2 esitellään EcoBalance-arvi-
ointimalli ja kuvataan muita yhdyskuntarakenteen arviointimenetelmiä. Luvussa 
3 arvioidaan EcoBalance-mallin avulla yhdyskuntarakenteen ekologisuutta eri 
suunnittelutasoilla ja tarkastellaan keskeisiä suunnitteluvalintoja. Luvussa 4 
esitetään keskeiset tulokset tehdyistä arvioinneista ja tarkastellaan yhdyskunta-
rakenteen ekologisuuden keskeisiä tekijöitä ja edistämiskeinoja sekä vastataan 
luvussa 1.2 esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Luvussa 5 esitetään johtopäätökset 
ja suositukset yhdyskuntarakenteen ekologisuuden arvioimiseksi ja edistämiseksi 
sekä arviointimallin edelleen kehittämiseksi ja arvioidaan käytetyn mallin toimi-
vuutta ja luotettavuutta. (Kuva 3)

Liitteissä esitetään arviointimalliin liittyviä tekijöitä ja kaavioita sekä tutki-
muskohteiden suunnitelmia ja suosituksia.

Kuva 3. Tutkimuksen rakenne.

1 Johdanto

2 EcoBalance -
arviointimalli

3 Yhdyskuntarakenteen 
ekologisuuden arviointi

4 Tulokset ja keskustelu
yhdyskuntarakenteen 
ekologisuudesta

Tutkimusaineisto
• Asuntoaluetaso 
(11 aluetta 
5 tutkimuksessa)

• Kuntataso 
(11 vaihtoehtoa 
3 tutkimuksessa)

• Seutu- ja      
maakuntataso 
(14 vaihtoehtoa 
4 tutkimuksessa)

5 Johtopäätökset
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1.7 Yhdyskuntarakenteen ekologisia vaikutuksia 
koskevia aikaisempia tutkimustuloksia 

Yhdyskuntarakenteen ekologisuuden arviointi sisältää laajan kokonaisuuden. 
Seuraavassa kuvataan eräitä yhdyskuntarakenteen kehittämisen ekologisia vaiku-
tuksia koskevia tutkimustuloksia. Mukaan on valittu tämän tutkimuksen kannalta 
merkityksellisiä tutkimuksia. 

 Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yhdyskuntarakenteen, rakennetun ympä-
ristön, kehittämisestä ja siihen liittyvistä erilaisista ratkaisuista aiheutuvia vai-
kutuksia energian ja luonnonvarojen kulutukseen sekä päästöihin ja yhdyskun-
takustannuksiin. Viime aikoina esillä ovat olleet erityisesti ilmastonmuutoksen 
hillintään liittyvät tavoitteet ja keinot ja kasvihuonekaasupäästöt yhdyskuntara-
kenteen kehittämisessä.

Tähän tutkimukseen sisältyviä tapaustutkimuksia aloitettaessa 1990-luvun 
alussa yhdyskuntarakenteen ekologisia vaikutuksia koskevia tutkimustuloksia oli 
käytettävissä suhteellisen vähän verrattuna nykytilanteeseen. Tutkimuksen yhte-
ydessä kehitetty EcoBalance-arviointimalli (Harmaajärvi 1992a) on ensimmäisiä 
yhdyskuntarakenteen ekologisuuden arviointimenetelmiä Suomessa ja kansain-
välisesti (Lahti et al. 2012b, Säynäjoki et al. 2012). Arviointimenetelmien tarve ja kehittä-
minen oli ajankohtaista kaikkialla maailmassa 1990-luvulla. Työn edetessä uusien 
tapaustutkimusten parissa asiaa koskevien tutkimusten ja arviointimenetelmien 
määrä on lisääntynyt. Tutkimuksen valmistuessa 2010-luvulla yhdyskuntakehi-
tyksen vaikutusten arviointi myös ekologisten vaikutusten osalta on jo vakiintunut 
eri puolilla maailmaa, vaikka arviointimenetelmät vaihtelevat. Ensimmäiset arvi-
ointimenetelmät on yleensä kehitetty rakennuksia varten, ja laajempaa rakennet-
tua ympäristöä koskevia menetelmiä on kehitetty näiden pohjalta tai muuten myö-
hemmin. Arviointimenetelmiä käsitellään luvussa 2. Kirjallisuutta tarkastellaan 
seuraavassa pääsisällön mukaan ryhmiteltynä yleispiirteisessä aikajärjestyksessä.

Yhdyskuntarakenne ja kestävä kehitys

Yhdyskuntarakenteen ja kestävän kehityksen keskinäisiä yhteyksiä tarkasteltiin 
Lahden ja Harmaajärven kansainvälistä kirjallisuutta koskevassa tutkimuksessa 
vuodelta 1992 (Lahti & Harmaajärvi 1992). Tutkimuksessa tarkasteltiin kirjallisuutta 
Norjasta, Ruotsista, Saksasta ja Alankomaista sekä kansainvälisten järjestöjen 
julkaisuja. Tutkimuksen yhteenvedossa tehtiin arvio suomalaisen yhdyskunta-
rakenteen näkökulmasta. Kirjallisuustutkimusta hyödynnettiin samaan aikaan 
tehdyn tämän tutkimuksen ensimmäisen tapaustutkimuksen (Harmaajärvi 1992a) 
yhteydessä.

Kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntarakenne nähdään kansainväli-
sessä kirjallisuudessa sellaisena yhdyskuntarakenteiden tuottamis- ja käyttöpro-
sessien kokonaisuutena, joka edellyttää mahdollisimman vähän energian ja luon-
nonvarojen käyttöä ja josta aiheutuu mahdollisimman vähän ihmiselle ja luonnolle 
haitallisia päästöjä ja jätteitä (Lahti & Harmaajärvi 1992).

Yhdyskuntarakenteen keskeisiä ominaisuuksia, joihin yhdyskuntasuunnit-
telulla voidaan vaikuttaa, ovat alueiden ja toimintojen keskinäinen sijainti, tiiveys 
(aluetehokkuus), muoto (rakenne), liikennejärjestelmä ja energiajärjestelmä.
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Rakennettujen alueiden tiiveyttä eli aluetehokkuutta pidetään eräänä keskeisenä 
mittarina yhdyskuntarakenteen kestävyyttä tarkasteltaessa. Lahden ja Harmaa-
järven kansainvälisen kirjallisuustutkimuksen mukaan lähes yksimielisesti kei-
nona kestävään kehitykseen pääsemiseksi pidetään yhdyskuntarakenteen tiivistä-
mistä ja täydennysrakentamista (Lahti ja Harmaajärvi 1992). Perusteluina käytetään 
luonnonvarojen, kuten maapohjan, materiaalien ja energian säästeliästä käyttöä. 

Tiivistämis- ja täydennysrakentamispotentiaalia on pohjoismaisissa kaupun-
geissa runsaasti (Lahti & Harmaajärvi 1992). Tiivistämisen merkitykseen vaikuttaa 
muun muassa energiantuotanto- ja liikenneteknologian tuleva kehitys. Nykyisellä 
teknologialla tiivistämisellä on merkitystä luonnonvarojen säästämisessä. Mikäli 
uusiutuviin energialähteisiin perustuva teknologia syrjäyttää fossiilisten polttoai-
neiden käytön, yhdyskuntarakenteen tiivistämisen merkitys energiankulutuksen 
näkökulmasta pienenee (Lahti & Harmaajärvi 1992). Raaka-aineiden kulutuksen, maa-
pohjan käytön ja yhdyskuntakustannusten kannalta tiivistämisellä on edelleen 
merkitystä. Tärkeää on tehdä realistisia arvioita tulevasta kehityksestä. 

Yhteenvetona kansainvälisestä yhdyskuntarakennetta ja kestävää kehitystä 
käsittelevästä kirjallisuudesta todetaan muun muassa, että yhdyskuntarakenteen 
kehittämisen keskeisiä tavoitteita ovat laajoja kokonaisuuksia tarkasteltaessa 
tehokkaiden energiajärjestelmien kehittäminen, liikennetarpeen vähentäminen, 
kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytysten kehittäminen, käyttämättömän 
maa-alueen säästäminen ja säilyttäminen luonnonvaraisena sekä uudisrakenta-
misen suuntaaminen jo rakennetuille alueille eli yhdyskuntarakenteen tiivistämi-
nen ja täydentäminen. Pienempiä yhdyskuntarakenteen yksiköitä tarkasteltaessa 
korostuvat mahdollisimman suljettu ja paikallinen materiaalien kierto, oma elin-
tarviketuotanto ja paikallisten energia-, vesi- ja jätehuollon järjestelmien kehittä-
minen. (Lahti ja Harmaajärvi 1992)

Yhdyskuntarakenteen käsitettä, yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tavoi-
tetta ja hajautumisen vaikutuksia sekä keinoja yhdyskuntarakenteen eheyttämi-
seen tarkasteltiin yhdyskuntarakenteen ohjauksen kehittämisohjelmassa (Ympä-
ristöministeriö 2004). Ohjelmaa varten laaditussa kirjallisuuskatsauksessa todettiin, 
että yhdyskuntarakenteen eheyttäminen koetaan laajasti yhtenä tärkeimmistä 
yhdyskuntarakenteen kehittämistavoitteista. Eheyttämistarve on pysynyt pitkään 
tavoitteiden kärkijoukossa, mutta on edelleen perusteltu johtuen yhdyskuntara-
kenteen hajautumisen aiheuttamista ympäristön laadun heikkenemisestä, lisään-
tyvistä ympäristöhaitoista ja yhdyskuntakustannuksista. (Ympäristöministeriö 2004)

Asuinympäristön muutos ja sen ekotehokkuus Suomessa 2000–2030 -tut-
kimuksen (KulMaKunta-projekti) mukaan asuinympäristön ekotehokkuuteen 
vaikuttavat voimakkaimmin seuraavat tekijäryhmät: 1) asumisväljyyden muutos, 
2) yhdyskuntarakenteen leviäminen ja hajautuminen, 3) kaupunkimaisten pien-
taloratkaisujen yleistymisnopeus ja 4) asumistapaan liittyvien innovatiivisten 
ja ekotehokkaiden teknologioiden ja käytäntöjen leviäminen. Asuinympäristön 
ekotehokkuuden lisääminen edellyttää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä tai 
sen lisähajautumisen hidastamista. Yhdyskuntarakenteen tehokkuus, asukastihe-
ydellä tai rakentamistehokkuudella mitattuna, lyhentää etäisyyksiä ja synnyttää 
riittävän asukaspohjan palveluille. Ekotehokkuuden kannalta on haasteellista se, 
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missä määrin säästetyt ja vapautetut resurssit siirtyvät muuhun samantyyppiseen 
tuotantoon tai kulutukseen. (Lahti & Halonen 2006)

Metropolialueen aluerakennevaihtoehtojen ekotehokkuutta koskeneen 
METKA-tutkimuksen (Lahti et al. 2008a) tulosten mukaan valittavalla alueraken-
teen kehittämislinjalla on merkittävä vaikutus energiankulutuksen ja kasvihuo-
nekaasupäästöjen kokonaistasoon. Alue- ja yhdyskuntarakennetta ekotehokkaam-
paan suuntaan muokkaavat ja niitä tukevat keinot ovat aluetehokkuutta lisäävät 
toimet, liikennejärjestelmiä ja niiden palvelualueita koskevat tehostamistoimet, 
energiantuotanto- ja jakelujärjestelmiä koskevat innovatiiviset järjestelyt ja eko-
tehokasta rakentamista, rakenteiden käyttöä ja liikkumista tehostavat toimet. 
(Lahti et al. 2008a)

Yhdyskuntarakenteen kehittämisen ekotehokkuus

Suomessa on meneillään laaja kaupunkien ja kuntien alueellisia ekolaskureita kos-
keva hanke KEKO. Hankkeen ensimmäisessä osassa (KEKO A) on määritelty alu-
eellinen ekotehokkuus (Lahti et al. 2012a), kartoitettu arviointityökalujen tarvetta 
(Haapio & Lahti 2012), laadittu katsaus tarjolla oleviin ekolaskureihin (Säynäjoki et al. 
2012), tarkasteltu nykytietämystä ekologisen ja ekotehokkaan kaupungin kehitys-
näkymistä kansainvälisen kirjallisuuden avulla (Lahti et al. 2012c, myös Lahti & Puu-
runen 2012) ja laadittu hankkeen kokoava raportti kaupunkikehityksen ekotehok-
kuuslaskureista (Lahti et al. 2012b).

Yhdyskuntarakenteen luomat rajoitukset ja mahdollisuudet vaikuttavat mer-
kittävästi tuotantoon, kulutukseen ja liikkumiseen liittyvien toimintojen ympäris-
tövaikutuksiin. Yhdyskuntarakenteen ominaisuudet kuten yhdyskunnan muoto, 
aluetehokkuus, rakennettujen alueiden sirpaleisuus ja toimintojen sijoittelu 
yhdyskunnan eri osissa määrittelevät sen, kuinka laajoiksi perusrakenteen verkot 
on rakennettava, kuinka pitkiksi keskimääräiset etäisyydet toimintojen (asunnot, 
työpaikat ja palvelut) välillä muodostuvat tai millainen liikenne- ja energiantuo-
tantojärjestelmä tai vesi- ja jätehuoltoverkko tarvitaan. (Lahti 2010, Säynäjoki et al. 
2012)

Tiivis ja suppealle alueelle rajoittuva yhdyskunta mahdollistaa joukkolii-
kenne- ja keskitetyn energiantuotantojärjestelmän sekä kävelyn ja pyöräilyn. Suu-
ria keskitettyjä laitoksia ja järjestelmiä ei kannata rakentaa, jos potentiaaliset asi-
akkaat etääntyvät hajautettujen ja omavaraisten järjestelmien piiriin. (Lahti 2010, 
Säynäjoki et al. 2012)

Asumisen ja liikkumisen energiankulutus ja energiantuotannosta syntyvien 
kasvihuonekaasupäästöjen määrä on tiiviisti sidoksissa yhdyskuntarakenteeseen. 
Paikallisella yhdyskuntarakenteella on erityisesti alueellisen energiankulutuksen 
kautta maailmanlaajuisia vaikutuksia luonnonvarojen ehtymiseen. (Säynäjoki et al. 
2012)

Yhdyskuntarakenne vaikuttaa paitsi asumisen energiatehokkuuteen ja liikku-
misen tarpeeseen myös ihmisten kulutuskäyttäytymiseen. Joissakin tapauksissa 
kulutuskäyttäytymisestä aiheutuvat päästöt voivat kumota asumiseen ja liikkumi-
seen liittyvät päästösäästöt tai vastaavasti vähentyessään kompensoida asumisen 
ja liikkumisen lisääntyneitä päästöjä. (Heinonen & Junnila 2011, Säynäjoki et al. 2012) 
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Erilaisista olemassa olevista kaupunkirakenteista voidaan löytää erilaisia mahdol-
lisuuksia alueellisen ekotehokkuuden parantamiseen. Yksi ekotehokkuusmalli ei 
välttämättä toimi kaikkialla. (Säynäjoki et al. 2012)

Lahden et al. (2012b) mukaan kaupunkirakenteen ekotehokkuuden ja kaupun-
kirakenteen fyysisten ja toiminnallisten ominaisuuksien välisten kausaalisten 
riippuvuuksien osoittaminen edellyttää melko vaativaa tutkimuksellista osaa-
mista. Monitieteisyys ja yhteistyö ovat tärkeitä. (Lahti et al. 2012b)

KEKO-hankkeen osana laadittiin kirjallisuuskatsaus tuoreesta kansainväli-
sestä kirjallisuudesta, joka käsitteli kaupunkikehityksen ekologisia ulottuvuuksia. 
Kirjallisuuden perusteella kaupunkirakenteen jatkuvaa laajentumista ja hajautu-
mista pidetään yleisesti ekologisen ja ekotehokkaan kehityksen vastaisena ja kai-
vataan ”paluuta perinteiseen eurooppalaiseen kaupunkimuotoon” (Lahti et al. 2012c)

Kirjallisuuskastauksen mukaan kaupunkikehitykseen ja kaupungistumiseen 
sekä ihmisen ja luonnon välisiin suhteisiin liittyvää tutkimusta tehdään paljon. 
Tiedetään, että ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan suurella todennäköisyydellä 
merkittävästi kaupunkikehitykseen. Näyttää kuitenkin siltä, että tutkimuksen 
havaintoja otetaan hyvin hitaasti käyttöön. Kaupungistuminen näyttää jatkuvan 
entiseen tapaan ilmastonmuutoksesta ja sen seurauksista huolimatta. Ekotehok-
kaita uudisrakentamiskohteita on suhteellisen vähän. Kaupunkikehityksen eko-
logiset ja ekotehokkuuteen liittyvät ominaisuudet ja keskinäiskytkennät pitäisi 
kyetä tiedostamaan ja arvioimaan hyvin varhaisessa vaiheessa, jotta syntyisi riit-
tävät edellytykset oikeiden ja vaikuttavien päätösten tekemiseen (Lahti et al. 2012c). 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella teollistuneiden maiden kaupunkikehitys 
ei toteuta kestävän kehityksen periaatteita eikä tue ekologisen kestävyyden eikä 
ekotehokkaan kehityksen perusteita. Vallitsevana kaupunkirakenteen kehitys-
piirteenä on edelleen jatkuva kaupunkirakenteen hajautuminen, siihen liittyvät 
laajat perusrakenteiden verkot ja autoriippuvuus. Tämä ajatusrakennelma on 
melko laajasti hyväksytty. Kootusti kirjallisuudessa esiintyvä ajattelun runko on 
seuraava: kaupunkirakenne hajautuu – sen seurauksena joudutaan rakentamaan 
yhä laajenevia perusrakenteita – luonnonvaroja ja uusiutumatonta energiaa kuluu 
yhä enemmän perusrakenteiden rakentamiseen ja ylläpitoon – etäisyydet kasva-
vat – liikkumiseen ja kuljetuksiin kuluu yhä enemmän luonnonvaroja ja uusiutu-
matonta energiaa – motorisoidun liikenteen kasvu aiheuttaa kaupunkirakenteen 
eriytymistä ja eristää kaupunginosia toisistaan – laajoilla, harvaan asutuilla esi-
kaupunkialueilla 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 – haitalli-
sia päästöjä aiheutetaan yhä enemmän ja ilmaston lämpeneminen jatkuu – ekosys-
teemien häiriöalttius kasvaa, jolloin ekosysteemipalvelut (erityisesti puhdas ilma 
ja vesi sekä elintarviketuotanto) ja monimuotoisuus vaarantuvat. (Lahti et al. 2012c)

Kirjallisuuden perusteella ratkaisumalleja ovat joko ekoalueiden tai ekokau-
punkien toteuttaminen tai nykyisten kaupunkirakenteiden parantaminen ekouu-
distusprojektien avulla. (Lahti et al. 2012c)

Kirjallisuuskatsauksen mukaan kaupunkikehityksen yleinen logiikka pätee 
kaikkiin teollistuneiden maiden kaupunkeihin. Kaupunkikehityksen kestävän 
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kehityksen ja ekotehokkuuden vastainen kierre nähdään erityisen huolestuttavana 
yhdysvaltalaisissa, australialaisissa ja kanadalaisissa lähteissä. Vaaditaan paluuta 
eurooppalaiseen kaupunkiperinteeseen, missä asukastiheys on riittävä, raitiovau-
nut ja muut tehokkaat joukkoliikennevälineet täydentävät jalankulun ja pyöräilyn 
liikkumistapoja, asuminen ja työnteko ovat lähellä toisiaan ja kaupunkikulttuuri 
on elävää. Eurooppalaisissa tiiviissä kaupungeissa haasteena on rakennuskannan 
pitäminen hyvässä kunnossa. Tiivistämistä ja täydennysrakentamista tarvitaan 
laajojen ja harvaan asuttujen esikaupunkien ja haja-asutuksenomaisten alueiden 
osalta. Myös tiiviin kaupunkirakenteen ekotehokkuutta voidaan lisätä. Ekoteho-
kas kaupunkirakenne on väistämättä tiivis, jotta luonnonvaroja ei tuhlata ja jotta 
päästöjä ei aiheuteta liikaa. (Lahti et al. 2012c)

Yhdyskuntarakenne ja liikenteen energiankulutus

Newman ja Kenworthy (1989) laativat paljon keskustelua herättäneen analyy-
sin bensiinin kulutuksen ja kaupunkirakenteen välisistä suhteista. Tutkimuksen 
mukaan kaupunkirakenteella on keskeinen vaikutus bensiinin kulutukseen alueel-
laan. Väestötiheyden kasvaessa bensiinin kulutus asukasta kohden vähenee. Vähe-
neminen on jyrkintä pienemmillä väestötiheyksillä ja loivenee väestötiheyden ylit-
täessä noin 45 asukasta hehtaaria kohden. (Newman & Kenworthy 1989) 

Næss tarkasteli väitöskirjassaan ”Urban Form and Energy Use for Transport, A 
Nordic Experience” (Næss 1995) yhdyskuntarakenteen vaikutuksia liikenteen ener-
giankulutukseen. Tutkimuksen kohteena oli useiden yhdyskuntarakennemuuttu-
jien mahdollinen vaikutus liikenteen määrään, kulkutapajakaumaan ja liikenteen 
energiankulutukseen. Tutkimusongelmaa lähestyttiin pohjoismaisiin olosuhtei-
siin sijoittuvien empiiristen tutkimusten kautta, jotka käsittivät erilaisia maantie-
teellisiä tasoja yksittäisistä työntekijöistä ja kotitalouksista työssäkäyntialueisiin.

Næssin tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana oli se, että on mahdollista, 
että tiiviiden ja keskittyneiden kaupunkien asukkaat voivat suoriutua päivittäisistä 
toiminnoistaan pienemmällä liikkumisella kuin hajautuneen kehityksen kaupun-
geissa. Kuitenkin vaikka eri toimintojen väliset etäisyydet ovat lyhemmät tiiviissä 
ja keskittyneessä kaupungissa, se ei välttämättä tarkoita, että liikenteen määrä 
olisi pienempi, koska lisääntynyt saavutettavuus voi houkutella laajemmalta alu-
eelta työpaikkoja, kauppoja ja asukkaita. Keskeisenä tutkimuskysymyksenä oli se, 
ovatko paremmasta saavutettavuudesta aiheutuvat lisääntyneet tarpeet niin suu-
ria, että ne ylittävät toimintojen välisten lyhempien etäisyyksien mahdollistamat 
lyhemmät matkapituudet. (Næss 1995) 

Næssin tutkimuksen mukaan yhdyskuntarakennemuuttujilla on merkittäviä 
vaikutuksia liikenteen energiankäyttöön. Empiiristen tulosten mukaan seuraa-
vat yhdyskuntarakenteen ominaisuudet vähentävät liikenteen energiankulutusta 
(Næss 1995):
• kaupungin suuri väestötiheys
• kaupungin osa-alueiden suuri tiiveys
• keskitetty asumismalli kaupunkialueella (suuremmat väestötiheydet sisem-

millä kuin ulommilla alueilla)
• työpaikkojen keskitetty sijainti kaupunkiaueella (paitsi toiminnot, jotka on 

suunnattu suoraan paikallisyhteisöille)
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• hajautettu kaupunkiasumisen malli seudullisella tasolla
• yksittäisen kaupungin suuri väestömäärä
• pieni pysäköintikapasiteetti työpaikalla.

Næssin mukaan ensimmäiset neljä tekijää ovat osoittautuneet vahvimmiksi ja 
varmimmiksi, koska niiden vaikutukset on osoitettu useissa tutkimuksissa ja ne 
vastaavat teoreettisia tarkasteluja. Kolmen jälkimmäisen vaikutukset ovat hei-
kommat tai vähemmän varmat. Pohjoismaisia kaupunkeja koskeneen empiirisen 
tutkimuksen mukaan asukasta kohden lasketun pinta-alan kaksinkertaistaminen 
(lisäys 100 %) lisää liikenteen asukasta kohden laskettua energiankulutusta noin 
50 prosenttia. (Næss 1995)

Cristensen ja Fosgerau tutkivat erilaisten maankäyttöstrategioiden vaikutuk-
sia matkaetäisyyksiin (Christensen & Fosgerau 2002). Tutkimuksessa löydettiin vahva 
riippuvuus matkaetäisyyksien ja yhdyskuntarakenteen välillä, tarkasteltuna asun-
tojen sijaintia kuvaavien tekijöiden avulla. Tutkimuksen mukaan löydetyt yhtey-
det todennäköisesti aiheutuvat yhdyskuntarakenteesta eivätkä sosioekonomisista 
tekijöistä. Tutkimuksen mukaan asuntoalueiden sijainti keskeisesti seudulla voi 
vähentää merkittävästi liikennemääriä ja autoliikennettä. Reuna-alueiden kau-
punkikeskusten kehittäminen vähentää liikennetarvetta verrattuna lähiöiden ja 
pienten kaupunkien kehittämiseen. Haja-asutusalueiden ja kylien kehittäminen 
aiheuttaa todennäköisesti eniten liikennettä. Asuntoalueiden ja työpaikkojen 
keskittäminen rautatieasemien lähelle vähentää merkittävästi liikennettä, erityi-
sesti autoliikennettä. Tämä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Keskittäminen 
voi lisätä melua ja ilmansaasteita tiiviillä alueilla. Hyvällä liikenneverkon ja asun-
toalueiden yksityiskohtaisella suunnittelulla voidaan vähentää näitä ongelmia. 
(Christensen & Fosgerau 2002) 

Næssin (2003) yhdyskuntarakennetta ja liikkumistapoja koskeneen empiiri-
sen tutkimuksen tulosten mukaan asuntojen sijainti suhteessa kaupungin keskus-
taan on yhdyskuntarakenteen ominaisuuksista se, joka vaikuttaa voimakkaimmin 
matkaetäisyyksiin, kulkutapajakaumaan henkilöauton ja ei-motorisoidun liiken-
teen välillä sekä liikenteen energiankulutukseen. Asuntojen etäisyys keskustasta 
on avaintekijä, joka vaikuttaa useiden toimintojen saavutettavuuteen. Väestöti-
heys paikallisesti ja koko kaupungin tasolla on myös tärkeä liikkumisen määrän ja 
autojen käytön suhteen. Lisäksi suuri tiekapasiteetti lisää autoa käyttävien osuutta 
työmatkoilla ruuhka-aikoina. (Næss 2003)

Næssin (2003) mukaan seuraavilla tavoilla voidaan vähentää liikenteen mää-
rää ja lisätä vähemmän saastuttavien liikennemuotojen osuutta: vältetään yhdys-
kuntarakenteen edelleen hajautumista, lisätään kaupunkien keskustassa ja keskei-
sillä alueilla asuvan väestön ja työpaikkojen osuutta, varmistetaan riittävän suuri 
aluetehokkuus uusilla alueilla, jotta voidaan mahdollistaa lähipalvelujen ja julki-
sen liikenteen hyvä osuus, ja vähennetään, tai ainakin estetään kasvamasta, tie- ja 
pysäköintikapasiteettia. 

Nämä periaatteet ovat Næssin (2003) mukaan sopusoinnussa myös raken-
nusten energiansäästön kanssa, koska pieneen aluetehokkuuteen lähiöalueilla 
liittyvät talotyypit vaativat huomattavasti enemmän energiaa asukasta kohden 
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lämmitykseen ja jäähdytykseen kuin keskusta-alueilla, keskisuuren ja suuren 
tehokkuuden asumisen tyypilliset talotyypit. Koska asuminen vie enemmän ener-
giaa kuin liikenne, energiahyötyjä ei pidä unohtaa, kun halutaan vähentää CO2-
päästöjä. Lisäksi vähemmän maa-aluetta vaativa yhdyskuntakehitys edistää kes-
tävän kehityksen tavoitteita suojella maaperää ruoan tuotantoa ja luonnonalueita 
varten ja kaupungin ympäröivien alueiden luonnon monimuotoisuutta. (Næss 2003)

Næssin ja Jensenin (2004) mukaan yhdyskuntarakennetekijöillä on selvä 
yhteys liikkumiseen myös pienessä kaupungissa. Asunnon etäisyys keskustasta 
vaikuttaa lukuisiin toimintoihin. Erot saavutettavuudessa aiheuttavat vastaavia 
eroja matkaetäisyyksissä ja kulkutapajakaumassa. (Næss & Jensen 2004)

Næss (2007) on tutkinut työpaikkojen ja kotitalouksien hajautumisen vaiku-
tusta työmatkaetäisyyksiin ja kulkutapoihin. Hänen mukaansa tutkimukset Tans-
kassa, Norjassa ja Suomessa osoittavat selvästi, että kaupunkialueiden reunaosien 
asukkaat tekevät pidempiä työmatkoja kuin sisempänä kaupunkialueella asuvat. 
Tämä selittää kaikkiaan esikaupunkien pidemmät matkaetäisyydet verrattuna 
seudun keskusalueilla asuviin. Kaupunkiseutujen reuna-alueilla asuvien henki-
löauton käytön osuus työmatkoilla on myös suurempi kuin kaupunkikeskustassa 
asuvien. Käänteisesti, suuri osa jälkimmäisistä tekee työmatkat ei-motorisoiduilla 
kulkutavoilla. Asukkaiden julkisella liikenteellä tekemä osuus ei eroa paljoa kau-
punkialueiden sisä- tai reunaosissa asuvilla. Sisäalueilla asuvilla on yleensä par-
haat mahdollisuudet julkisen liiikenteen käyttöön, mutta toisaalta heidän matka-
etäisyytensä ovat usein niin lyhyet, että kävely ja pyöräily ovat houkuttelevammat 
kuin julkinen liikenne. Toimistotyöpaikkojen sijainti hajautuneesti tai keskitty-
neesti ei näytä vaikuttavan juurikaan työmatkaetäisyyksiin, mutta hajautuneesti 
sijaitsevat työpaikat lisäävät henkilöauton käyttöä. Lähipalvelujen työpaikkojen 
suhteen tilanne on toinen, koska ne palvelevat lähialueiden asukkaita. (Næss 2007) 

Næssin (2007) mukaan yhdyskuntarakenteen hajautuminen on ei-toivottavaa, 
jos tarkoitus on vähentää henkilöauton käyttöä ja liikenteen päästöjä kaupunkialu-
eilla. Tämä pitää paikkansa sekä asuntojen että työpaikkojen suhteen. Asuntojen 
ja työpaikkojen hajauttaminen vaikuttaa myös aluetehokkuuden pienenemiseen. 
Useissa tutkimuksissa on todettu yhteys pienen aluetehokkuuden ja suuren lii-
kenteen energiankäytön välillä. Tämä suhde pitää paikansa myös, kun otetaan 
huomioon useat sosioekonomiset tekijät. Yhdyskuntarakenteen hajautuminen ei 
ole ainoa syy työmatkapituuksien kasvuun. Maankäyttö on kuitenkin tärkeä siihen 
vaikuttava tekijä. Työmatkapituuksien kasvun ja henkilöauton käytön työmatkoilla 
rajoittamiseksi yhdyskuntarakenteen kehittämisessä tulisi pyrkiä mieluummin 
tiivistämiseen kuin hajauttamiseen. Erityisesti sijoittamalla suurin osa uusista 
asunnoista ja toimisto- ym. työpaikoista kaupunkien sisäosiin voidaan vähentää 
henkilöauton käyttöä. Kokemukset ruotsalaisista ja norjalaisista kaupungeista 
osoittavat, että kaupungistuminen ja tiivistäminen on mahdollista nykyisessä 
Euroopassa. (Næss 2007)

Yokoo et al. (2012) tutkivat kaupunkien energiankulutusta matalan, keski-
tason, korkean ja superkorkean aluetehokkuuden kaupungeissa. Arviointiin sisäl-
tyivät rakennukset, perusrakenne ja liikenne. Tulosten mukaan kaupunkien pri-
määrienergiankulutus pienenee tehokkuuden lisääntyessä korkean tehokkuuden 
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kaupunkiin asti, ja lisääntyy hieman superkorkean tehokkuuden kaupunkiin tul-
taessa. Myös sen energiankulutus on pienempää kuin matalan tehokkuuden kau-
pungin. Liikenteen ja perusrakenteen energiankulutus laskee myös superkorkean 
tehokkuuden kaupunkiin tultaessa selvästi, mutta rakennusten osalta energianku-
lutus kasvaa hieman korkean tehokkuuden kaupunkiin verrattuna. (Yokoo et al. 2012) 

Yhdyskuntarakenteen kehittämisen vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin

Suomessa yhdyskuntarakennetta ja kasvihuonekaasupäästöjä tutkittiin ensim-
mäistä kansallista ilmasto-ohjelmaa valmisteltaessa (Harmaajärvi et al. 2001). Tutki-
muksen mukaan yhdyskuntarakenteella on merkitystä erityisesti kaupunkiseutu-
jen liikenteeseen, kaukolämmön edellytyksiin ja yhdyskuntateknisten verkostojen 
tarpeeseen. Tutkimuksen perusteella yhdyskuntarakennetta eheyttämällä ja edis-
tämällä etätyötä ja ympäristömyönteisiä elämäntapoja kyetään vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2010 tilanteessa seutujen sisäisen henkilölii-
kenteen osalta 1,1 miljoonalla tonnilla, asuntojen lämmitysenergian osalta 1,1 mil-
joonalla tonnilla ja teknisten verkostojen osalta 0,1 miljoonalla tonnilla vuodessa. 
Tämä yhteensä 2,3 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin vähennys vastaa 
15 prosenttia koko Suomen vuoden 2010 päästövähennystavoitteesta. (Harmaajärvi 
et al. 2001c, 2002a)

Pohjoismaisia kokemuksia yhdyskuntarakenteen, liikenteen ja kasvihuone-
kaasupäästöjen välisistä yhteyksistä tarkasteltiin vuonna 2004 valmistuneessa 
tutkimuksessa (Harmaajärvi et al. 2004). Tutkimuksessa pyrittiin etsimään keinoja 
kestävien yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmien kehittämiseen kasvi-
huonekaasupäästöjen vähentämiseksi pohjoismaissa. Eräänä tärkeänä keinona 
on maankäytön ja liikenteen suunnittelu, jolla ohjataan yhdyskuntarakenteen 
kehittymistä. Useissa maissa tiettyjä periaatteita pidetään kestävän kehityksen 
kannalta hyvinä, ja useat niistä perustuvat tutkimustuloksiin. Yhdyskuntaraken-
teen tiivistämisen ja täydentämisen pitäisi olla lähtökohtana kaikilla suunnitte-
lutasoilla. Rakennettujen alueiden täydennysrakentamismahdollisuudet pitäisi 
selvittää. Uudet alueet tulee sijoittaa olemassa olevien alueiden yhteyteen hyvien 
julkisten liikenneyhteyksien, erityisesti raideliikenteen, varrelle. Tärkeimmät 
palvelut sijoitetaan kävelyetäisyydelle tai julkisen liikenteen saavutettaville. Eri 
toimintojen väliset etäisyydet pyritään pitämään mahdollisimman lyhyinä. Asu-
minen, työ ja palvelut, mukaan lukien virkistysalueet, sijoitetaan lähelle toisiaan. 
Kaupan suuryksiköt sijoitetaan kaupunkikeskustoihin tai hyvien julkisten liiken-
neyhteyksien varteen. Maankäytön ja liikenteen suunnittelun kytkeminen on tär-
keää. Suunnittelun avulla pyritään maksimoimaan kävelyn, pyöräilyn ja julkisen 
liikenteen osuus. Suunnittelun lisäksi tarvitaan myös muita keinoja. Yhteistyö eri 
tahojen välillä on tärkeää. (Harmaajärvi et al. 2004)  

Lahti ja Moilanen tutkivat Suomen kaupunkiseutujen yhdyskuntarakennetta 
ja kasvihuonekaasupäästöjä (Lahti & Moilanen 2010). Tutkimuksessa arvioitiin yhdys-
kuntarakenteen kehityksen erilaisten kehityskulkujen vaikutuksia kasvihuone-
kaasupäästöihin Suomessa 34 suurimmalla kaupunkiseudulla vuosina 2005–2050 
ja mahdollisuuksia päästojen vähennyksiin ohjaamalla yhdyskuntarakenteen 
kehitystä. Tutkimuksen mukaan yhdyskuntarakenteen muutoksen ohjaamisella 
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on mahdollista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Yhdyskunta rakenteen muu-
tokset vaikuttavat koko yhteiskuntaan monella tavalla ja useiden vuosikymme-
nien, jopa vuosisatojen ajan. Yhdyskuntarakennetta ohjaavat toimenpiteet on 
siksi tehtävä ajoissa. Suomen kansainvälisesti verrattuna hyvin hajanaista yhdys-
kuntarakennetta on syytä tiivistää ja alueellista laajenemista rajoittaa. Näin voi-
daan välttyä tarpeettoman laajoilta ja vajaakäyttöisiksi jääviltä perus rakenteilta 
sekä lyhentää työ- ja asiointimatkojen sekä muun liikenteen etäisyyksiä. Tiivis-
tyvällä ja keskittyvällä yhdyskuntarakenteella voidaan voimistaa kasvihuone-
kaasupäästöjen vähentämistoimien vaikuttavuutta ja toisaalta estää se, etteivät 
muilla toimenpiteillä aikaan saadut hyvät tulokset valu hukkaan. Jatkuvasti hajau-
tuva yhdyskuntarakenne voi heikentää muiden toimenpiteiden vaikutuksia jopa 
30  prosenttia ja tiivistyvällä rakenteella voidaan niitä vastaavasti voimistaa jopa 
20 prosenttia. (Lahti & Moilanen 2010) 

IPCC on uudessa arviointiraportissaan (IPCC 2014c) käsitellyt yhdyskunta-
rakenteen kehittämisen vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöihin tehtyjä tutki-
muksia. IPCC:n ilmastonmuutoksen hillitsemistä käsitelleen työryhmän III rapor-
tin yhdyskuntia, perusrakennetta ja alueidenkäytön suunnittelua koskevan luvun 
12 mukaan kaupungistuminen on maailmanlaajuinen kehityssuunta (Seto et al. 
2014). Kaupunkialue laajenee keskimäärin kaksi kertaa niin paljon kuin kaupun-
kiväestö kasvaa. Kaupungistumiseen liittyy tulotason kasvu. Korkeampi tulotaso 
korreloi suuremman energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen kanssa. 
Kaupunkien välisiin eroihin asukasta kohden lasketuissa päästöissä vaikuttavat 
tulotaso, väestörakenteen muutokset (population dynamics), yhdyskuntarakenne, 
sijaintitekijät, taloudellinen rakenne ja markkinahäiriöt (market failures). Ilmas-
tosopimuksen liitteen 1 maissa (OECD-maat vuoden 1992 tilanteessa ja ns. siir-
tymätalousmaat) asukasta kohden lasketut energiankulutus ja kasvihuonekaasu-
päästöt ovat kaupungeissa pienemmät kuin keskimäärin kansallisesti, ja muissa 
maissa suuremmat. Infrastruktuuri ja yhdyskuntarakenne kytkeytyvät toisiinsa, 
erityisesti liikenneinfrastruktuuri, liikennetarve ja ajoneuvosuorite. Yhdyskunta-
rakenne vaikuttaa suoraan ja välillisesti (sitoutunut energia) päästöihin ja liittyy 
materiaalien ja energian määrään kaupungissa, sen tuottamiin jätteisiin ja kau-
pungin järjestelmien tehokkuuteen. Energiankulutukseen ja kasvihuonekaasu-
päästöihin vaikuttavat tiiveys, toimintojen sekoittuminen, kytkeytyneisyys (con-
nectivity) ja saavutettavuus. Kytkeytyneisyys ja saavutettavuus liittyvät toisiinsa. 
(Seto et al. 2014)

IPCC:n mukaan ilmastonmuutoksen hillintämahdollisuudet kaupunkialu-
eilla vaihtelevat riippuen kaupungistumisen kehityspoluista. Hillinnän oletetaan 
olevan tehokkainta silloin, kun ohjauskeinoja on yhdistetty. Infrastruktuuri ja 
kaupunkirakenne ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa, samoin kuin maankäytön, 
liikennevalintojen, asumisen ja käyttäytymistapojen kytkeytymistavat. Tehokkai-
siin hillintätoimiin liittyy toisiaan vahvistavia ohjauskeinoja, muun muassa, että 
tiiviitä asunto- ja työpaikka-alueita sijoitetaan lähekkäin, yhdistetään erilaisia 
maankäyttömuotoja ja lisätään saavutettavuutta sekä investointeja julkiseen lii-
kenteeseen ja muihin kysyntää ohjaaviin toimiin. (Seto et al. 2014)

IPCC:n mukaan yhdyskuntarakenteeseen liittyvät energiankulutukseen ja 
kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttavat keskeiset tekijät ovat tiiveys, maankäytön 
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sekoittuminen, kytkeytyneisyys ja saavutettavuus. Nämä tekijät ovat yhteydessä 
toisiinsa ja toisistaan riippuvaisia. Yhdistämällä eri yhdyskuntarakenteen keinoja 
ne vaikuttavat tehokkaammin ajoneuvosuoritteeseen. (Seto et al. 2014)

IPCC:n mukaan tiiveys on välttämätön, muttei riittävä edellytys matalahiili-
sille kaupungeille. (Seto et al. 2014)

Suomen Ilmastopaneelin (2014) mukaan yhdyskuntarakenteella on hyvin 
moniulotteisia vaikutuksia rakennusten, perusrakenteen ja liikenteen aiheut-
tamaan energian kulutukseen ja vastaaviin kasvihuonekaasupäästöihin. Yhdys-
kuntarakenne vaikuttaaa pääasiallisesti kolmella eri tavalla päästöihin: alueiden 
käytöllä, liikennejärjestelmillä (liikkumistarve ja kulkutavat) sekä energiajärjes-
telmillä (energiankulutus ja tuotanto). Alueiden tehokas käyttö liittyy toisaalta 
maan tehokkaaseen käyttöön, mutta myös palvelujen ja koko kaupunkiekosystee-
min toimintaan. (Ilmastopaneeli 2014)

Ilmastopaneelin (2014) mukaan alueiden tehokkaaseen käyttöön, liikenne-
järjestelmiin ja energiajärjestelmiin liittyvät ohjauskeinot ovat yleensä tiiviisti 
toisiinsa sidottuja ja riippuvaisia toisistaan. Keinovalikoima muodostuu yhdys-
kuntarakenteen tiivistämisestä, kuten haja-asutuksen välttämisestä, täydennysra-
kentamisesta ja ratojen varsille rakentamisesta. Lisäksi palveluita ja työpaikkoja 
halutaan sijoittaa lähelle asutusta. Liikenteen osalta pyritään matkasuoritteiden 
pienentämiseen kokonaisuudessaan, joukkoliikenteen (etenkin raideliikenteen) 
ja kevyen liikenteen osuuden kasvattamiseen ja yksityisautoilun vähentämiseen. 
Rakennuksissa pyritään vähentämään kulunutta energiaa muun muassa rakenta-
malla energiatehokkaita taloja, peruskorjaamalla taloja, sijoittamalla rakentamista 
pienilmastoltaan edullisesti sekä asumisväljyyden kasvua hidastamalla. Energia-
järjestelmiä voidaan muuttaa nykyistä tehokkaammiksi tai vaihtaa polttoainetta. 
(Ilmastopaneeli 2014)

Ilmastopaneelin (2014) tarkasteleman henkilöliikennetutkimuksen mukaan 
suomalaisten keskimääräinen päivittäinen matkasuorite on 41 kilometriä vuoro-
kaudessa. Tästä työmatkaliikennettä on 18 prosenttia, koulumatkoja kolme pro-
senttia, työasiointimatkoja 11 prosenttia ja ostos- ja asiointimatkoja 18 prosenttia. 
Yhteensä nämä matkatyypit muodostavat noin puolet suomalaisten liikkumisesta. 
Loppu matkasuoritteesta muodostuu vierailuista, mökkimatkoista ja muista 
vapaa-ajan matkoista. Ensin mainittujen matkatyyppien suoritteeseen voidaan 
vaikuttaa yhdyskuntarakenteella, jolla tarkoitetaan asuntojen, työpaikkojen, pal-
velujen ja viheralueiden sekä niiden välisten yhteyksien ja teknisen huollon muo-
dostamaa fyysistä ja toiminnallista kokonaisuutta. Muihin matkatyyppeihin, eli 
mökkimatkoihin, vierailuihin ja muihin vapaa-ajan matkoihin eli noin puoleen 
matkasuoritteesta yhdyskuntarakenteella on vähemmän vaikutusta. Näihin vai-
kuttavat enemmän elintavat ja tulotaso (Henkilöliikennetutkimus 2010–2011, Ilmasto-
paneeli 2014). Vapaa-ajan asumisen ja siihen liittyvän liikenteen ekotehokkuutta 
tutkittiin ympäristöklusterin tutkimushankkeessa (Rytkönen & Kirkkari 2010). Tut-
kimuksen mukaan mökkimatkojen pituuteen vaikuttaa lähtöpään sijainti yhdys-
kuntarakenteessa. Keskuskunnan asukkaan mökkimatka on pidempi ja mökki-
matkojen matkasuorite suurempi kuin saman työssäkäyntialueen reunakunnan 
asukkaan. Kaikkien matkojen keskimääräinen matkasuorite on keskuskunnan 
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asukkaalla pienempi kuin reunakunnan tai haja-asutusalueen asukkaalla. Mökki-
matkojen osuus koko matkasuoritteesta on keskimäärin kuusi prosenttia. (Rytkö-
nen & Kirkkari 2010) 

Matkasuoritteeseen vaikuttaa se, millä liikkumisvyöhykkeellä henkilö asuu. 
Liikenteen ja maankäytön vyöhykemallissa kaupunki jaetaan jalankulku-, joukko-
liikenne- ja autokaupunkiin (Kosonen 2007). Henkilöliikennetutkimuksessa 2010–
2011 matkasuoritetta on tarkasteltu eri vyöhykkeillä sekä lisäksi haja-asutusalu-
eilla. Matkasuorite ja henkilöautolla tehtyjen matkojen suorite ovat suurimmat 
haja-asutusalueella. Vyöhykkeistä matkasuorite on suurin autovyöhykkeellä. Hen-
kilöautolla tehtävien matkojen suorite on kuitenkin joukkoliikennevyöhykkeellä 
samansuuruinen autovyöhykkeellä asuvien kanssa. Matkasuoritteeseen vaikuttaa 
myös se, millaisen aluetehokkuuden alueella henkilö asuu. Aluetehokkuus vai-
kuttaa myös kulkumuodon valintaan. Matkasuorite ja henkilöauton osuus suorit-
teesta kasvavat aluetehokkuuden pienentyessä. (Henkilöliikennetutkimus 2010–2011, 
Ilmastopaneeli 2014)

Aluetehokkuus vaikuttaa sekä matkasuoritteeseen että kulkumuotojakau-
maan. Henkilöliikennetutkimuksen mukaan suuren aluetehokkuuden alueilla 
matkasuorite jää pienemmäksi ja joukkoliikenteen kulkutapaosuus on suurempi 
kuin pienen aluetehokkuuden alueilla. Suuri asukastiheys mahdollistaa joukkolii-
kennejärjestelmien tehostamisen ja levittämisen uusille alueille. Lyhyet etäisyydet 
puolestaan lisäävät myös kävelyn ja pyöräilyn osuuksia kulkutapajakaumissa. Sekä 
joukkoliikennejärjestelmien että kevyen liikenteen osuuksien kasvu merkitsevät 
yhdyskuntien ekotehokkuuden parantumista. (Henkilöliikennetutkimus 2010–2011, 
Ilmastopaneeli 2014, Lahti et al. 2008b, Lahti & Moilanen 2010)

Kasvihuonekaasupäästöt asukkaiden kulutuksen kannalta

Heinonen tarkasteli väitöskirjassaan (Heinonen 2012) aluerakenteen (yhdyskunta-
rakenteen) ja asukkaiden kulutustottumusten vaikutuksia keskimääräisen asuk-
kaan hiilidioksidipäästöihin. Tutkimuksen mukaan aluerakenne tai aluetyyppi 
itsessään ei vaikuta merkittävästi keskimääräisen asukkaan kasvihuonekaa-
supäästöihin, vaan ratkaiseva tekijä on kulutuksen volyymi, joka vaikuttaa niin 
merkittävästi, että korkeampi kulutustaso viittaa korkeampiin kasvihuonekaasu-
päästöihin aluerakenteista riippumatta. Aluerakenne vaikuttaa suoraan ainoas-
taan yksityisautoilun päästöihin, kun taas kaikkeen muuhun kulutukseen liittyvät 
päästöt seuraavat tiiviisti kulutustasoa. Vaikka aluerakenteiden tiiviyden ympä-
ristö-, sosiaaliset ja toiminnalliset hyödyt ovat monesta näkökulmasta merkittäviä, 
ilmastonmuutoksen suhteen tämä ei ole riittävä eikä edes merkittävä tekjä, eikä se 
voi ohjata kaupunkien hiilijohtamista. (Heinonen 2012) 

Yhteenveto kirjallisuuden päätelmistä

Tarkastellun kansainvälisen ja kotimaisen kirjallisuuden perusteella yhdyskun-
tarakennetta pidetään eräänä merkittävänä tekijänä pyrittäessä kestävään kehi-
tykseen, ekotehokkuuteen tai energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen. Kestävän kehityksen kannalta oleellisia tekijöitä ovat energian ja 
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luonnonvarojen säästäminen (mahdollisimman vähäinen käyttö) ja mahdollisim-
man vähän ihmiselle ja luonnolle haitallisten päästöjen ja jätteiden aiheuttami-
nen. Yhdyskuntarakenteen kehittämisestä aiheutuvista vaikutuksista keskeisinä 
pidetään energian ja luonnonvarojen kulutusta sekä aiheutuvia päästöjä ja jätteitä. 
Kasvihuonekaasupäästöt ovat olleet viime aikoina keskeisesti esillä.

Yhdyskuntarakenteen ominaisuuksista tärkeimmiksi nousevat tiiveys (mitat-
tuna asukastiheydellä tai aluetehokkuudella), asuntojen ja työpaikkojen sijainti 
lähellä keskuksia ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella, kävelyä, pyöräilyä 
ja joukkoliikennettä edistävä liikennejärjestelmä ja energiatehokas ja uusiutuvia 
luonnonvaroja hyödyntävä energiajärjestelmä. Yhdistämällä edullisiksi todettuja 
toimintatapoja päästään parhaisiin tuloksiin.

Yhdyskuntarakenteen hajautumista pidetään kielteisenä asiana ja sen näh-
dään edelleen jatkuvan, vaikka haitalliset vaikutukset ovat tiedossa.

Yhdyskuntarakenteen kehittämistä ohjataan yhdyskuntasuunnittelun lisäksi 
muilla tavoin, kuten maa- ja tonttipolitiikalla sekä taloudellisin keinoin.

Asukkaiden kulutuksen kannalta kasvihuonekaasupäästöjä tarkastelevat tut-
kimukset korostavat muiden seikkojen kuin yhdyskuntarakenteen merkitystä.
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2 EcoBalance-arviointimalli

Yhdyskuntarakenteen ekologisuutta arvioidaan muun muassa alueidenkäytön 
suunnittelun yhteydessä, suuria alueidenkäyttöön vaikuttavia hankkeita suunni-
teltaessa ja viranomaisten suunnitelmia ja ohjelmia laadittaessa. Arvioinnista sää-
detään Suomessa maankäyttö- ja rakennuslaissa, YVAL:ssa ja SOVAL:ssa. Säädök-
sissä käsitellään arvioinnin sisältöä ja arviointiprosessia. 

Yhdyskuntarakenteen ekologisuuden arviointiin ei tutkimusaineiston ensim-
mäistä tapaustutkimusta käynnistettäessä 1990-luvun alussa ollut käytettävissä 
valmiita arviointimenetelmiä. Siksi ensimmäistä tutkimusta laadittaessa oli tar-
peen muodostaa menetelmä vaikutusten arviointiin. Näin alkoi EcoBalance-mal-
lin kehitys ja soveltaminen erilaisiin arviointikohteisiin. Myöhemmin on kehitetty 
lukuisia arviointimenetelmiä sekä Suomessa että kansainvälisesti, ja osa niistä 
on vakiintunut tietynlaisten kohteiden arviointiin. Useat arviointimenetelmät 
on kehitetty ensin rakennustuotteiden ja rakennusten vaikutusten arviointiin, ja 
myöhemmin menetelmiä on kehitetty soveltuvaksi myös aluetason vaikutusten 
arviointiin. Suomessa pyritään myös kehittämään yleisesti käytettävissä oleva 
menetelmä (KEKO) kaupunkien ja kuntien aluetasoisten suunnitelmien ekote-
hokkuuden arviointiin (Lahti et al. 2012b). 

Yhdyskuntarakenteen osatekijöiden kuten rakennusten ja rakennustuottei-
den arvioinnissa käytettyjä menetelmiä ovat muun muassa ekologinen selkäreppu 
(esim. MIPS), luokittelu- ja sertifiointimenetelmät (esim. BREEAM ja LEED) ja 
elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment, LCA). Arviointiin on muodostettu myös 
standardeja, joiden mukaan voidaan edellyttää arviointeja tehtävän. Tällaisia ovat 
esimerkiksi ISO14040 ja ISO 14044 -standardit, jotka koskevat elinkaariarvioin-
tia. Kestävään rakentamiseen liittyy useita erilaisia standardeja. EcoBalance-arvi-
ointimalli on kehitetty ennen standardien tuloa, joten se ei seuraa suoraan näitä. 
Malli vastaa kuitenkin periaatteiltaan näitä standardeja, ja arviointi etenee pää-
piirteissään ISO14044-standardin vaiheita vastaavasti: a) tavoitteiden ja sovelta-
misalan määrittelyvaihe, b) inventaarioanalyysivaihe, c) vaikutusarviointivaihe ja 
d) tulkintavaihe. Asukkaiden ja kuntien aiheuttamien ympäristövaikutusten arvi-
oinnissa on käytetty muun muassa ekologisen jalanjäljen menetelmää. Kasvihuo-
nekaasupäästöjen arvioinnissa yleinen käsite on hiilijalanjälki tai hiilijälki. 
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Seuraavassa esitellään yksityiskohtaisesti EcoBalance-arviointimalli ja sen jäl-
keen lyhyesti muita yhdyskuntarakenteen ekologisuuden arviointimenetelmiä. 

2.1 EcoBalance-arviointimalli

2.1.1 Mallin rakenne

EcoBalance-arviointimallin ensimmäinen versio laadittiin kestävän kehityksen 
tavoitteen mukaista asuntoaluetta koskevassa tutkimuksessa (Harmaajärvi 1992a) 
asuntoalueen ekologisten vaikutusten arvioimiseksi. Malli on Excel-taulukkolas-
kentaohjelmapohjainen laskentamalli. Mallille annettiin myöhemmin nimeksi 
EcoBalance, ja sitä on kehitetty edelleen lukuisten sovellusten kautta. EcoBalance-
mallilla arvioidaan asuntoalueen tai laajemman yhdyskuntarakenteen osan ekolo-
ginen tase. Mallilla voidaan arvioida myös suppeamman kohteen kuten rakennuk-
sen tai verkoston ekologinen tase. Ekologinen tase koostuu alueen koko elinkaaren 
aikana, sen kaikissa tuottamiseen ja käyttöön liittyvissä vaiheissa, aiheutuvista 
energian ja raaka-aineiden kulutuksesta sekä päästöistä ja jätteistä. Lisäksi arvioi-
daan yleispiirteisesti aiheutuvat kustannukset. EcoBalance-malli käsittelee kaik-
kia alueen rakenteita: rakennuksia, verkostoja ja puistoja ym. rakenteita. Malli tar-
kastelee aluetta koko sen elinkaaren aikana eli tuotantovaiheessa, käyttövaiheessa 
ja liikenteen osalta. Tuloksena saadaan aiheutuvat energian ja luonnonvarojen 
(raaka-aineiden) kulutus, päästöt, jätteet ja kustannukset. Kuvassa 4 esitetään 
EcoBalance-arviointimallin periaatekaavio.

Kuva 4. EcoBalance-arviointimallin periaatekaavio. Mallin avulla voidaan arvioida 

yhdyskuntarakenteen koko elinkaaren aikaiset vaikutukset kaikkien rakenteiden ja liikenteen 

osalta. Tuloksena saadaan aiheutuvat energian ja luonnonvarojen kulutus, päästöt, jätteet ja 

kustannukset.
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EcoBalance-arviointimallin sisältöä kuvataan seuraavassa sen eri osien kautta. 
Liitteessä 1 esitetään yksityiskohtainen luettelo mallin sisältämistä tekijöistä.

Yhdyskuntarakenteen osatekijät, rakenteet

Arviointimalli käsittelee rakennuksia (asunnot ja toimitilat), yhdyskuntateknisiä 
verkostoja (liikenneverkko, energia (aluelämpöjohdot ja sähköverkko), vesihuolto 
(vesijohdot, sadevesi- ja jätevesiviemärit), tietoliikenneverkko) ja muita raken-
teita (kentät, puistot, muut viher- ym. alueet) (kuva 5).

Kuva 5. EcoBalance-arviointimalli, rakenteet.

Tuotantovaihe

Tuotantovaihe sisältää rakenteisiin sisältyvien rakennusmateriaalien tuotannon 
kaikkine vaiheineen, raaka-aineiden oton, jalostuksen, kuljetukset ja rakentami-
sen (kuva 6).

Kuva 6. EcoBalance-arviointimalli, tuotantovaihe.
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Käyttövaihe ja liikenne

Käyttövaiheeseen sisältyvät rakennusten lämmitys ja muu sähkönkäyttö, hoito ja 
ylläpito, verkostojen osalta ulkovalaistus ja hoito ja ylläpito ja muiden rakenteiden 
osalta hoito ja ylläpito. Energian siirtohäviöt on laskettu rakennusten energian-
käyttöön, mutta ne voidaan yhdistää myös verkostojen energiankäyttöön.

Rakenteiden korjausta ja purkua ei ole toistaiseksi käsitelty EcoBalance-mal-
lilla tehdyissä arvioinneissa. Arviointiin sisältyvät kuitenkin rakenteiden hoitoon 
ja ylläpitoon liittyvät tavanomaiset vuosittaiset korjaukset.

Liikenteen osalta arviointiin sisältyy tutkimuskohteen asukkaiden aiheut-
tama henkilöliikenne (päivittäisliikenne) ja tapauksesta riippuen myös tavara-
liikenne. (Kuva 7)

Kuva 7. EcoBalance-arviointimalli, käyttövaihe ja liikenne.

Vaikutukset

EcoBalance-mallin arvioinnin tuloksena olevat vaikutukset ovat energiankulu-
tus (primäärienergiankulutus), raaka-aineiden kulutus, kasvihuonekaasupäästöt, 
muut päästöt, jätteet ja yhdyskuntakustannukset. Tässä tutkimuksessa ei käsitellä 
vedenkulutusta eikä jätteitä. (Kuva 8)

Energiankulutuksen arvioinnissa tarkastellaan primäärienergiaa, joten 
rakenteiden ja liikenteen välittömän energiankulutuksen lisäksi arviointiin sisäl-
tyvät energiaketjun eri vaiheiden hyötysuhteet, energiantuotantotavat ja käytetyt 
polttoaineet ja niiden valmistuksen edellyttämä energia.

Raaka-aineet on jaoteltu tuotantovaiheessa rakennusmateriaalien osalta seu-
raaviin ryhmiin: puu, betoni, muu kiviaines, asfaltti, öljy- ja muovituotteet, lasi ja 
metallit. Arvioinnissa näiden materiaalien ominaisuudet on otettu huomioon tätä 
jaottelua yksityiskohtaisemmin. Käyttövaiheen ja liikenteen raaka-aineet ovat
polttoaineita, jotka on jaoteltu öljytuotteisiin (bensiini, diesel, kevyt ja raskas polt-
toöljy), kivihiileen, maakaasuun, turpeeseen ja puuhun (hake ym.) sekä biokaasuun. 
Käytetyistä raaka-aineista puu ja biokaasu ovat ainoat uusiutuvat luonnonvarat.
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Raaka-aineiden kulutuksen merkitys liittyy muun muassa luonnonvarojen riit-
tävyyteen erityisesti uusiutumattomien luonnonvarojen osalta. Luonnonvarojen 
säästeliäs käyttö on osa ns. ekotehokkuuden lisäämisessä.

Kuva 8. EcoBalance-arviointimalli, vaikutukset.

Päästöinä tarkastellaan hiilidioksidia (CO2), hiilimonoksidia (CO), rikkidioksidia 
(SO2), hiilivetyjä (CH), typen oksideja (NOX) ja hiukkasia. Päästöt on jaoteltu kasvi-
huonekaasupäästöihin ja muihin päästöihin niiden erilaisen merkityksen vuoksi. 
Kasvihuonekaasupäästöinä on tarkasteltu hiilidioksidin lisäksi metaania (CH4) ja 
typpioksiduulia (N2O). Metaani on muunnettu hiilidioksidiekvivalentiksi (CO2-
ekv.) kertomalla se 21:llä ja typpioksiduuli vastaavasti 310:llä.

Kasvihuonekaasupäästöt ovat merkittävin ilmastonmuutosta (kasvihuoneil-
miötä) edistävä tekijä. Ne eivät ole sinänsä ihmisen terveydelle ja luonnolle haital-
lisia. Kasvihuonekaasupäästöjen merkitys korostuu niiden vähentämiseen pyrki-
vien kansainvälisten velvoitteiden lisääntyessä. 

Muut päästöt voivat olla ihmisen terveydelle haitallisia ja ne voivat aiheut-
taa maaperän happamoitumista. Hiilimonoksidi aiheuttaa hengitettynä hapen-
ottokyvyn laskua ja suurina annoksina sydänoireita. Rikkidioksidi happamoittaa 
maaperää ja aiheuttaa oireita hengitysteissä. Typen oksidit aiheuttavat happamoi-
tumista maaperässä ja vaikutuksia hengitysteihin. Osalla hiilivedyistä on suoria 
myrkkyvaikutuksia. Useat hiilivetypäästöistä tavatut orgaaniset yhdisteet kuulu-
vat syöpää aiheuttavien aineiden eli karsinogeenien ryhmään. Hiukkaset ovat run-
koaineeltaan enimmäkseen hiiltä ja niiden pintaan on tarttunut muita haitallisia 
yhdisteitä.

Muiden päästöjen osalta haitalliset vaikutukset riippuvat niiden kokonais-
määrän lisäksi päästöjen leviämisestä, pitoisuuksista ja altistumisesta. (Harmaa-
järvi et al. 2002b, LIPASTO)

Veden kulutusta käsitellään sekä luonnonvarana että jätevetenä. Vedenkulu-
tuksella ei Suomessa ole luonnonvarojen kannalta yleisesti merkitystä, koska vettä 
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on saatavissa riittävästi. Hyvälaatuisen veden hankinta voi kuitenkin olla paikalli-
sesti tai ajoittain ongelmallista. Jätevesien ja niiden käsittelyn kannalta määrällä 
on merkitystä. Vedenkulutusta voidaan vähentää vettä säästävillä laitteilla. Asuk-
kaat voivat vaikuttaa vedenkulutukseen omilla tottumuksillaan. Vedenkulutus ei 
ole mukana tässä tutkimuksessa.

Jätteitä tarkastellaan rakentamisjätteiden ja talousjätteiden osalta. Jätteiden 
osalta oleellista on niiden käsittely. Jätteiden käsittelytapoja voivat olla kompos-
tointi, kierrätys, poltto ja sekajätteiden sijoitus kaatopaikalle. Ympäristön kannalta 
oleellista on kaatopaikalle sijoitettavien sekajätteiden määrä. Jätteet eivät ole 
mukana tässä tutkimuksessa.

Elinkaaren pituutena eli tarkasteluajanjaksona käytettiin EcoBalance-mallia 
kehitettäessä 40 vuotta. Myöhemmin jaksoa on pidennetty 50 vuoteen, koska on 
haluttu painottaa kestävän kehityksen kannalta tavoitteellista rakenteiden kestä-
vyyden lisääntymistä. Elinkaaren pituus on määritelty rakenteiden keskimääräi-
sen käyttöiän perusteella. Yhdyskunnan eri rakenteiden käyttöiät ovat eripituisia, 
esimerkiksi rakennuksilla taloudellinen käyttöaika voi olla noin 50–60 vuotta ja 
putkilla 25 vuotta (Rauhala 1990). 

Vuosittaiset käyttö-, korjaus-, ylläpito- ja liikennekustannukset on yhdistetty 
investointeihin nykyarvomenetelmällä käyttäen viiden prosentin laskentakorko-
kantaa (Rauhala 1990). Vuosittaiset ekologiset vaikutukset on yhdistetty kertaluon-
toisiin (tuotantovaiheen) vaikutuksiin kertomalla ne 50:llä. Kestävän kehityksen 
mukaista asuntoaluetta koskevassa tutkimuksessa (Harmaajärvi 1992a) laadittiin 
herkkyystarkastelu, jossa arvioitiin aiheutuvat vaikutukset, mikäli elinkaaren 
pituus olisi 100 vuotta. Tarkastelun perusteella elinkaaren pituuden lisääminen 
40 vuodesta 100 vuoteen (150 %) lisää energiankulutusta 132–137 prosenttia, kus-
tannuksia 6–7 prosenttia, polttoaineiden kulutusta 150 prosenttia, hiilidioksidi-
päästöjä 133 – 140 prosenttia, muita päästöjä lajista riippuen 124–150 prosenttia ja 
yhdyskuntajätteiden ja jätevesien määrää 150 prosenttia. Erot johtuvat tuotanto-
vaiheen osuudesta kokonaisvaikutuksista. Kustannusten suhteellisen pieni lisäys 
johtuu käytetystä nykyarvomenetelmästä ja korkokannasta. Tuloksen käyttökel-
poisuutta vähentää se, ettei pitkän käyttöiän edellyttämiä ylimääräisiä kunnossa-
pidon ja korjausten vaikutuksia otettu huomioon. (Harmaajärvi 1992a)

2.1.2 Lähtötiedot ja laskenta

EcoBalance-malli on joustava ja sitä voidaan muokata erilaisiin kohteisiin ja tar-
kasteluihin soveltuvaksi. EcoBalance-mallin edellyttämät lähtötiedot riippuvat 
arviointikohteesta. Yksityiskohtaiset tiedot antavat tarkimman tuloksen. Malli 
soveltuu myös yleispiirteiseen arviointiin, jolloin lähtötietona voivat olla esimer-
kiksi vain alueen väestömäärä ja kerrosala ja sen jakautuminen eri talotyyppeihin, 
aluetehokkuus ja alueen etäisyys työpaikoista ja palveluista.

Kuvassa 9 esitetään tiivistettynä EcoBalance-mallin syötteet, laskenta ja 
tulokset.
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Kuva 9. EcoBalance-mallin lähtötiedot ja laskenta.

Lähtötiedot

• tutkimusalueen rajaus 
• rakennuksia koskevat tiedot (kerrosala ym.)
• väestöä koskevat tiedot
• rakennusmateriaalit (pääasiallinen materiaali puu tai betoni)
• lämmitystapoja, polttoaineita ja energiantuotantotapoja koskevat tiedot
• verkostojen laajuustiedot (pituus, pinta-ala ym.)
• verkostojen materiaalit (liikenneväylien päällyste, muut mahdolliset 

tiedot)
• viheralueiden määrä ja tyyppi (rakennettu, rakentamaton)
• liikennettä koskevat tiedot (etäisyydet, matkatuotokset ym.)
• vedenkulutusta ja jätevesiä koskevat tiedot
• jätteitä ja niiden käsittelyä koskevat tiedot
• yksikkökustannustiedot tai hankkeiden kustannustiedot

Seuraavassa kuvataan EcoBalance-mallilla tehdyissä arvioinneissa käytettyjä 
lähtötietojen keräystapoja ja laskennan ominaispiirteitä. Liitteessä 2 esitetään 
esimerkkejä EcoBalance-mallin laskentakaavioista.

Aluetta koskevat tiedot:
- Alueen pinta-ala
- Asukasluku
- Rakennusten kerrosala

- Omakotitalot
- Rivitalot
- Kerrostalot
- Toimitilat

- Keskimääräinen talokoko
- Keskimääräinen kerrosluku
- Rakennusmateriaali
- Ominaisenergiankulutus

- Lämmitys
- Sähkö

- Lämmitystapa
- Energiantuotanto

- Kaukolämpö, aluelämpö
- Sähkö

- Verkostopituudet, pinta-alat
- Liikenneverkko
- Vesihuoltoverkko
- Lämpöjohdot
- Sähköverkko
- Tele

- Kentät ja puistot, viheralueet
- Keskimääräinen 

työssäkäyntietäisyys
- Etäisyys palveluista / 

keskustasta
- Yksikkökustannukset

Primäärienergia
- Tuotanto
- Käyttö
- Liikenne

Raaka-aineet
- Tuotanto
- Käyttö
- Liikenne 

Kasvihuonekaasupäästöt
- Tuotanto
- Käyttö
- Liikenne

Muut päästöt
- Tuotanto
- Käyttö
- Liikenne

Kustannukset
- Tuotanto
- Käyttö
- Liikenne

Kirjallisuus

Syötteet Laskenta

Rakennukset
- Tuotanto
- Käyttö

Primäärienergia 
Raaka-aineet
Päästöt
Kustannukset

Verkostot ja muut 
rakenteet
- Tuotanto
- Käyttö

Primäärienergia
Raaka-aineet
Päästöt
Kustannukset

Liikenne Primäärienergia
Raaka-aineet
Päästöt
Kustannukset

Laskentatulokset Tulokset

Laskentaparametrit:
Rakennukset 
- Materiaalien määrät
- Tuotannon energia ja päästöt
- Käytön energia ja päästöt
- Kustannukset
Verkostot
- Materiaalien määrät
- Tuotannon energia ja päästöt
- Käytön energia ja päästöt
- Kustannukset
Energiantuotanto
- Primäärienergia
- Raaka-aineet
- Päästöt
Liikenne
- Suoritteet
- Primäärienergia
- Raaka-aineet
- Päästöt
- Kustannukset
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Asuntoaluetaso

Toteutettuja asuntoalueita koskevissa tutkimuksissa (Harmaajärvi 1992a, Harmaajärvi 
& Lyytikkä 1999) alueita koskevat tiedot saatiin alueiden asemakaavoista ja muista 
suunnitelmista, rakennuslupatiedoista, tilastoista ja rekistereistä sekä kuntien 
ja alueellisten ympäristökeskusten (nyk. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten) edustajilta ja asukkailta. Tutkimuksessa 1 (Harmaajärvi 1992a) kohdealu-
eet (neljä kappaletta) olivat laajan asuntoalueiden kaavoitusta ja kustannuksia 
käsitelleen ASTA-tutkimuksen (Kivistö, Rauhala & Koskikallio 1979a, 1979b, Kivistö, 
Koskikallio & Rauhala 1982, Kivistö & Wahlgren 1984, Kivistö & Rauhala 1987, Kivistö 1987, 
Rauhala 1990) kohdealueita, joita koskevia tietoja saatiin myös ao. tutkimusaineis-
tosta. Tutkimuksessa 2 (Harmaajärvi & Lyytikkä 1999) tietoja kerättiin myös haastat-
telemalla asukkaita, ja tutkimusalueiden (neljä kappaletta) rajaus ja rakennusten 
sijainti määriteltiin karttatarkastelun ja paikkatietopohjaisten rekisteriaineisto-
jen avulla. Paikkatietopohjaisia tilasto- ja rekisteriaineistoja hyödynnettiin myös 
muun muassa työmatkapituuksien arvioimisessa. (Martamo 1995)

Tutkimuksissa 3 (Harmaajärvi 1998), 4 (Harmaajärvi 2002a) ja 5 (Kuismanen & 
Wahlgren 2009) tarkasteltiin suunnitteilla olevia asuntoalueita. Tiedot saatiin kaa-
valuonnoksista ja muista alueita koskevista suunnitelmista ja aineistoista. Tutki-
muksissa 3 ja 4 alueiden ekologinen tase arvioitiin kaavasuunnittelun yhteydessä 
niin, että luonnoksista tehtiin alustavat yleispiirteiset vaikutusarvioinnit ja suun-
nitelmia kehitettiin niiden perusteella, ja valmiista suunnitelmista arvioitiin lopul-
linen ekologinen tase, joka kummassakin kohteessa oli parempi kuin aikaisempien 
suunnitelmien perusteella arvioitu. Tutkimuksessa 5 ekologinen tase arvioitiin 
asemakaavaehdotuksen perusteella, ja tutkimukseen sisältyi myös ilmastonmuu-
toksen vaikutusten arviointi ja suositukset sen huomioonottamiseksi.

Kuntataso

Tutkimuksessa 6 (Halme & Harmaajärvi 2003) tarkasteltiin Kuopion eteläisiä kaupun-
ginosia kahden kaupunkirakennevaihtoehdon osalta. Tiedot perustuivat laadit-
tuihin suunnitelmiin tilanteessa, jossa rakennetaan uusi liikenneyhteys tai jossa 
sitä ei rakenneta. Uusien asuntoalueiden sijainti ja yleispiirteiset ominaisuudet 
määriteltiin suunnittelijoiden antamien tietojen perusteella paikkatietoaineistoja 
hyväksikäyttäen.

Tutkimuksissa 7 ja 8 (Wahlgren & Halonen 2006a, 2006b, Wahlgren 2007a, 2007b) tar-
kasteltiin Sipoon kunnan yleiskaavan rakennemallien vaikutuksia. Rakennemal-
lit kuvasivat yleispiirteisesti asunto- ja työpaikka-alueiden sijainnin ja keskeiset 
ominaisuudet, liikenneväylät, virkistysalueet ja erityisalueet kuudessa eri vaih-
toehdossa ja kahdessa lisävaihtoehdossa, joissa keskeisenä erona oli mitoitusero 
eli muita selvästi suurempi asukasmäärä. Tiedot perustuivat mallien kuvauksiin 
ja kunnan edustajien antamiin tietoihin. Rakennemallien vaikutusten arvioinnin 
ja niistä kunnassa käytyjen keskustelujen perusteella laadittiin valtuuston hyväk-
symä malli V, jonka pohjalta laadittiin yleiskaavaluonnos ja myöhemmin yleiskaa-
vaehdotus, joka sisälsi myös kuntarajamuutokset. Yleiskaavaluonnoksen ja -ehdo-
tuksen vaikutusten arvioinnit eivät ole mukana tässä tutkimuksessa (Wahlgren 
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2007a, 2007b, 2008a, 2008b). Tässä tutkimuksessa on mukana siten kaikkiaan yhdek-
sän Sipoon kunnan yhdyskuntarakennevaihtoehtoa.

Seutu- ja maakuntataso 

Tutkimuksessa 9 arvioitiin Jyväskylän seudun rakennemallin 20X0 vaikutukset. 
Arviointi tehtiin mallin perustana olevien vyöhykkeiden ja koko mallin osalta. Tie-
dot saatiin Jyväskylän seudun rakennemallityöhön osallistuneilta organisaatioilta 
ja rakennemallin työaineistoista. (Wahlgren 2011, Jyväskylän seutu 2011)

Tutkimuksissa 10 ja 11 arvioitiin EcoBalance-mallilla Kuopion seudun 
maakuntakaavan rakennemallien vaikutukset (Halme, Harmaajärvi & Koski 2003, 
Harmaajärvi, Halme & Kärkkäinen 2005). Malleja oli kaikkiaan viisi, ensimmäisessä 
tarkastelussa neljä ja toisessa tarkastelussa lisäksi näiden perusteella laadittu 
yhdistelmämalli. Tiedot saatiin maakunnan liiton ja kuntien edustajilta ja laadi-
tuista suunnitelmista. Mallien ominaisuuksien määrittelyssä hyödynnettiin 250 x 
250 neliömetrin ruutuihin perustuvia paikkatietoaineistoja. 

Tutkimuksessa 12 arvioitiin Pohjois-Savon maakuntakaavan vaikutukset 
ja verrattiin niitä Kuopion seudun maakuntakaavan vaikutuksiin. Tiedot saatiin 
maakunnan liiton edustajilta ja suunnitteluaineistoista. Vertailua varten lähtötie-
dot yhtenäistettiin keskenään vertailukelpoisiksi. (Wahlgren 2010a, 2012a)

2.1.2.1 Tutkimusalueen rajaus

Tutkimusalue voidaan rajata vapaasti riippuen tarkasteltavasta kohteesta. Tut-
kimusalue voidaan rajata kaava-alueen rajojen tai muun karttatarkastelun perus-
teella. Tämä rajaustapa sopii kokemusten mukaan hyvin asuntoaluekohtaisiin ja 
muihin suhteellisen yksityiskohtaisiin arviointeihin. Yleispiirteisissä arvioin-
neissa tutkimusalue voidaan rajata myös esimerkiksi ruututarkastelun avulla. 
Kunta-, seutu- ja maakuntatasolla tutkimusalue voidaan rajata kaava-alueen 
asunto- ja työpaikka-alueisiin tai erilaisiin vyöhykkeisiin. 

Tutkimusalueen rajauksen yhteydessä määritellään tutkimukseen sisältyvät 
rakenteet. Mikäli alue rajautuu esimerkiksi liikenneväylään tai alueen läpi kulkee 
liikenneväylä, jota käyttävät tutkimusalueen asukkaiden ja muiden toimijoiden 
lisäksi muut, väylän käyttö voidaan jyvittää niin, että se osa, mitä tutkimusalue 
hyödyntää, lasketaan tutkimusalueeseen mukaan ja muiden hyödyntämä osuus 
jätetään tarkastelun ulkopuolelle.

2.1.2.2 Maa-aluetta koskevat tiedot

Maa-aluetta koskevat tiedot ovat kokonaispinta-ala (m2), tonttien ja rakennus-
paikkojen, liikenneväylien, puistojen ja kenttien pinta-ala (m2) ja rakentamiste-
hokkuus (tarkastelutasosta riippuen tonttitehokkuus, korttelitehokkuus, alue-
tehokkuus) (kerrosneliömetriä maaneliömetriä kohden, k-m2/m2). Tiedot voivat 
sisältyä kaavasuunnitelmiin tai ne voidaan arvioida näiden perusteella.

Yksityiskohtaisissa suunnitelmissa alueen kokonaispinta-ala määritel-
lään aluerajauksen perusteella, jolloin kaikki rajauksen sisällä olevat alueet ovat 
mukana. Tarkastelun kohteena ovat vain maa-alueet, joten alueen sisällä olevien 
vesialueiden pinta-ala vähennetään kokonaispinta-alasta.
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Yleispiirteisten suunnitelmien osalta, esimerkiksi koko kuntaa, seutua tai maa-
kuntaa koskevissa tarkasteluissa, maa-alueen pinta-alana voidaan tarkastella vain 
rakentamiseen käytettävien alueiden pinta-aloja. Näiden sisällä olevat viher- ym. 
alueet ovat tarkastelussa mukana. Maa-alue voidaan määritellä karttarajauksen 
perusteella tai alueelle sijoittuvan rakennusten kerrosalan ja suunnitelmassa mää-
ritellyn aluetehokkuuden perusteella. 

Maan hinta voidaan arvioida paikallisen raakamaan yksikköhinnan perus-
teella. Yksityiskohtaisissa taloudellisissa tarkasteluissa voidaan käsitellä tarkem-
min maan hintaa, maanhankintakustannuksia ja maanmyyntituloja.

Aluetehokkuutta koskevia tietoja voidaan hyödyntää myös yleispiirteisessä 
suunnittelussa asunto- ja työpaikka-alueiden sisäisten verkkojen ja muiden raken-
teiden laajuuden arvioinnissa.

2.1.2.3 Rakennuksia koskevat tiedot

Rakennuksia koskevia lähtötietoja ovat rakennustyypeittäin lukumäärä, keski-
määräinen talokoko, keskimääräinen kerrosluku ja keskimääräinen pituus tai run-
kosyvyys. Kerättävät tiedot riippuvat tarkastelutasosta ja käytettävissä olevasta 
aineistosta. Alueen asukkaita koskevat tiedot (asukasmäärä, asuntojen määrä talo-
tyypeittäin, asumisväljyys) kootaan rakennusten tietojen yhteydessä. 

Kuvassa 10 esitetään kaavio EcoBalance-mallin rakennuksia koskevista tie-
doista. Keskeisin tarvittava tieto on kerrosalan määrä. Muita tietoja voidaan mää-
ritellä ilman tarkempia suunnitelmia. Yleensä tiedossa on suunniteltu talotyyppi 
ja sen keskeisimmät ominaisuudet: keskimääräinen talokoko, kerrosluku ja runko-
syvyys sekä pääasiallinen rakennusmateriaali. 

Kuva 10. EcoBalance-mallin rakennuksia (tuotantovaihe) koskeva laskenta.
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Tutkimuksessa 1 rakennuksia koskevat tiedot saatiin ASTA-tutkimuksen aineis-
toista (Kivistö et al. 1979a, 1979b, 1982, Kivistö & Rauhala 1987, Kivistö & Wahlgren 1984). 
Tutkimuksessa 2 rakennuksia koskevat tiedot saatiin rakennuspiirustuksista ja 
rakennusten omistajilta. Tutkimuksissa 3, 4 ja 5 tiedot määriteltiin kaavasuunni-
telmien ja suunnittelijoiden antamien tietojen perusteella.

Yleispiirteisten suunnitelmien (tutkimukset 6–12) rakennuksia koskevat tie-
dot määriteltiin yleispiirteisesti yhdessä kaavasuunnittelijoiden ja rakennemal-
lien laatijoiden kanssa. 

Rakennusten keskeisten ominaisuuksien määrittelyn jälkeen EcoBa-
lance-malli laskee rakennusmateriaaleja koskevat vaikutukset esimerkkitalo-
jen rakennusosakohtaisten tietojen avulla. Esimerkkitaloja ovat pientalo, jonka 
pääasiallinen rakennusmateriaali on puu ja kerrostalo, jonka pääasiallinen raken-
nusmateriaali on betoni. Näiden pohjalta muodostetaan tarpeen mukaan muita 
tyyppejä (rivitalot, palvelurakennukset). Malli laskee rakennuksia koskevien tieto-
jen pohjalta eri rakennusosiin kuluvien materiaalien määrän ja sen pohjalta mate-
riaalien tuotannossa tarvittavan energian ja aiheutetut päästöt. Esimerkkitalojen 
rakennusosia ja materiaalien tuotantoa koskevat tiedot on koottu kotimaisista läh-
teistä (Perälä & Niemi 1981, Perälä & Kontuniemi 1990, Larjava et al. 1991). 

Malli muodostaa kullekin talotyypille (omakotitalot, rivitalot, kerrostalot, toi-
mitilat) keskimääräisen rakennuksen, johon sovelletaan esimerkkitalojen raken-
nusosia koskevia tietoja. Keskimääräisen rakennuksen tiedot kerrotaan saman 
talotyypin talojen lukumäärällä.

Liitteessä 2 esitetään esimerkkejä laskentaa kuvaavista kaavoista.

2.1.2.4 Rakennusten käyttöä, kulutuksia ja energiantuotantoa koskevat tiedot

Rakennusten ominaisenergiankulutusta koskevat tiedot voidaan saada tutkimus-
kohteen toteutuneista tiedoista, paikallisista keskimääräisistä tiedoista, yleisistä 
tilastoista tai energialaitosten tiedoista. Suunnitelmia arvioitaessa pyritään otta-
maan huomioon ominaisenergiankulutuksen arvioitu tuleva kehitys.

Lämmitystapaa koskevat tiedot ovat tärkeitä energiantuotannon vaikutus-
ten arvioimiseksi. Myös paikallisista energiantuotantotavoista tarvitaan tietoja. 
Sähkönkäytön vaikutukset, primäärienergiankulutus, polttoaineiden kulutus ja 
päästöt arvioidaan paikallisen energiantuotannon ja valtakunnallisen sähköntuo-
tannon tietojen perusteella. Energiantuotannon vaikutuksia arvioitaessa pitkällä 
aikavälillä on useimmissa tutkimuskohteissa arvioitu energiantuotannon kehitys 
ja tuleva tilanne kansallisten strategioiden ja muiden tulevaa kehitystä koskevien 
arvioiden perusteella.

Lämmitysenergian tuotantotapaa koskevat tiedot saadaan pääasiassa paikal-
lisilta energiantuottajilta. Aluelämmityksen osalta käytetään paikallisen energian-
tuotantolaitoksen tietoja käytetyistä polttoaineista ja tuotannon hyötysuhteesta. 
Sähkön ja lämmön yhteistuotannon osalta myös sähköntuotantoa koskevia tietoja 
saadaan paikalliselta energiantuottajalta. Tapaustutkimuksissa on oletettu osan 
sähköstä tuotettavan paikallisesti ja osan valtakunnallisen keskimääräisen säh-
köntuotantojakauman mukaisesti, mikäli alue hyödyntää kaukolämmön ja säh-
kön yhteistuotantoa. Tässä tutkimuksessa on yhdenmukaistettu valtakunnallisen 
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sähköntuotannon oletukset sähkön ja lämmön tuotantotilaston vuoden 2011 tilan-
teen mukaiseksi Suomen virallisen tilaston (2011) perusteella. 

Raviradan alueella Sodankylässä on muista kohteista poiketen oletettu sähkö 
tuotettavaksi vesivoimalla. Tämä johtuu siitä, että alueen lähistöllä on vesivoiman 
tuotantolaitoksia, ja tutkimuksessa haluttiin tarkastella myös tämän vaikutusta 
alueesta aiheutuviin vaikutuksiin.

Talokohtaisten lämmitystapojen osalta tutkimuksessa on käytetty samoja 
laskentaoletuksia eri tutkimuskohteissa. ”Ekokylissä” käytettyjen polttoaineiden 
määrä on saatu asukkailta, ja polttoaineiden ominaisuuksia ja vaikutuksia koske-
vat tiedot perustuvat Suomen ympäristökeskuksen tietoihin. Muissa kohteissa 
polttoaineiden määrät, ominaisuudet ja vaikutukset perustuvat Suomen ympäris-
tökeskuksen tietoihin. (Petäjä 2009) 

Tässä osassa kerätään myös vedenkulutusta ja jätevesiä sekä talousjätteitä 
koskevat tiedot. Ne voivat perustua paikallisiin tietoihin tai tilastoista saataviin 
keskimääräisiin tietoihin. Näitä tekijöitä ei tarkastella tässä tutkimuksessa.

Kuvassa 11 esitetään kaavio rakennusten ja asukkaiden kulutuksia ja kustan-
nuksia koskevista tiedoista.

Kuva 11. EcoBalance-mallin rakennusten ja asukkaiden kulutuksia ja kustannuksia koskeva 

laskenta. 

Energiantuotannon primäärienergia, polttoaineet ja päästöt arvioidaan erillisen 
laskentakaavion avulla. Kaavion tietoja muutetaan tarpeen mukaan arvioidun 
energiantuotannon perusteella. Lämmitysenergian osalta käytetään pääasiassa 
tutkimuskohteen paikallisia tietoja. Sähköenergian tuotanto arvioidaan pääasi-
assa valtakunnallisten tietojen perusteella. Tapauksesta riippuen energiantuo-
tanto voidaan laskea paikallisen ja valtakunnallisen keskimääräisen tuotannon 
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yhdistelmänä. Arvioitaessa suunnitelmia energiantuotannon tulevasta kehityk-
sestä tehdään arvio. Liitteessä 2 esitetään esimerkki käytetystä kaaviosta. 

Malliin syötetään energiantuotannon hyötysuhteita ja polttoaineita koskevat 
tiedot. Polttoaineiden ominaispäästöt perustuvat Suomen Ympäristökeskuksen 
tietoihin (Petäjä 2009). Energiantuotantoketjun alkupään tiedot perustuvat eri läh-
teistä koottuihin tietoihin. 

Sähkön ja lämmön yhteistuotannon osalta käytetään hyödynjakomenetelmää 
(ks. esim. Motiva). Menetelmä kuvataan liitteessä 3. 

2.1.2.5 Verkostoja koskevat tiedot

Verkostoja koskevat tiedot (pituus, pinta-ala, ominaisuudet) saadaan yksityiskoh-
taisessa tarkastelussa kaavasuunnitelmista tai kartalta mitattuna. Yleispiirtei-
sessä tarkastelussa kytkentäverkkojen tiedot saadaan suunnitelmista tai paikal-
lisina asiantuntija-arvioina ja osa-alueiden sisäisten verkkojen määrä arvioidaan 
aikaisemmin tutkittujen alueiden keskimääräisten tietojen pohjalta aluetehok-
kuuteen ja kerrosalaan suhteutettuna.

Kuvassa 12 esitetään kaavio verkostoja ja muita rakenteita koskevista 
tiedoista.

2.1.2.6 Muita rakenteita koskevat tiedot

Muita rakenteita, kenttiä, puistoja, viheralueita ynnä muita koskevat tiedot (tyyppi 
ja pinta-ala, ominaisuudet) saadaan yksityiskohtaisessa tarkastelussa kaavasuun-
nitelmista tai kartalta mitattuna. Yleispiirteisessä tarkastelussa osa-alueiden 

Kuva 12. EcoBalance-mallin verkostoja ja muita rakenteita koskevat tiedot.
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yhteisten tai muuten laajaa aluetta palvelevien alueiden tiedot saadaan suunnitel-
mista ja osa-alueiden sisäisten puistojen ynnä muiden määrä arvioidaan samoin 
kuin verkostot aikaisemmin tutkittujen alueiden keskimääräisten tietojen poh-
jalta aluetehokkuuteen ja kerrosalaan suhteutettuna.

2.1.2.7 Liikennettä koskevat tiedot

EcoBalance-mallin avulla on tarkasteltu pääasiassa tutkittavien alueiden asukkai-
den liikennettä ja sen vaikutuksia. Yleisten tasojen arvioissa tietoihin on yhdistetty 
laajempia liikenneverkon ja liikenteen kehittymisarvioita ja joissakin tehdyissä 
arvioissa on tarkasteltu myös tavaraliikennettä. Arviointimalli ei aseta rajoituksia 
sille, miten liikennesuoritteet arvioidaan. Arvioinnissa voidaan hyödyntää par-
haita käytettävissä olevia lähtötietoja.

Kuvassa 13 esitetään kaavio liikennettä koskevista tiedoista. Laskentaesi-
merkki esitetään liitteessä 3.

Kuva 13. EcoBalance-mallin liikennettä koskevat tiedot, esimerkki asuntoaluetason 

arvioinnista. 

Matkatuotokset (matkojen vuotuinen lukumäärä) on arvioitu asuntoaluetasolla 
erikseen työmatkojen ja muiden matkojen osalta. Työmatkojen lukumäärä on arvi-
oitu arvioimalla alueen työssäkäyvien osuus väestöstä, etätyön osuus ja vuotui-
nen työpäivien määrä. Osalla alueista on ollut käytettävissä tiedot työssäkäyvien 
määrästä ja työmatkojen suuntautumisesta ja pituudesta. Muilla alueilla näistä 
on tehty arvio. Etätyön vaikutus työmatkojen määrään on arvioitu yleispiirteisesti 
(ECATT 1999). 
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Muiden matkojen vuotuinen määrä on arvioitu henkilöliikennetutkimusten päi-
vittäismatkojen perusteella (Henkilöliikennetutkimus [HLT]). Tätä tutkimusta tehtä-
essä keskimääräisenä muiden matkojen matkatuotoksena on käytetty 2,28 matkaa 
kuusi vuotta täyttänyttä henkilöä kohden vuorokaudessa. Tämä vastaa suurin piir-
tein henkilöliikennetutkimuksissa esitettyä matkalukua, jossa ovat mukana koulu- 
ja opiskelu- sekä ostos- ja asiointimatkat ja osa vapaa-ajan matkoista. Muiden mat-
kojen keskimääräisenä etäisyytenä on käytetty etäisyyttä keskustaan tai soveltaen 
useampaan asiointikohteeseen. 

Tarkastelussa ovat mukana matkat, joihin on katsottu yhdyskuntarakenteen 
ja paikallisen liikennejärjestelmän ominaisuuksien vaikuttavan (esim. Ristimäki et 
al. 2013). Pitkät matkat (yli 100 km) eivät ole tarkastelussa mukana. Tämä vastaa 
muun muassa Suomen työssäkäyntietäisyyksiä koskeneen tutkimuksen (Martamo 
1995), yhdyskuntarakennetta ja kasvihuonekaasupäästöjä koskeneen tutkimuksen 
(Harmaajärvi et a. 2001c, 2002a) ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeiden analyysin raja-
usta (Ristimäki et al. 2013). Vapaa-ajan asumisen ja siihen liittyvän liikenteen ekote-
hokkuutta on käsitelty muun muassa ympäristöministeriön julkaisussa Rytkönen 
& Kirkkari (2010). 

Liikennesuoritteet on arvioitu määrittelemällä eri tyyppisten matkojen keski-
määräiset matkatuotokset ja etäisyydet. Tämän jälkeen on määritelty etäisyyksien 
ja liikennejärjestelmän perusteella kulkutapajakauma ja ajoneuvojen kuormitus. 
Näin laskettujen ajoneuvosuoritteiden perusteella on laskettu aiheutuva energian-
kulutus, polttoaineiden kulutus, päästöt ja ajoneuvokustannukset.

Kunta- ja seutu- ja maakuntatasolla liikennesuoritteiden arviointi perustuu 
mahdollisuuksien mukaan seudullisiin liikennetutkimuksiin, jolloin mukana on 
henkilöliikenne ja tapauksesta riippuen myös tavaraliikenne. Esimerkiksi Jyväs-
kylän seudun rakennemallin arvioinnissa liikennesuoritteet perustuivat seudul-
lisen henkilöliikennetutkimuksen tuloksiin niin, että keskimääräiset suoritteet 
painotettiin eri vyöhykkeillä keskimääräisen työmatka- ja asiointietäisyyden 
perusteella. EcoBalance-malli ei sinänsä aseta rajoituksia liikennesuoritteiden 
arviointitavoille, joten eri tutkimuksissa voidaan hyödyntää parhaita käytettävissä 
olevia lähtötietoja. 

Matkatuotosten ja liikennesuoritteiden arvioinnissa on käytetty pohjana val-
takunnallisia henkilöliikennetutkimuksia ja muita asuinpaikan tyyppiä ja aiheu-
tuvaa liikennettä koskevia tutkimuksia (mm. Henkilöliikennetutkimus [HLT], Kalenoja 
et al. 2008, Kivari et al. 2007, Uudenmaan liitto 2008). Seudullisia liikennetutkimuksia 
on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan (esim. Jyväskylän seudun liikennetutkimus 
2009). Liikenteen energian ja polttoaineen kulutus ja päästöt on arvioitu VTT:n 
LIPASTO-tietojärjestelmän avulla (LIPASTO). Ns. alkupään vaikutukset on arvioitu 
TEMIS-mallin tulosten avulla (TEMIS 1990). Kustannukset on arvioitu liikennevi-
raston ja aikaisemmin tiehallinnon tieliikenteen ajoneuvokustannuksia koskevien 
ohjeiden perusteella (Ristikartano 2010, Tervonen et al. 2010, Tiehallinto 2001).

Seudullisissa tarkasteluissa on samaan aikaan kaavasuunnittelun kanssa 
laadittu liikennejärjestelmäsuunnitelmia ja niissä on arvioitu liikennesuoritteen 
muutokset suunnitelma-ajanjaksona tarkastelualueilla. Näillä arvioilla voidaan 
täydentää EcoBalance-mallilla tehtyjä arvioita.



68 Irmeli Wahlgren: Yhdyskuntarakenteen ekologisuus ja sen arviointi

EcoBalance-arviointimalli yhdyskuntarakenteen vaikutusten arvioinnissa

2.1.2.8 Laskenta

EcoBalance-malli perustuu Excel-taulukkolaskentaohjelmaan. Malli laskee tut-
kimuskohteiden ominaisuuksia koskevien lähtötietojen ja eri lähteistä koottujen 
ominaiskulutusten ja -päästöjen sekä yksikkökustannusten perusteella aiheutuvat 
vaikutukset. Esimerkkejä mallin laskentakaavioista esitetään liitteessä 2.

EcoBalance-mallin ensimmäisessä versiossa hyödynnettiin TEMIS-mallia 
(TEMIS 1990) energiankulutuksen ja liikenteen elinkaarenaikaisten päästöjen 
arvioinnissa. Ensimmäisen version jälkeen EcoBalance-mallilla laadituissa arvi-
oinneissa on pääosin hyödynnetty kotimaisia lähteitä paikallisten olosuhteiden 
huomioon ottamiseksi. Joitakin TEMIS-mallilla laskettuja elinkaaren aikaisia 
vaikutuksia ns. alkupään osalta on hyödynnetty edelleen.

2.1.3 Tulokset

EcoBalance-mallilla saadaan seuraavat tulokset:
• Energiankulutus (kWh)
 – Primäärienergia
• Rakennusmateriaalien kulutus (tonnia)
 – Puu, betoni, muu kivi, asfaltti, öljy ja muovi, lasi, metalli 

• Polttoaineiden kulutus (tonnia)
 – Öljytuotteet (bensiini, diesel, KPÖ, RPÖ), kivihiili, turve, maakaasu, puu

• Päästöt (tonnia) 
 – CO2, CO, SO2, NOX, CH ja hiukkaset
 – Kasvihuonekaasupäästöt (CO2-ekv.): CO2, CH4, N2O

• Vesi ja jätevesi (litraa)
• Jätteet (tonnia) 
 – Kierrätys, kompostointi, poltto, kaatopaikka

• Kokonaiskustannukset (euro)
Vesi ja jätevesi sekä jätteet eivät ole tässä tutkimuksessa mukana.

Malli laskee vaikutukset absoluuttisina ja asukas- ja työpaikkamäärää sekä 
kerrosalaa kohden. Suhteellisten tulosten avulla voidaan vertailla keskenään eri-
laisia alueita ja yhdyskuntarakennevaihtoehtoja.

Mallin avulla on arvioitu alueita ja vaihtoehtoja olettaen, että ne on toteutettu 
kokonaan suunnitelmien mukaisesti. Elinkaaren ajanjaksona käytetyn 50 vuoden 
jakson avulla voidaan yhdistää kertaluontoiset tuotantovaiheen vaikutukset jat-
kuviin, vuosittaisiin käyttövaiheen ja liikenteen vaikutuksiin. Käyttövaiheen ja 
liikenteen vuosittaiset vaikutukset on arvioitu kertomalla yhden vuoden vaikutus 
50:llä ja kustannusten osalta nykyarvomenetelmällä ottaen huomioon ajanjakson 
lisäksi käytettävä laskentakorkokanta. Malli ei sisällä elinkaaren aikana tapahtu-
via muutoksia ominaiskulutuksissa, -päästöissä ym. Arvioidut muutokset voidaan 
ottaa huomioon määrittelemällä elinkaaren aikaiset keskimääräiset arvot.

Ekologisen taseen avulla arvioidaan alueen kestävyyttä määrällisesti. Lisäksi 
on syytä tehdä laadullisia arvioita alueesta elinympäristönä, sen viihtyisyydestä 
ja muista laadullisista tekijöistä, jotka vaikuttavat siihen, minkälaiseksi ihmi-
sen elämä asuinympäristössään muodostuu. Esimerkiksi ”Ekokylien” ekologi-
nen tase  -tutkimuksen (Harmaajärvi & Lyytikkä 1999) mukaan alueiden keskinäinen 
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edullisuusjärjestys oli sama sekä ekologisen taseen että laadullisten arvioiden 
perusteella. Tehdyissä tapaustutkimuksissa lähtökohtana on ollut, että vertailtavat 
alueet eivät oleellisesti poikkea toisistaan laadullisten ominaisuuksien suhteen.

2.2 Muita yhdyskuntarakenteen ekologisuuden 
arviointimenetelmiä

EcoBalance-mallia muodostettaessa 1990-luvun alussa käytössä ei ollut juuri 
muita yhdyskuntarakenteen ekologisuuden arviointimenetelmiä. Sen vuoksi, kun 
haluttiin selvittää, minkälainen voisi olla kestävän kehityksen tavoitteen mukainen 
asuntoalue, piti muodostaa arviointimenetelmä sen arvioimiseksi. Samaan aikaan 
VTT:ssä oli käynnissä EMICUS-arviointimallin kehittäminen. EcoBalance-mallia 
laadittaessa hyödynnettiin samoja lähtöaineistoja kuin EMICUS -mallissa. EcoBa-
lance-mallia laadittaessa hyödynnettiin myös silloista saksalaista TEMIS-mallia 
(Total Emission Model for Integrated systems TEMIS 1990, myöhemmin GEMIS, Global Emis-
sions Model for Integrated Systems). 

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on kehitetty merkittävä määrä 
ympäristövaikutusten ja kestävyyden arviointimenetelmiä rakennusten arvioin-
tiin (ks. esim. Amoeda et al. 2012, Fadli 2012, Lucas & Amado 2012). Rakennetun ympäris-
tön ekologisten vaikutusten arviointimenetelmät on usein kehitetty ensin raken-
nustuotteiden ja rakennusten arviointia varten, ja niitä on myöhemmin kehitetty 
soveltuvaksi myös aluetasoisiin arviointeihin. Kansainvälisiä aluetason arviointi- 
ja luokittelumenetelmiä ovat esimerkiksi BREEAM for Communities, CASBEE-
City, CASBEE-UD ja LEED for Neighbourhood Development (LEED-ND). Näitä 
on esitelty kansainvälisissä konferensseissa kuten SB10, SB11 World Sustainable 
Building Conference, Building Sustainability Assessment 2012 (SB10 Finland 2010, 
SB11 Helsinki 2011, Amoeda et al. 2012). Menetelmiä on kuvattu yksityiskohtaisesti 
myös KEKO A-projektin väliraportissa (Säynäjoki et al. 2012).  

Eri maissa on kehitetty arviointimenetelmiä, jotka soveltuvat kunkin maan 
olosuhteisiiin. Kansainvälistä kehitystyötä arviointimenetelmien kehittämiseksi 
tehdään muun muassa International Initiative for a Sustainable Built Environ-
ment (IISBE) -järjestössä.

Vuonna 2012 valmistuneen VTT:n, Aalto-yliopiston ja SYKE:n Kaupunkien 
ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit KEKO-hankkeen A-osan raporteissa (Säynäjoki 
et al. 2012, Lahti et al. 2012b) esitellään alueellisia ekotehokkuuden arviointimenetel-
miä. EcoBalance-malli on esitelty samassa yhteydessä. Menetelmät on luokiteltu 
seuraavasti: kokonaisekotehokkuuden arviointimenetelmät, laajempi kestävän 
kehityksen näkökulma, energia- ja materiaalivirtojen laskentamallit sekä päästö-
jen ja ympäristövaikutusten laskentamallit. Lisäksi menetelmät on jaettu seutu- ja 
kuntatasolla tai kunnan osa- tai korttelitasolla sovellettaviin. EcoBalance-malli on 
siinä luokiteltu kokonaisekotehokkuuden arviointimenetelmäksi, joka soveltuu eri 
arviointitasoille (Säynäjoki et al. 2012).

KEKO-hankkeen B-osassa on tarkoitus kehittää yleinen arviointimenetelmä 
muun muassa kaavoittajien käyttöön.
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Kuvassa 14 esitetään yhdyskuntarakentamisen ekotehokkuuden arviointimene-
telmiä, joita on koottu ja arvioitu Kaupunkien ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit 
(KEKO) -tutkimuksessa (Säynäjoki et al. 2012). EcoBalance-arviointimalli on mai-
nittu sekä seutu- ja kuntatason että kunnan osa- ja korttelitason yhteydessä.  

Kuva 14. KEKO-tutkimuksessa arvioidut yhdyskuntarakentamisen ekotehokkuuden 

arviointityökalut. Aluetasoiset ekolaskurit jaoteltuna neljään käyttötarkoitusta kuvaavaan 

lokeroon ja kahteen sovellusaluetta kuvaavaan alalokeroon. (Säynäjoki et al. 2012). 

EcoBalance-malli ympyröitynä.

EcoBalance-mallilla tehdyissä arvioinneissa on hyödynnetty liikenteen yksikkö-
päästöjen osalta LIPASTO-mallin tietoja ja energiantuotannon polttoaineiden 
ominaispäästöjen osalta Suomen ympäristökeskuksen tietoja, joita on käytetty 
myös KASVENER-mallissa. EcoBalance-mallilla tehtyjen arviointien tuloksia on 
hyödynnetty KulmaKunta- ja Metka-malleja laadittaessa. 

EcoBalance-mallin ensimmäistä versiota laadittaessa ei ollut käytettävissä 
tämäntyyppiseen arviointiin soveltuvia arviointimenetelmiä. Mallia laaditta-
essa laskettiin saksalaisen TEMIS-mallin (TEMIS 1990) avulla energiantuotantoa 
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koskevia elinkaaren aikaisia ominaisvaikutuksia. TEMIS-mallissa oli muodos-
tettu erilaisia skenaarioita kaupunkien kehitykselle. Näistä valittiin mahdolli-
simman lähellä suomalaisia olosuhteita olevia skenaarioita arvioinnin pohjaksi. 
Myöhemmin energiantuotannon vaikutuksia arvioitaessa on käytetty kotimaisia 
tietolähteitä. EcoBalance-malli laadittiin samaan aikaan EMICUS-arviointimal-
lin (Rauhala 1992, 1994) kanssa, ja niitä laadittaessa hyödynnettiin osittain samoja 
lähtötietoja. Myöhemmin on kehitetty lukuisia arviointimenetelmiä, joista eräitä 
kuvataan seuraavassa.

Seuraavassa kuvataan lyhyesti KEKO-tutkimuksessa tarkasteltuja ja eräitä 
muita arviointimenetelmiä. Menetelmät esitetään aakkosjärjestyksessä. Tarkem-
mat kuvaukset ja analyysit KEKO-tutkimuksessa tarkastelluista menetelmistä 
löytyvät KEKO A väliraportista (Säynäjoki et al. 2012). 

Aallon hybridi-LCA on Aalto-yliopistossa kehitetty hybridi-elinkaarimalli, 
jonka avulla saadaan kuva tietyn alueen asukkaiden keskimääräisestä hiilijalan-
jäljestä kulutuksen näkökulmasta tarkasteltuna. Malli on panos-tuotos-pohjainen 
alueellisilla prosessitiedoilla tarkennettu hiilijäljen laskentamalli. Malli yhdistää 
suomalaisen kulutustutkimuksen Carnegie-Mellon -yliopiston EIO-LCA-tuotos-
taulukoihin ja tarkentaa laskentaa merkittävimpien päästöjen osalta yksityiskoh-
taisemmalla prosessidatalla. (Säynäjoki et al. 2012)

Beyond Vuores on aluekehityksen ja kumppanuuskaavoituksen arviointityö-
kalu. Ekotehokkuuden arviointi on osa laajaa laadullista arviointia. (Säynäjoki et al. 
2012)

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method) for Communities (BfC) on Iso-Britanniassa kehitetty arviointimene-
telmä, jonka avulla voidaan parantaa, mitata ja sertifioida aluekehityssuunnitel-
mien sosiaalista, ympäristöllistä ja taloudellista kestävyyttä. BREEAM for Com-
munities on kehitetty alun perin rakennuksia koskevan BREEAM-menetelmän 
pohjalta. Arvioinnissa on kuusi kategoriaa: hallinto, sosiaalinen ja taloudellinen 
hyvinvointi, luonnonvarat ja energia, maankäyttö ja ekologia, liikenne ja liikku-
minen sekä innovaatiot. Arvioinnin osa-alueet pisteytetään ja pisteiden summa 
muunnetaan hankkeen yleisarvosanaksi. (BRE Global 2014, Säynäjoki et al. 2012)

CASBEE-city (Comprehensive Assessment System of Building Environ-
mental Efficiency for Cities) on Japanissa kehitetty arviointimenetelmä kaupun-
gin ekotehokkuuden tarkasteluun. CASBEE-City on uusin CASBEE-“arviointi-
menetelmäperheen” menetelmä. Menetelmällä voidaan arvioida kokonaisen 
kaupungin hiilijälki ja kehityksen kestävyys. Menetelmä arvioi alueen sisäisen 
ympäristön laatua (Q) ja kasvihuonekaasupäästöjä (L). Kaupungin ekotehokkuus-
arvo BEE ilmaistaan eri osa-alueiden painotettujen keskiarvojen kautta saadun 
laadun ja ympäristövaikutusten suhteena Q/L. (JSBC 2011, Säynäjoki et al. 2012)

CASBEE-UD (Comprehensive Assessment System for Building Environ-
mental Efficiency for Urban Development) on aluekehityshankkeiden arviointiin 
käytettävä menetelmä. Menetelmä arvioi alueen sisäisen ympäristön laatua (Q) ja 
alueen ulkopuolelle kohdistuvien ympäristövaikutusten vähentämistä (LR). Tar-
kasteltavan alueen ekotehokkuusarvo BEE ilmaistaan eri osa-alueiden painotet-
tujen keskiarvojen kautta saadun laadun ja ympäristövaikutusten suhteena Q/L. 
(Säynäjoki et al. 2012)
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CitySim on 3D-mallinnukseen perustuva alueiden energiatehokkuuden arviointi-
malli. (Säynäjoki et al. 2012)

ECOCITY (EU) on EU:n 5. puiteohjelman tutkimusprojektin tuloksena synty-
nyt kaupunkirakenteen ekologisuuden ja kestävyyden arviointikehikko ja työkalu. 
Arviointikehikko on tarkoitettu kaupunginosa- ja asuntoaluetasoisten suunni-
telmien arviointiin. Arviointi kattaa fyysisten rakenteiden elinkaaren mukaiset 
materiaali- ja energiankulutus- sekä päästövaikutukset. (Säynäjoki et al. 2012) 

Ecocity Evaluator on Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd:n strategisen kaupun-
kisuunnittelun työkalu, jonka avulla voidaan arvioida suunnitellun alueen kus-
tannuksia ja kasvihuonekaasupäästöjä. Malli laskee alueen asukkaiden keski-
määräisen hiilijalanjäljen erikseen tuotannon ja kulutuksen näkökulmasta. Malli 
muuntaa kaavan laskentaruuduiksi, jotka sopeutetaan lähtötietojen saatavuuteen. 
(Säynäjoki et al. 2012)

EcoProP on kiinteistökehittämisen ja rakennusalan yrityksen tarpeisiin 
suunnattu hankkeen toimivuuden ja ympäristöominaisuuksien arvointityökalu. 
(Säynäjoki et al. 2012)

ECOREG on maakuntatasolle tarkoitettu ekotehokkuuden seuranta- ja arvi-
ointijärjestelmä. Ekotehokkuutta mitataan indikaattorien avulla. (Säynäjoki et al. 
2012)

Ekologinen jalanjälki mittaa sitä, miten paljon ekologisesti tuottavaa maata 
ja vettä tietty väestö tarvitsee nykyisen kulutuksensa ja jätehuoltonsa turvaami-
seksi. Menetelmässä ihmisen ympäristönkulutus muunnetaan maa-alueeksi. Tar-
vittavaa fyysistä aluetta verrataan käytettävissä olevaan maa-alueeseen (Lahti et 
al. 2006). Suomessa Maija Hakanen on laatinut väitöskirjan ekologisen jalanjäljen 
soveltamisesta eräissä Suomen kunnissa (Hakanen 1999). Suomen Kuntaliitto on 
laatinut ekologisen jalanjäljen kuntakohtaista määrittämistä varten Excel-poh-
jaisen laskentamallin. Laskentaohjelma määrittää tarkasteltavalle kunnalle asu-
miseen, liikenteeseen ja palveluihin liittyvät energiavirrat sekä rakennetun maan 
osuuden. Muilta osin laskentaohjelman tuottama kunnan ekologinen jalanjälki 
perustuu kansallisiin keskiarvoihin (Säynäjoki et al. 2012).

Ekologinen selkäreppu sisältää kaikki materiaalipanokset, jotka sisältyvät 
tuotteen tai palvelun valmistusketjuun. Siihen sisältyvät kaikki koko elinkaaren 
aikana kulutetut panokset, jotka ovat olleet välttämättömiä tuotteen tuottamiseen, 
vaikka eivät sisällykään välittömästi itse tuotteeseen tai palveluun. Yhdyskuntara-
kenteen näkökulmasta selkäreppuun sisältyvät kaikki materiaalit, joita tarvitaan 
rakentamiseen, ylläpitoon, korjaamiseen ja hävittämiseen (Lahti et al. 2006). Eräs 
ekologisen selkärepun luokkaan kuuluvista menetelmistä on MIPS-laskentame-
netelmä. MIPS-laskentamenetelmässä MIPS tulee sanoista material input per 
service unit eli materiaalipanos palveluyksikköä kohden. Menetelmää on käytetty 
erilaisten tuotteiden ja esimerkiksi rakennusten elinkaarenaikaisten vaikutusten 
arviointiin (Schmidt-Bleek 1994, 1998, 2000, Sinivuori 2004). MIPS-laskennassa on yhty-
mäkohtia EcoBalance-arviointimallin tarkoituksen ja sisällön kanssa. 

Ekopassi on internetissä käytettävä työkalu, jolla voidaan arvioida vapaa-ajan 
asunnon ratkaisujen ekotehokkuutta. Tarkasteltavat ominaisuudet ovat saavutet-
tavuus, materiaalien hiilijälki, energiankulutus, uusiutuvan energian osuus, vesi-
huolto ja jätehuolto. (http://ekopassi.vtt.fi, Säynäjoki et al. 2012)
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Ekotaajama on ertyisesti kaupunkikeskusten ulkopuolisten taajamasuunnitel-
mien energiatehokkuutta arvioiva ja alueellisen energialuokituksen määrittelyyn 
tähtäävä työkalu. (Säynäjoki et al. 2012)

Elinkaariarviointi (LCA, Life Cycle Assessment) on yleinen menetelmä tuot-
teen, prosessin, palvelun tai toiminnon mahdollisten ympäristövaikutusten arvi-
ointiin elinkaaripohjalta (kehdosta hautaan). Arviointiin sisältyvät tuotosten ja 
panosten määrittely, niihin liittyvien mahdollisten ympäristövaikutusten arvi-
ointi ja inventoinnin ja vaikutusvaiheiden tulosten tulkinta. Elinkaariarviointi on 
kehitetty enemmän tuotteiden kuin laaja-alaisten kehityshankkeiden arviointiin 
ja enemmän ympäristö- kuin sosioekonomisten vaikutusten arviointiin. Mene-
telmän sovelluksia kehitetään ja hyödynnetään eri tahoilla. LCC Life Cycle Cost 
Assessment, elinkaarikustannusten arvioinnissa tarkastellaan taloudellisia vai-
kutuksia. (Lahti et al. 2006, Säynäjoki et al. 2012, Amoeda et al. 2012, Koukkari & Nors 2009). 
Elinkaariarviointia varten on laadittu kansainvälisen standardisointijärjestön 
ISO:n 14040-sarjan standardit. ISO 14040 esittelee elinkaariarvioinnin pääpiir-
teet ja periaatteet. ISO 14044 määrittelee elinkaariarvioinnin vaatimukset ja opas-
taa esimerkiksi tavoitteiden ja soveltamisalan määrittelyssä, inventaarion teke-
misessä ja vaikutusarvioinnissa. Yksityiskohtaisten elinkaariarviointien sijaan 
voidaan tehdä myös yksinkertaistettuja elinkaariarviointeja. (Antikainen, R. 2010, ISO 
14040 2006, ISO 14044 2006)

EMICUS on kaupunkirakenteen aiheuttaman kokonaisenergiankäytön ja 
päästöjen arviointimalli. Se on tietokoneohjelma, joka laskee tietyn kaupunkira-
kenteen (lähinnä asuntoalueen) kokonaisenergiankulutuksen ja päästöt. Malli 
tehtiin VTT:ssä ympäristöministeriön toimeksiannosta alun perin pilottiversioksi 
Newcastlessa Englannissa v. 1991 pidettyyn OECD:n kokoukseen, joka käsitteli 
ympäristön parantamista kaupunkien energianhallinnan keinoin (Environmen-
tal Improvement through Urban Energy Management). Malli tarkastelee erikseen 
rakentamisvaiheen energiankulutusta ja päästöjä lähtien liikkeelle rakennusmate-
riaalien tuotannosta sekä vuositason energiankulutusta ja päästöjä, jotka aiheutu-
vat rakennusten lämmityksestä, sähkönkulutuksesta ja liikenteestä. Lisäksi malli 
arvioi eri energiamuotojen tuotantoketjuihin kuluvan primäärienergian ja vastaa-
vat päästöt. Lopuksi malli tarkastelee karkeasti kohteen koko elinkaarta yhdistä-
mällä rakennusvaiheen tulokset käytön aikaisiin tuloksiin tietyllä ajanjaksolla. 
Malli laadittiin samaan aikaan EcoBalance-mallin kanssa ja molemmissa käytet-
tiin monilta osin samoja lähdetietoja ja oletuksia. (Rauhala 1992, 1994, OECD 1993)

ENVIMAT-mallilla arvioidaan materiaalivirtojen, ympäristövaikutusten ja 
taloudellisten ja työllisyysvaikutusten välisiä suhteita. Malli on ympäristölaajen-
nettu panos-tuotostyökalu, jonka tuloksia voidaan käyttää aluetason tuotannon ja 
kulutuksen analyyseissä. (Säynäjoki et al. 2012)

FRES (the Finnish Regional Emission Scenario) on Suomen alueellinen pääs-
töskenaariomalli, joka on kehitetty tuottamaan tietoa ilmansaastepäästöjen arvi-
oimiseen ja niiden vähentämismahdollisuuksiin Suomessa. (Säynäjoki et al. 2012)

Green Star Communities on australialainen kehitteillä oleva aluekehitys-
hankkeiden sertifiointijärjestelmä. (Säynäjoki et al. 2012)

HEKO-työkalu kehitettiin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston käy-
tännön tarpeisiin arvioida kaavoitushankkeiden ja suunnitteluhankkeiden eko-
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eko  tehokkuutta. Arvioinnin kohteena voi olla kaupunkisuunnittelun kohdealue 
strategisesta koko kaupunkiseudun visiosta korttelitasoiseen asemakaavaan. Arvi-
ointiin sisältyvät rakennukset, perusrakenne ja liikenne koko elinkaaren ajalta. 
Ekotehokkuudella tarkoitetaan energian ja luonnonvarojen käytön ja syntyvien 
päästöjen ja jätteiden suhteellista määrää sekä ns. ekosysteemivaikutuksia (luon-
non monimuotoisuutta, puhdasta vettä ja ilmaa jne.). Arviointiin sisältyvät myös 
maamassojen kuljetukset, pilaantuneiden maiden puhdistamistarve, toimintojen 
sekoittuminen ja olevan rakennuskannan hyväksikäyttö. Mallissa lasketaan eko-
tehokkuuspisteet määriteltyjen arviointikriteerien ja niiden painotusten avulla. 
(Lahti et al. 2010, Säynäjoki et al.2012)

KASVENER on alueellinen kasvihuonekaasupäästöjen arviointimalli, jonka 
Suomen ympäristökeskus laati Kuntaliitolle kuntien ilmastotyöhön. Malli sovel-
tuu kunnan, maakunnan tai muun rajatun alueen vuotuisten kasvihuonekaasu-
päästöjen sekä energiantuotannon ja -kulutuksen laskentaan. Päästöt lasketaan 
sekä kunnan alueen energiantuotannon (tuotantoperusteiset päästöt) että kunnan 
energiankulutuksen (kulutusperusteiset päästöt) mukaan. Mallin laskennassa 
noudatetaan IPCC:n metodiikkaa ja käytetään Suomen päästöinventaarioiden 
laskentaparametreja. KASVENER-mallilla laskettavia kasvihuonekaasupäästöjä 
ovat hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli. Mallissa lasketaan energiasektorin 
päästöistä myös hiilimonoksidi, hiukkaset, rikkidioksidi ja typen oksidit. (Säynäjoki 
et al. 2012)

KUHILAS on kulutusperäinen hiilijalanjälkilaskuri, joka perustuu Suomen 
kansantalouden panos-tuotostaulukoihin ja prosessi-LCA-tietoihin. (Säynäjoki et al. 
2012)

KULE on WinEtana-laskentamallista aluetasolle kehitetty energiatarpeen 
arviointityökalu. (Säynäjoki et al. 2012)

KulmaKunta-malli kehitettiin VTT:ssa osana ympäristöklusterin ”Ekoteho-
kas yhteiskunta”-tutkimusohjelmaa. Mallissa tarkastellaan asuinympäristöä ja 
sen muutosta koko Suomen alueella vuoteen 2030 asti. Tulokset on esitetty maa-
kunnittain ja kuntatyypeittäin sisältäen kaikkiaan 70 maantieteellistä aluetta. 
Malli sisältää kaikki asuinympäristön rakennukset, perusrakenteen ja henkilölii-
kenteen. Malli arvioi ekotehokkuusvaikutuksina rakennusmateriaalit, polttoai-
neet, energiankulutuksen, veden käytön, päästöt ja jätteet. Mallin käyttämät omi-
naisvaikutukset perustuvat EcoBalance-mallin tietoihin ja sen sovellustuloksiin 
eri puolilla Suomea sijaitsevissa aluekohteissa. (Lahti & Halonen 2006, Säynäjoki et al. 
2012)

Kyläpassi on lomakylien arviointiin tarkoitettu työkalu päätöksenteon tueksi 
kuntatasolla. Tarkastelun kohteena ovat alueen sijainti ja liikenne, alueen infra-
struktuuri, luonnontila, alueella sijaitsevat palvelut ja energia. (Säynäjoki et al. 
2012) 

LEED-ND (Leadership in Energy and Environmental Design for Neigh-
bourhood Development) on yhdysvaltalainen aluekehityshankkeiden sertifioin-
tijärjestelmä, jota käytetään myös muissa maissa. Pääkategoriat ovat sijainti ja 
yhteydet, rakenne ja aluedesign sekä infrastruktuuri ja rakennukset. Arvioinnin 
osa-alueet pisteytetään yksityiskohtaisin kriteerein osa-alueittain vaihtelevalla 
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enimmäispistemäärällä. Yhteismitallistaminen perustuu subjektiiviseen näke-
mykseen alueellisesta ekotehokkuudesta. Pisteiden summa määrää sertifioinnin 
yleisarvosanan (hylätty, hyväksytty, hopea-, kulta- tai platinatasoinen). (USGBC 
2011, Säynäjoki et al. 2012)

LIPASTO on VTT:n kehittämä ja ylläpitämä Suomen liikenteen energianku-
lutuksen ja päästöjen laskentajärjestelmä. Järjestelmä sisältää liikenteen päästöt 
aikasarjana vuosille 1980–2010 sekä ennusteen vuoteen 2030 asti. LIPASTOsta on 
muodostunut kansallinen liikenteen ympäristötietokanta, jonka tietoja käytetään 
hyväksi monissa muissa arviointimalleissa laskennan pohjatietoina. Tietokanta 
kattaa koko Suomen ja sisältää myös kuntakohtaiset perustiedot. Myös EcoBa-
lance-malli hyödyntää LIPASTOn tietoja liikenteen energiankulutuksen ja päästö-
jen laskennassa. (LIPASTO, Säynäjoki et al. 2012)

MenTouGou on alueellisen ekotehokkuuden arviointiin tarkoitettu työkalu 
kiinalaisen aluehallinnon (District Beijing) käyttöön. Arviointikehikossa ovat 
mukana materiaalit ja energiankulutus, päästöt, jätteet ja ekosysteemivaikutukset. 
Eri tekijöiden yhteismitallistaminen tapahtuu painokertoimien avulla. (Säynäjoki et 
al. 2012)

Metka-tutkimuksessa mallinnettiin ja arvioitiin Helsingin metropolialu-
een, johon sisältyi viiden maakuntaliiton alue, aluerakennevaihtoehtoja ja niiden 
ekotehokkuutta. Mallinnus sisälsi kaikki alueen rakennukset, perusrakenteen ja 
liikenteen. Indikaattoreita olivat rakennusmateriaalit, polttoaineet, energiankulu-
tus, veden käyttö, päästöt ja jätteet. (Lahti et al. 2008, Säynäjoki et al. 2012)

NILIM tool (National Institute for Land and Infrastructure Management, 
Japani) on kaupunkien ja niiden osa-alueiden kehittämishankkeiden arviointiin 
tarkoitettu päätöksenteon tukiväline, joka kattaa ekotehokkuuden ja muita kestä-
vyyden ulottuvuuksia. Menetelmä ei sisällä eri tekijöiden yhteismitallistamista. 
(Säynäjoki et al. 2012) 

PIMWAG-kriteeristö kehitettiin Helsingin Eko-Viikin alueen suunnittelua ja 
rakentamista, erityisesti tontinluovutuskilpailuja varten. PIMWAG arvioi hank-
keita viidestä näkökulmasta: saastuminen, luonnonvarat, terveellisyys, luonnon 
monimuotoisuus ja ravinto. Kriteerien määrälliset tavoitteet on pisteytetty. (Säy-
näjoki et al. 2012)

PromisE on suomalainen moniulotteinen rakennushankkeiden ja rajoitetusti 
myös alueellinen ympäristöluokitus. (Säynäjoki et al. 2012)

Seutukeke (Kestävä seudullinen maankäyttö ja liikenne) tarkastelee keski-
suurten kaupunkiseutujen maankäytön ja liikenteen kestävää kehitystä. Hank-
keessa kehitettiin kriteereitä ja mittareita eri osa-alueille. (Söderman et al. 2011, Säy-
näjoki et al. 2012)

TEMIS Total Emission Model for Integrated Systems (environmental soft-
ware). (Öko Institut, Darmstadt; The International Institute for Sustainability Analysis and 
Strategy, IINAS) (TEMIS 1990). Mallilla voidaan arvioida yhdyskuntien kehityksestä 
aiheutuvia energian ja materiaalin kulutusta ja päästöjä erilaisten skenaarioiden 
avulla. Mallista on kehitetty myöhemmin GEMIS – Global Emission Model for 
Integrated Systems (GEMIS 2013). Mallin avulla voidaan arvioida yhdyskuntakehi-
tyksestä aiheutuvia energian ja materiaalien kulutusta ja päästöjä koko elinkaaren 
aikana.
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UZ (Urban Zone) on yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän yhteen sovit-
tava paikkatieto- ja suunnitteluaineisto. Vyöhykkeet ovat: jalankulkuvyöhykkeet, 
joukkoliikennevyöhykkeet ja autovyöhykkeet. (Säynäjoki et al. 2012) 

WinEtana on rakennusten energiankulutuksen arviointityökalu, joka sopii 
myös korttelitasoisten aluekokonaisuuksien arviointiin. (Säynäjoki et al. 2012)

YKEVAKA-mallinnus tehtiin osana yhdyskuntarakenteen kehityksen vaiku-
tuksia kasvihuonekaasupäästöihin koskenutta tutkimusta ympäristöministeriön, 
liikenne- ja viestintäministeriön ja työvoima- ja elinkeinoministeriön toimeksian-
nosta Strafica Oy:n ja VTT:n yhteistyönä. Tutkimuksessa arvioitiin yhdyskunta-
rakenteen kehityksen erilaisten kehityskulkujen vaikutukset kasvihuonekaasu-
päästöihin vuoteen 2050 mennessä ja mahdollisuudet päästöjen vähennyksiin 
ohjaamalla yhdyskuntarakenteen kehitystä. Tutkimus kattoi Suomen 34 suurinta 
kaupunkiseutua. (Lahti & Moilanen 2010, Säynäjoki et al. 2012)
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3 Yhdyskuntarakenteen     
 ekologisuuden arviointi

3.1 Tutkimuskohteet

Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat tutkimukseen valitut EcoBalance-
mallin avulla arvioidut kohteet asuntoalue-, kunta-, seutu- ja maakuntatasolla. 
Tutkimukset, joissa näitä kohteita on tarkasteltu, muodostavat tämän tutkimuk-
sen tapaustutkimukset. Alkuperäisissä tutkimuksissa käytettyjä lähtötietoja ja 
oletuksia on muokattu tarpeellisilta osin, jotta kohteet ovat vertailukelpoisia kes-
kenään. Tutkimukseen valitut tapaustutkimukset muodostavat keskenään vertai-
lukelpoiset tarkastelukohteet asuntoaluetasolla. Kunta-, seutu- ja maakuntatason 
tapaustutkimukset sisältävät oman alueensa vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka ovat 
vertailukelpoisia keskenään, mutta eivät muiden tapaustutkimusten kanssa. Eri 
tarkastelutasojen kohteet eivät ole keskenään vertailukelpoisia, eikä niitä ole tar-
koitus vertailla keskenään. Eri tarkastelutasoille tyypillisiä keskeisiä vaikuttavia 
tekijöitä pyritään kuitenkin tuomaan esiin.

Tutkimukseen valitut asuntoaluetason tapaustutkimukset muodostuvat 
tyypillisistä suomalaisista asuntoalueista (tiivis ja väljä pientaloalue, seka-alue, 
kerrostaloalue), haja-asutusalueen ”ekokylistä” (suhteellisen uusi ja väljä, suh-
teellisen uusi ja tiivis, vanha ja väljä sekä vanha ja tiivis) sekä suhteellisen uusista 
seka-alueista. Erilaisten tutkimuskohteiden perusteella tarkastellaan erilaisen 
ratkaisujen vaikutuksia.

Tutkimukseen valitut kuntatason tapaustutkimukset sisältävät yhdyskunta-
rakennevaihtoehtoja, joiden vaikutuksia vertaillaan.

Tutkimukseen valitut seutu- ja maakuntatason tapaustutkimukset sisältävät 
yhdyskuntarakennevaihtoehtoja, joiden vaikutuksia vertaillaan.

Kullakin tarkastelutasolla pyritään löytämään keskeisiä vaikuttavia tekijöitä 
ja vaikutusten suuruusluokkia sekä eroja erilaisten ratkaisujen vaikutuksissa.

Tutkimukseen on valittu EcoBalance-arviointimallilla arvioitujen kohteiden 
joukosta tapaustutkimuksia, joiden kohteet edustavat laajasti suomalaisia alueita 
ja alueidenkäytön suunnittelua. Valitut tapaustutkimukset muodostavat kokonai-
suuden, jossa on erilaisia kohteita ja ratkaisuja, jolloin voidaan arvioida kyseisten 
ratkaisujen ja valintojen vaikutuksia. Lisäksi valitut tapaustutkimukset edustavat 
eri suunnittelutasoja, jolloin voidaan löytää kullekin tasolle ominaiset vaikutukset 
ja keskeiset vaikuttavat tekijät.
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Asuntoaluetasolla tutkimuksen kohteiksi valittiin alueita, joilla on eroja talotyy-
peissä, aluetehokkuudessa ja sijainnissa. Mukana on alueita, joiden ratkaisut ovat 
tavanomaisia, ja alueita, joiden suunnittelussa tai kehittämisessä on ollut ympä-
ristöä säästäviä tavoitteita. Mukana on myös uusi suunniteltu alue, jotta voidaan 
tarkastella rakennusten energiatehokkuuden arvioidun paranemisen vaikutusta 
verrattuna aikaisemmin toteutettuihin alueisiin. Oleellista tutkimuksessa on, että 
tapaustutkimukset ovat todellisia suunniteltuja tai toteutettuja kohteita, eivätkä 
teoreettisia malleja erityyppisistä kohteista. Tutkimukseen valitut kohteet edusta-
vat laajasti suomalaisten asuntoalueiden kirjoa.

Kuntatasolla tutkimukseen valittiin tapaustutkimuksia kahdesta kunnasta. 
Toisessa tarkasteltiin uuden merkittävän liikenneväylän toteuttamisen vaikutusta 
yhdyskuntarakenteeseen ja siitä aiheutuvia vaikutuksia. Toisessa tapaustutki-
muksessa tarkasteltiin kunnan yleiskaavasuunnitteluun liittyen erilaisten yhdys-
kuntarakennevaihtoehtojen vaikutuksia. Valitut kohteet edustavat yleisiä suunnit-
teluun liittyviä tilanteita Suomessa.

Seutu- ja maakuntatasolla tutkimukseen valittiin tapaustutkimuksia kahdelta 
alueelta. Enimmäisessä tapauksessa tarkasteltiin kaupunkiseudun strategiseen 
suunnitteluun liittyviä rakennemalleja, jotka perustuivat erilaisiin vyöhykkeisiin. 
Toisessa tapauksessa arvioitiin maakuntakaavasuunnitteluun liittyen erilaisten 
yhdyskuntarakennevaihtoehtojen vaikutuksia, ja kolmannessa tapauksessa ver-
rattiin keskeisen kaupunkiseudun maakuntakaavan vaikutuksia koko maakunnan 
kattavan maakuntakaavan vaikutuksiin. Valitut kohteet edustavat yleisiä seutu- ja 
maakuntatason suunnittelun tilanteita.

Tutkimukseen valitut tapaustutkimukset edustavat yleisiä eri suunnittelu-
tasojen tilanteita. Kun kaikki tutkimuskohteet on arvioitu samoilla periaatteilla 
EcoBalance-mallilla, voidaan vertailla erilaisten ratkaisujen vaikutuksia. Kussa-
kin tapaustutkimuksessa on vertailtu erilaisia ratkaisuja. Tässä tutkimuksessa 
valittujen tapaustutkimusten kohteet on jäsennelty ja analysoitu systemaattisesti 
erilaisten ratkaisujen kokonaisuutena.

Tutkimuskohteena on 11 toteutettua tai suunniteltua asuntoaluetta (neljä tyy-
pillistä suomalaista asuntoaluetta 1992, neljä ”ekokylää” 1999, suunniteltuja ja osittain toteu-
tettuja uusia asuntoalueita Sodankylä 1998, Kotka 2002, Oulu 2009). Kunta- ja kunnanosa-
tasolla tutkimuskohteena on kaksi kaupunkirakennevaihtoehtoa (Kuopio 2003) 
ja yhdeksän yleiskaavan rakennemallivaihtoehtoa (Sipoo 2006 ja 2007). Seutu- ja 
maakuntatasolla tutkimuskohteena on seututason rakennemallin viisi vyöhykettä 
ja koko malli, viisi maakuntakaavan rakennemallivaihtoehtoa ja kaksi maakunta-
kaavaa (Jyväskylän seutu 2011, Kuopion seutu 2003, 2005 ja 2010, Pohjois-Savon maakunta 
2010). (Harmaajärvi 1992a, 1998, 2002a, Harmaajärvi & Lyytikkä 1999, Halme & Harmaajärvi 
2003, Halme, Harmaajärvi & Koski 2003, Harmaajärvi, Halme & Kärkkäinen 2005, Wahlgren & 
Halonen 2006a, 2006b, Wahlgren 2007a, 2007b, Kuismanen & Wahlgren 2009, Wahlgren 2010a, 
2011, 2012a). (Kuva 15)

Liitteessä 4 esitetään kaaviokuvia tutkimuskohteiden arvioinnin pohjana 
olleista suunnitelmista ja kaavoista.

Seuraavassa kuvataan lyhyesti tapaustutkimukset ja niiden kohteet 
tarkastelutasoittain.
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3.1.1 Asuntoaluetaso

1.  Kestävän kehityksen tavoitteen mukainen asuntoalue – Arvio neljästä tyypilli-
sestä suomalaisesta asuntoalueesta kestävän kehityksen kannalta (Harmaajärvi 
1992a)

Tutkimuksessa pyrittiin arvioimaan asuntoalueiden eri suunnitteluratkaisujen 
vaikutuksia ja merkitystä kestävän kehityksen tavoitteen kannalta. Tavoitteena 
oli tuottaa tietoa vaikutusten suuruusluokasta ja kokonaisvaikutuksesta koko 
elinkaaren aikana sekä löytää ne keskeiset asuntoalueen suunnitteluratkaisui-
hin ja tuotantoprosesseihin liittyvät tekijät, joihin tulisi kiinnittää erityistä huo-
miota pyrittäessä kohti kestävän kehityksen mukaista asuntoalueen tuotanto- ja 
käyttöprosessia.

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa asuntoalueen erilaisten suun-
nitteluratkaisujen tyypillisistä vaikutuksista ja niiden välisistä eroista kestävän 
kehityksen kannalta. Tutkimuksen pohjaksi selvitettiin kirjallisuuden perusteella, 
mitä kestävän kehityksen tavoite edellyttää asuntoalueelta. Tutkimuksen mukaan 

Kuva 15. Tutkimuskohteet. Asuntoaluetaso (neliöt): Haja-asutusalueen “ekokylät”: 1 Ekolehtilä, 

2 Pellesmäki, 3 Puutosmäki, 4 Vuonislahti. Taajama-asuntoalueet: 5 tiivis pientaloalue, 6 väljä 

pientaloalue, 7 seka-alue, 8 kerrostaloalue, 9 Sodankylä (seka-alue), 10 Kotka (seka-alue), 

11 Oulu (seka-alue). Kunta- ja seututaso (ympyrät): 12 Kuopio (2 rakennemallia), 13 Sipoo (9 

rakennemallia), 14 Jyväskylän seutu (6 rakennemallin vyöhykettä ja koko malli), 15 Kuopion 

seutu (5 rakennemallia), 16 Pohjois-Savon maakunta (2 maakuntakaavaa). (Kartta: Google 

Earth 2007) 
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se merkitsee huomion kiinnittämistä luonnonvarojen käyttöön, energiankulutuk-
seen sekä päästöihin, jätteisiin ja muihin haittoihin. Kirjallisuuden perusteella tar-
kasteltaviksi vaikutuksiksi määriteltiin energian kulutus, materiaalien ja polttoai-
neiden kulutus, päästöt ja jätteet sekä kustannukset. Tutkimuksessa ovat mukana 
kaikki asuntoalueen rakenteet eli rakennukset, liikenne- ja teknisen huollon ver-
kot, kentät, puistot ja muut viher- ynnä muut sellaiset alueet sekä alueen aiheut-
tama liikenne.

Tutkimuksessa pyrittiin arvioimaan kaikki asuntoalueen koko elinkaaren 
aikana aiheutuvat kestävän kehityksen kannalta oleelliset vaikutukset. Elinkaari 
jaettiin tuotanto- ja käyttövaiheeseen sekä liikenteeseen. Purkuvaihe ei ole sisäl-
tynyt tarkasteluun. Elinkaaren pituutena käytettiin 40 vuotta, joka vastasi tutki-
muksen ajankohtana arvioitua yhdyskuntarakenteiden keskimääräistä käyttöikää. 
Elinkaaren pituudeksi muutettiin tutkimuksen jälkeen 50 vuotta, ja tässä tutki-
muksessa kaikissa tutkimuskohteissa käytetään 50 vuoden ajanjaksoa kuvaamaan 
elinkaaren pituutta. Ajatuksena on, että keskimäärin tuon ajanjakson jälkeen alu-
een rakenteet uusitaan.

Tutkimuksessa tarkasteltiin asuntoalueiden tyypillisiä suunnitteluvalintoja, 
joita ovat esimerkiksi kaavalliset ratkaisut kuten talotyypit ja rakentamistehok-
kuus, materiaalivalintoja sekä alueiden sijainnin vaikutusta. 

Tutkimuksen kohdealueet valittiin ns. ASTA-tutkimuksen kohde-alueiden 
(kaikkiaan 24 kpl) joukosta. Näin saatiin tarkastelun kohteeksi suunnitteluvalin-
noiltaan erilaisia alueita. Tiedot alueiden rakenteista saatiin alueita koskevista 
suunnitelmista ja rakenteiden piirustuksista ja muista asiakirjoista, joita oli aikai-
semmin koottu ASTA-tutkimusta varten (esim. Kivistö & Wahlgren 1984).

Tutkimuksen kohteiksi valittiin neljä suomalaista todellista asuntoaluetta: 
tiivis pientaloalue, väljä pientaloalue, seka-alue ja kerrostaloalue. Alueilla on 
asuinrakennusten lisäksi palvelurakennuksia. Aluetehokkuus vaihtelee ea = 0,14–
0,34. Asuntoalueiden etäisyydeksi keskustasta ja työpaikoista määriteltiin pien-
taloalueilla 10 kilometriä ja seka- ja kerrotaloalueilla viisi kilometriä. Pientalot 
on rakennettu puusta ja kerrostalot betonista. Osalla alueista on aluelämmitys ja 
osalla talokohtainen öljylämmitys. 

Tutkimuksen mukaan pientaloalueilla kuluu enemmän energiaa ja polttoai-
neita sekä aiheutuu enemmän päästöjä ja kustannuksia kuin kerrostaloalueilla. 
Suurimmat erot alueiden välillä aiheutuvat liikenteestä, aluelämpöverkon hävi-
öistä, talotyypistä ja verkostojen määrästä.

Tutkimuksen mukaan ympäristöystävällinen asuntoalue voi olla kerros- tai 
pientaloalue ja sillä on kehittynyt lämmitysjärjestelmä. Se sijaitsee lähellä työpaik-
koja ja palveluja. Se on rakenteeltaan suhteellisen tiivis, mikä mahdollistaa tehok-
kaan liikenne- ja teknisen huollon verkon rakentamisen sekä samalla myös säästää 
luonnonympäristöä. Sen suunnittelussa ja rakentamisessa on lisäksi otettu huomi-
oon ja hyödynnetty paikalliset olosuhteet ja erityispiirteet.

2. ”Ekokylien” ekologinen tase – Neljän suomalaisen asuntoalueen arviointi 
kestävän kehityksen kannalta (Harmaajärvi & Lyytikkä 1999)

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomessa toteutettujen ekokylien tai kestä-
vän kehityksen alueiden ekologinen tase. Tutkimuksen avulla etsittiin vastausta 
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muun muassa kysymykseen, onko ”luonnonmukainen” asuminen kestävän kehi-
tyksen mukaista, ja kuinka ekologisia ekokylät todella ovat. Tutkimuksen perus-
teella pyrittiin löytämään ratkaisuja, joilla ekologista tasetta voidaan tarvittaessa 
parantaa. Tavoitteena oli lisätä tietoutta ekologisen asumisen ja rakentamisen 
periaatteista ja löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten toiveiden ja ekolo-
gisen tasapainon yhteensovittamisen ristiriitatapauksissa. Tavoitteena oli edistää 
yhdyskuntarakenteen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehit-
tämistä. Tutkimuksen avulla pyrittiin saamaan tietoa energian, luonnonvarojen 
ja kustannusten säästö- sekä haittojen vähentämismahdollisuuksista, joita yhdys-
kuntarakenteen kehittämiseen liittyy. Lisäksi haluttiin saada tietoa asukkaiden läh-
tökohdista ja kokemuksista pyrittäessä vähän luontoa kuormittavaan asumiseen.

Tutkimuksen kohteiksi valittiin neljä sellaista kylää, joiden suunnittelussa 
tai kehittämisessä on pyritty ympäristöä säästäviin ratkaisuihin. Tutkimusalueet 
eivät ole järjestäytyneitä ekoyhteisöjä. Tutkimuksen kohdealueet valittiin esi-
tutkimuksessa (Harmaajärvi & Lyytikkä 1996). Uudenkaupungin Ekolehtilä ja Kuo-
pion Pellesmäki ovat suhteellisen uusia, 1980-luvulla rakennettuja alueita, joiden 
syntyyn ovat vaikuttaneet kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet. Ekolehtilä 
on suhteellisen väljä ja Pellesmäki suhteellisen tiivis alue. Puutosmäki Vehmer-
salmella (nykyisin Kuopiossa) ja Vuonislahti Lieksassa ovat vanhoja kyliä, joita 
pyritään kehittämään kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet huomioon ottaen. 
Puutosmäki on väljä ja Vuonislahti suhteellisen tiivis alue.

Tutkimuksessa arvioitiin kohdealueiden ekologinen tase, ja lisäksi alueita 
arvioitiin sanallisen arvioinnin avulla, jossa käsiteltiin alueiden teknisen huollon 
ratkaisuja, rakennuksia koskevia ratkaisuja, asuntoalueen ja asunnon kestävän 
kehityksen kannalta keskeisiä laadullisia ominaisuuksia, luonnon monimuotoi-
suutta ja luonnon kokemista, kestävää elämäntapaa ja suunnittelua. Tässä tutki-
muksessa on mukana vain tutkimuksen ekologista tasetta koskeva osa.

Lähtötiedot saatiin alueiden asukkailta, kunnilta ja alueellisilta ympäristö-
keskuksilta, alueita koskevista suunnitelmista, rakennuspiirustuksista sekä rekis-
teri- ja tilastoaineistoista.

Tutkimuksessa tarkasteltiin alueiden välisiä eroja ja vertailtiin niitä lisäksi 
aikaisemman tutkimuksen (Harmaajärvi 1992a) pohjalta lähinnä vastaavantyyppi-
siin taajamissa sijaitsevien eli pientaloalueiden keskimääräisiin tuloksiin.

Kohdealueiden aluetehokkuus vaihtelee ea = 0,002–0,052. Rakennukset ovat 
pääosin omakotitaloja, Vuonislahdessa on myös rivitaloja. Palvelurakennuksia on 
Puutosmäessä ja Vuonislahdessa. Pääasiallinen rakennusmateriaali on puu. Aluei-
den etäisyydet keskustasta ja työpaikoista vaihtelevat 3,6–30,6 kilometriä. Lämmi-
tystapoina ovat puu-, sähkö- ja öljylämmitys.

Tutkimuksen mukaan ”ekokylät” eivät välttämättä ole kovin ekologisia. Alu-
eiden välillä on suuriakin eroja, jotka aiheutuvat pääasiassa liikenteestä ja sähkön 
kulutuksesta. Tarkastellut vaikutukset ovat tutkimusalueilla pääosin suuremmat 
kuin vertailualueilla. Jätteiden määrään ja vedenkulutukseen on kuitenkin kiinni-
tetty eritistä huomiota. Myönteistä on myös puun käyttäminen rakennusmateri-
aalina ja lämmityksessä. Asukkaat arvostavat luontoa ja luonnonläheisyys on ollut 
merkittävä syy alueille muuttoon. Uusia ”ekokyliä” suunniteltaessa tulisi erityistä 
huomiota kiinnittää alueen sijaintiin ja rakennusten energiankulutukseen. 
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3. Sodankylän raviradan asuntoalueen ekologinen tase (Harmaajärvi 1998)

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Sodankylän raviradan alueelle suunnitellun 
asuntoalueen ekologinen tase. Tavoitteena oli rakentaa alueelle arktiseen ympäris-
töön sopiva, arkkitehtonisesti korkeatasoinen, periaatteeltaan ekologinen asun-
toalue. Tutkimuksen perusteella pyrittiin löytämään ratkaisuja, joilla ekologista 
tasetta voidaan tarvittaessa parantaa. Tutkimuksen tuloksena toivottiin saatavan 
tietoa siitä, minkälainen asuntoalueen ekologinen tase voi olla pohjoisissa olosuh-
teissa, mitkä asiat muodostuvat keskeisiksi ja mihin pitäisi suunnittelussa kiinnit-
tää erityistä huomiota. Tutkimuksen perusteella pyrittiin löytämään mahdolliset 
ongelmat ekologisen taseen suhteen ja kehittämään suunnitelmia sen parantami-
seksi. Ekologisen taseen arviointi oli yhdessä alueen luonnonolosuhteiden inven-
toinnin kanssa osa kaavaluonnoksen ympäristövaikutusten arviointia.

Ekologinen tase arvioitiin alueen kaavasuunnitelmien perusteella kolmessa 
vaiheessa: ensin arvioitiin kahden luonnoksen ominaisuuksia, ja arvioinnin 
perusteella luonnoksista kehitettiin kolmas vaihtoehto. Arviot otettiin huomioon 
maankäytön suunnitteluprosessin edetessä, ja suunnitelmia kehitettiin ekologi-
sen taseen parantamiseksi. Varsinainen arvio alueen ekologisesta taseesta tehtiin 
vuonna 1997 laaditun kaavaluonnoksen perusteella.

Arvioinnin lähtötiedot saatiin aluetta koskevista suunnitelmista ja suunnitte-
lijoilta sekä kunnalta ja energiayhtiöiltä.

Alueen aluetehokkuus on ea = 0,16. Alueelle sijoittuu omakoti-, rivi- ja ker-
rostaloja sekä palvelurakennuksia. Alue sijaitsee alle kilometrin etäisyydellä kes-
kustasta. Keskimääräiseksi työssäkäyntietäisyydeksi arvioitiin 5,5 kilometriä. 
Rakennusten pääasiallinen materiaali on puu. Lämmitystapana on kaukolämpö, 
jonka pääasiallisena polttoaineena on turve. Sähkö on arvioitu tuotettavaksi 
vesivoimalla. 

Alueen vaikutuksia verrattiin kahden aikaisemmin arvioidun pientaloalueen 
keskimääräisiin vaikutuksiin.

Arvioinnin perusteella Sodankylän raviradan alueen vaikutukset ovat kaik-
kien tekijöiden osalta pienemmät kuin tyypillisen suomalaisen pientaloalueen. 
Energiaa ja raaka-aineita kuluu ja päästöjä ja jätteitä aiheutuu vertailualueita 
vähemmän. Myös kustannukset ovat vertailualueita pienemmät. Raviradan alueen 
vaikutukset ovat keskimäärin noin 20 prosenttia vertailualueita pienemmät.

Merkittävimpiä syitä ekologisesti ja taloudellisesti edullisen alueen muo-
dostumiseen on raviradan alueen keskeinen sijainti yhdyskuntarakenteessa. Alue 
on suunniteltu rakennettavaksi suhteellisen tehokkaasti, mutta kuitenkin ympä-
röivään rakennuskantaan sopivaksi, ja liikenne- ja teknisen huollon verkkojen 
määrä on suhteellisen vähäinen. Alueelle ei myöskään tarvitse rakentaa kytken-
täverkkoja. Lämmitys perustuu kaukolämpöön. Alueen suunnittelussa on otettu 
huomioon pienilmasto. Raviradan alueella oleva metsikkö säilytetään rakenta-
mattomana. Alueella käytetään puuta pääasiallisena rakennusmateriaalina. Myös 
asukkaiden ympäristöä säästävät kulutustottumukset edistävät alueen ekologista 
ja taloudellista edullisuutta. 

Sodankylän raviradan asuntoalueella on arvion perusteella hyvät edellytykset 
muodostua pohjoisen ekologisen rakentamisen mallialueeksi.
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4. Ekologinen tase – Kotkan Hirssaari (Harmaajärvi 2002a)

Kotkan Hirssaareen suunniteltiin asuntoalue, josta osa oli asuntomessualueena 
vuonna 2002. Tavoitteena oli muodostaa alueesta kestävän kehityksen periaat-
teisiin nojautuva esimerkkialue ekologisesta rakentamisesta ja asuinaluesuun-
nittelusta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asuntoalueen ekologinen tase ja 
arvioida aluetta kestävän kehityksen kannalta. Tutkimuksen perusteella pyrittiin 
löytämään ratkaisuja, joilla ekologista tasetta voidaan tarvittaessa parantaa. Arvi-
ointi tehtiin kahdessa vaiheessa: vuonna 1999 tehtiin alustava arvio, ja tutkimus 
valmistui vuonna 2002. Ekologinen tase arvioitiin asemakaavan, rakennuksia ja 
verkostoja koskevien suunnitelmien ja osittain jo toteutettujen ratkaisujen perus-
teella. Ekologiset vaikutukset otettiin huomioon alustavien arvioiden perusteella 
jo asemakaavaa laadittaessa.

Alueen kerrostalo-osaa koskevista luonnoksista laadittiin tutkimuksen alku-
vaiheessa arvio tuulisuuden vaikutuksesta. Arvion perusteella katsottiin, ettei tuu-
lisuus lisää keskimääräistä energiankulutusta.

Alueen aluetehokkuus on ea = 0,18. Alueen etäisyys keskustasta on 2,5 kilomet-
riä ja keskimääräinen työssäkäyntietäisyys 5,6 kilometriä. Alueella on omakoti-, 
rivi- ja kerrostaloja sekä päiväkoti. Pientalojen pääasiallinen materiaali on puu ja 
kerrostalojen betoni. Pääasiallinen lämmitystapa on kaukolämpö. Osalla omakoti-
taloista on sähkö- tai öljylämmitys tai maalämpö. Energiantuotanto perustuu läm-
mön ja sähkön tehokkaaseen yhteistuotantoon, ja polttoaineena käytetään pääosin 
maakaasua, turvetta ja puupolttoainetta. Suunnitelmissa on myös erilaisten kier-
rätyspolttoaineiden käyttö tulevaisuudessa.

Hirssaaren ekologista tasetta verrattiin neljän aikaisemmin arvioidun asunto-
alueen keskimääräiseen taseeseen. Hirssaaren ekologinen tase on kerrosneliömet-
riä kohden tarkasteltuna kaikkien tekijöiden osalta parempi kuin vertailualueiden 
keskimääräinen tase. Asukasta kohden laskettuna Hirssaaren tase on parempi 
energiankulutuksen ja kasvihuonekaasujen sekä muiden päästöjen osalta. Poltto-
aineita, kustannuksia ja rakennusmateriaaleja kuluu asukasta kohden enemmän 
kuin vertailualueilla. Tämä johtuu siitä, että Hirssaaren asumisväljyys on huomat-
tavasti vertailualueiden väljyyttä suurempi. Liikenteen polttoaineita kuluu sel-
västi vertailualueita vähemmän.

Tutkimuksen mukaan Kotkan Hirssaaren asuntoalue sijaitsee erinomaisesti 
yhdyskuntarakenteessa. Matkat työpaikoille ja palveluihin ovat lyhyet ja ne voi-
daan tehdä kävellen, pyöräillen tai bussia käyttäen. Olemassa olevia verkostoja ja 
palveluja hyödynnetään, eikä uusia kytkentäverkkoja tarvitse rakentaa. Raken-
tamistehokkuus on kohtalainen ja mahdollistaa ympäristön ja talouden kannalta 
edullisen rakentamisen. Alueen sisäisten verkkojen määrä on suhteellisen pieni. 
Lähes kaikki rakennukset lämmitetään kaukolämmöllä, mikä on ympäristön kan-
nalta edullista. Puuta käytetään suhteellisen paljon rakennusmateriaalina. Valo-
kaapeliverkko mahdollistaa tietotekniikan hyödyntämisen ja etätyön tekemisen 
alueella. Alueen maisemallisesti tärkeimmät kohteet säilytetään rakentamatto-
mina ja muodostetaan yhtenäinen virkistysalue.

Ekologisen taseen perusteella Hirssaaren asuntoalueella näyttää olevan edel-
lytykset muodostua kestävän kehityksen periaatteisiin nojautuvaksi alueeksi. 
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Alueesta näyttää muodostuvan myös viihtyisä viheralueineen ja viherrakentami-
sineen, venesatamineen ja merinäköaloineen.

Alueen sijainti- ja kaavalliset valinnat muodostavat puitteet ja antavat edel-
lytykset ekologisen alueen muodostumiselle. Tämän jälkeen ”pallo” onkin asuk-
kailla. Paljon riippuu asukkaiden omista valinnoista. Nämä liittyvät erityisesti liik-
kumistapoihin ja energiaa säästäviin toimintatapoihin asumisessa.

Tutkimus antaa vinkkejä kestävän kehityksen edistämisestä suunnitteli-
joille ja asukkaille: Suunnittelussa ovat tärkeitä asuntoalueiden yhdyskuntara-
kennetta eheyttävät sijaintivalinnat, kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edis-
täminen, kaukolämpömahdollisuuksien hyödyntäminen, suhteellisen tehokas 
rakentaminen ja monipuolinen asuntovalikoima sekä hyvän asuinympäristön 
muodostaminen.

Asukkaat voivat edistää kestävän kehityksen tavoitteita kävelemällä, pyöräi-
lemällä ja käyttämällä joukkoliikennettä henkilöauton sijasta, ottamalla energian-
kulutus huomioon taloa suunniteltaessa ja kodin laitteita hankittaessa ja käytet-
täessä, käyttämällä ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja, hyödyntämällä 
mahdollisuudet etätyön tekemiseen ja kierrättämällä ja kompostoimalla jätteet.

Tutkimuksen yhteydessä laaditut suositukset suunnittelijoille ja asukkaille 
esitetään liitteessä 5. 

5. Oulun Länsi-Toppilan asemakaava – Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja huo-
mioon ottaminen (Kuismanen & Wahlgren 2009)

Oulun Länsi-Toppilan alue on muuttumassa aikaisemmasta pääosin satama-, 
teollisuus- ja varastokäytöstä kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi. Tutkimuksen 
tavoitteena oli laatia Länsi-Toppilan asemakaavoituksen ja toteutuksen tueksi sel-
vitys ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja niiden huomioon ottamisesta koskien 
asemakaavaluonnoksen 21.4.2008 mukaista aluetta. Tutkimuksessa arvioitiin 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia Oulussa ja sen vaikutuksia kaavasuunnitteluun, 
Länsi-Toppilan asemakaavaluonnoksen toteuttamisesta aiheutuvat vaikutukset 
ilmastonmuutoksen hillinnän ja ekotehokkuuden kannalta EcoBalance-mallilla 
sekä kaavaluonnoksen ympäristöominaisuuksia, ja laadittiin suunnitteluoh-
jeita ja suosituksia kaavoitukseen ja rakennus- ja ympäristösuunnitteluun. Tässä 
tutkimuksessa on mukana vain Ecobalance-mallin avulla laadittu osuus. Tut-
kimusta varten on muokattu joitakin alkuperäisen tutkimuksen oletuksia, ja 
mukana ovat myös yhdyskuntakustannukset, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen 
tutkimukseen. 

Alueen aluetehokkuus on ea = 0,56. Alueen etäisyyden keskustaan ja työpai-
koille arvioitiin olevan keskimäärin neljä kilometriä. Alueelle sijoittuu rivitaloja, 
kerrostaloja ja toimitiloja. Kerrostalojen ja toimitilojen pääasiallinen rakennus-
materiaali on betoni, ja rivitaloista puolella puu ja puolella betoni. Lämmitysta-
pana on kaukolämpö, joka tuotetaan lämmön ja sähkön yhteistuotannossa, jossa 
pääasiallisena polttoaineena on turve.

Länsi-Toppilan asemakaavaluonnoksen asukasta kohden laskettuja vaiku-
tuksia verrattiin kahteen erityyppiseen alueeseen: Kotkan Hirssaaren alueeseen ja 
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neljän haja-asutusalueen kohteen keskiarvoon. Vertailukohteita valittaessa halut-
tiin saada tietoa Länsi-Toppilan vaikutuksista verrattuna vastaavanlaisiin aluei-
siin ja toisaalta verrattuna hajarakentamisesta aiheutuviin vaikutuksiin. Koska 
aivan samantyyppisestä alueesta ei ole aikaisemmin tehty ekotasearviota, vertai-
lualueeksi valittiin Kotkan Hirssaari, joka on pienempi ja selvästi pienemmällä 
aluetehokkuudella toteutettu alue. 

Länsi-Toppilan alueen toteuttamisesta aiheutuvat energian ja raaka-aineiden 
kulutus, kasvihuonekaasupäästöt ja muut päästöt ovat vertailualueita pienemmät. 
Erot alueiden välillä johtuvat eroista liikenteellisessä sijainnissa, aluetehokkuu-
dessa, rakennusten lämmityksen ja sähkön ominaiskulutuksessa, lämmitysta-
voissa, energiantuotantotavoissa, rakennusmateriaaleissa sekä asumisväljyydessä.

Länsi-Toppilan alue sijaitsee edullisesti yhdyskuntarakenteessa. Alueen käyt-
töön ottaminen asunto- ja työpaikka-alueena täydentää yhdyskuntarakennetta. 
Etäisyydet työpaikkoihin ja palveluihin ovat lyhyet. Alueen toteuttaminen vahvis-
taa joukkoliikenteen edellytyksiä ja voi lisätä sen palvelutasoa myös lähialueiden 
asukkaille. Pyöräily-yhteydet ovat erinomaiset. Alueella on mahdollista pärjätä 
ilman henkilöautoa. 

Arvioinnin oletuksissa on asetettu osittain vaativiakin tavoitteita ilmaston-
muutoksen hillinnän ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Tavoittei-
den toteutuessa Länsi-Toppilan alueesta voi muodostua ”vähähiilinen” asunto- ja 
työpaikka-alue. Tavoitteiden toteuttaminen vaatii määrätietoista työtä jatkosuun-
nittelussa ja toteutusratkaisuissa erityisesti rakennusten ominaisuuksien suhteen. 
Rakennusten vähän energiaa kuluttavien ratkaisujen edistäminen jatkosuunnitte-
lussa on tärkeää. Sähkön käytön ja veden kulutuksen minimoimiseksi tulisi varmis-
taa laitteiden energiatehokkuus. Jatkosuunnittelussa tulisi varmistaa kävely- ja 
pyöräilyreittien ja -ympäristöjen hyvä laatu. Bussiyhteyksien ja riittävien vuorovä-
lien varmistaminen, pysäkkien sijoittamisen ja kävely-yhteyksien suunnittelu on 
tärkeää. Jätteiden lajittelua voidaan edistää lajittelupisteiden sijoittamisella.

Alueen toteuttaminen tukee valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita 
yhdyskuntarakenteen eheyttämisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen suhteen 
ja edistää kansallisen ilmasto- ja energiastrategian, Oulun seudun ilmastostra-
tegian ja kansainvälisten ilmastonmuutoksen hillintään liittyvien velvoitteiden 
toteuttamista.

Asuntoalueiden keskeisiä ominaisuuksia tarkastellaan luvussa 3.2.1.
EcoBalance-arviointimallin perusrakenne on ollut sama kaikissa tapaustutki-

muksissa. Ajan kuluessa ja tutkimustiedon lisääntyessä malliin on kuitenkin tehty 
muutoksia. Tämän tutkimuksen kohteena olevien asuntoalueiden laskentaole-
tuksia on muokattu yhdenmukaisiksi seuraavilta osin: Valtakunnallisen sähkön-
tuotannon primäärienergiankulutukseen ja päästöihin vaikuttavat energiantuo-
tannon ominaisuudet on arvioitu Suomen keskimääräisen vuoden 2011 tilanteen 
mukaan. Liikenteen matkatuotosten määrittely on yhdenmukaistettu. Liikenteen 
ominaisenergiankulutus ja -päästöt sekä yksikkökustannukset on määritelty vuo-
den 2009 tilanteen mukaan. Yksikkökustannukset on yhdenmukaistettu kaikilla 
alueilla. Kustannustasoksi on määritelty vuoden 2009 taso.
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3.1.2 Kuntataso

6. Kuopion eteläisten kaupunginosien yhdyskuntataloudellisten vaikutusten 
arviointi (Halme & Harmaajärvi 2003)

Kuopion kaupungin asuntorakentamisen painopiste on ollut kaupungin eteläisissä 
osissa, Saaristokaupungissa. Saaristokaupunkiin liittyvässä ympäristövaikutus-
ten arvioinnissa eteläisten osien rakentamista tarkasteltiin kahden kaupunkira-
kenteellisen vaihtoehdon avulla. Toisessa vaihtoehdossa Saaristokatua ei toteu-
teta (Ve0+) ja toisessa vaihtoehdossa Saaristokatu toteutuu (Ve1). Vaihtoehtojen 
toteuttamisen tarjoamat asuntotuotantomahdollisuudet poikkeavat toisistaan ja 
asutus sijoittuu vaihtoehdoissa osittain eri alueille. 

Työssä arvioitiin Kuopion kaupungin eteläisten osien rakennevaihtoehtojen 
yhdyskuntataloudelliset ja ympäristövaikutukset. Tarkastellut vaihtoehdot olivat 
Ve0+, jossa Lehtoniemi, Rautaniemi, Savolanniemi sekä Pirttiniemi toteutetaan 
pientalovaltaisina alueina ja Hiltulanlahteen rakentuu noin 3 600 asukkaan pien-
talopainotteinen alue. Ve1:ssä Lehtoniemi rakennetaan kaupunkimaiseksi kerros- 
ja pientaloalueeksi, johon sijoittuu noin 4 600 asukasta. Tässä vaihtoehdossa Hil-
tulanlahtea ei täydennetä.

Työn lopputuloksena oli arvio rakennevaihtoehtojen toteuttamisesta aiheu-
tuvista yhdyskuntataloudellisista ja ekologisista vaikutuksista. Arvioinnin perus-
teella on tehty johtopäätökset vaihtoehtojen keskeisistä vaikutuksista sekä niiden 
eroista ja merkityksestä.

Vaihtoehtojen lähtötietoina käytettiin Kuopion kaupungin toimittamia tietoja 
(asunnot, asukkaat, kerrosala, aluerajaukset) sekä Lehtoniemen ja Rautaniemen 
osayleiskaavaselostuksia.

Rakennevaihtoehdossa Ve0+ rakennetaan noin 600  000 kerrosneliömetriä 
asuntoja eli noin 5 000 asuntoa. Näistä asunnoista vajaa puolet on rivitaloasuntoja, 
noin 15 prosenttia kerrostaloasuntoja ja loput omakotitaloja. Kerrosalasta omako-
titalojen osuus on noin puolet.

Rakennevaihtoehdossa Ve1 rakennetaan noin 590 000 kerrosneliömetriä eli 
noin 5 700 asuntoa. Näistä asunnoista noin 41 prosenttia on kerrostaloasuntoja ja 
noin 39 prosenttia rivitaloasuntoja. Kerrosalasta runsas kolmannes on rivitaloissa 
ja vajaa kolmannes kerros- ja omakotitaloissa.

Työmatkojen ja muiden matkojen keskimääräinen pituus arvioitiin mittaa-
malla matkapituudet liikenneväyliä pitkin osa-alueittain Kuopion keskustaan 
kummassakin vaihtoehdossa ja painottamalla se asukasmäärillä. Vaihtoehdossa 
Ve0+ keskimääräisenä matkapituutena käytettiin 11,8 kilometriä ja vaihtoehdossa 
Ve1 7,2 kilometriä. Saaristokadun toteuttaminen lyhentää huomattavasti keskus-
taan suuntautuvia matkoja.

Energiantuotanto perustuu Kuopion Energian lämmön ja sähkön tehokkaa-
seen yhteistuotantoon. Energiantuotannon polttoainejakaumaksi oletettiin seu-
raava: turve 77 prosenttia, puuaines 17 prosenttia ja öljy kuusi prosenttia. Sähkön 
osalta oletettiin, että 70 prosenttia on omaa tuotantoa ja 30 prosenttia ostosähköä. 

Suurimmat erot vaihtoehtojen välillä johtuvat Saaristokadun toteuttami-
sesta. Mikäli Saaristokatu toteutetaan, asukkaiden liikkumisesta aiheu tuvat kus-
tannukset ja muut vaikutukset ovat selvästi vähäisempiä kuin ilman Saa ristokatua.
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Saaristokadun ja siihen liittyvän kaupunkirakenteen toteuttaminen on edullista 
sekä rakennusten että verkostojen ja liikenteen suhteen kaikkien vaikutusten 
osalta. Uuden yhteyden edellyttämä investointi kompensoituu osittain vähemmän 
maa-alueita, palveluja ja muita verkkoja tarvitsevan kaupunkirakenteen myötä. 
Investointi lisää kaupungille aiheutuvia kustannuksia, mutta asukkaiden liiken-
nekustannukset ja muut vaikutukset ovat edullisempia. Hankkeen toteuttaminen 
näyttäisi olevan sekä yhdyskuntatalouden että ympäristövaikutusten kannalta 
perusteltua.

Vaihtoehto Ve1 on arvion perusteella edullisempi kuin vaihtoehto Ve0+. Saa-
ristokadun ja siihen liittyvän kaupunkirakenteen toteuttaminen on edullista sekä 
talouden että ympäristön kannalta. Saaristokatu on toteutettu.

7. Sipoon yleiskaava 2025 – Rakennemallien ympäristövaikutusten arviointi 
(Wahlgren & Halonen 2006a, 2006b) ja

8. Sipoon yleiskaava 2025 – Yleiskaavaluonnoksen ympäristövaikutusten arvi-
ointi (Wahlgren 2007a, 2007b)

Sipoon yleiskaavatyöhön liittyvä rakennemallien arviointi on tehty ja raportoitu 
kahdessa tutkimuksessa, jotka kuvataan tässä yhdessä lyhyesti. 

Ensimmäisessä tutkimuksessa arvioitiin Sipoon yleiskaavan 2025 raken-
nemallien vaikutukset. Rakennemallit olivat seuraavat: A Haulikko, B Virallinen 
visio, C Junalla Nikkilään, D Metrolla Itäsalmeen, E Etelän hedelmät ja F Pohjoi-
nen ulottuvuus. Lisäksi työtä varten laadittiin kaksi lisämallia C1 ja D1, joissa väes-
tömäärää on lisätty merkittävästi malleihin C ja D verrattuna. Työssä arvioitiin 
rakennemallien toteuttamisesta aiheutuvat muutokset yhdyskuntarakenteessa ja 
liikennejärjestelmässä ja niistä aiheutuvat yhdyskuntataloudelliset ja -ekologiset, 
sosiaaliset sekä maisemaan ja rakennettuun ja luonnonympäristöön kohdistuvat 
vaikutukset. Tässä tutkimuksessa ovat mukana vain EcoBalance-mallin avulla 
arvioidut yhdyskuntataloudelliset ja -ekologiset vaikutukset.

Taloudellisten ja ekologisten vaikutusten osalta mallit jakautuvat kahteen 
ryhmään: edullisimpia ovat mallit C, D ja E sekä lisämallit C1 ja D1. Mallien keski-
näinen järjestys riippuu tarkastelutavasta (kokonaisvaikutus, asukasta tai kerros-
alaa kohden laskettu vaikutus). Näissä malleissa asutus painottuu taajama-alueille, 
jolloin verkostopituudet ovat lyhemmät kuin hajarakentamisessa. Raideliikenne 
muodostaa joukkoliikenteen rungon. Kulkutapajakauma on joukkoliikennepainot-
teisempi kuin malleissa A, B ja F.

Kuntatalouden kannalta kaikissa vaihtoehdoissa joudutaan rakentamaan 
uusia päiväkoteja ja kouluja. Vaihtoehdoissa ei näyttäisi kuitenkaan syntyvän kus-
tannuskynnyksiä, koska nykyinen kapasiteetti voidaan hyödyntää kaikissa mal-
leissa. Suurimmat kunnallistekniikan kustannukset syntyvät malleissa A, B ja F, 
joissa on hajanaisemman rakentamisen vuoksi pitkät verkostot. Kuntatalouden 
kannalta edullisimmat ovat mallit C, D ja E sekä lisämallit C1 ja D1. Raideliikenne-
hankkeet mukaan lukien näyttää siltä, että näissä malleissa kunnan mahdollisilla 
maanmyyntituloilla voitaisiin periaatteessa kattaa kunnan investoinnit. Tämä 
edellyttää aktiivista maapolitiikkaa.
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Kaikissa malleissa on mahdollista muodostaa hyvää, terveellistä, turvallista ja 
viihtyisää elinympäristöä. Kaikissa malleissa on myös mahdollista ottaa huomi-
oon Sipoon tärkeät rakennusperintö- ja kulttuurikohteet sekä maisemalliset eri-
tyispiirteet. Sipoonkorven tarkastelualueen säilyttäminen nykytilassaan on ollut 
lähtökohtana kaikkia malleja laadittaessa. Tästä poiketen mallissa D ( ja D1) uusi 
asutus kuitenkin sijoittuu osittain Sipoonkorven tarkastelualueelle ja alueen reu-
naosia otetaan asutuskäyttöön. Malli myös heikentää ekologisia yhteyksiä Sipoon-
korvesta meren suuntaan. Rakennemallien uuden asutuksen ja työpaikka-alueiden 
painotuksesta riippuen mallit vahvistavat yhteyksiä eri naapurikuntien suuntaan.

Arviointiin liittyy merkittävänä epävarmuustekijänä rakennemallien ja siten 
myös vaikutusten arvioinnin yleispiirteisyys. Useat vaikutukset on aiheellista arvi-
oida yleiskaavan jatkotyön yhteydessä. Tärkeintä on, että valittava rakennemalli 
tai niiden yhdistelmä antaa mahdollisuuden jatkosuunnitteluun niin, että voidaan 
saavuttaa hyviä ja välttää haitallisia vaikutuksia.

Mallit näyttävät jakautuvan kahteen ryhmään: useimmilta vaikutuksiltaan 
edullisimpia ovat mallit C, C1, D, D1 ja E. Jatkotyössä voisi olla edullista muokata 
näiden tai näiden osien yhdistelmää.

Toisessa tutkimuksessa arvioitiin Sipoon yleiskaavan 2025 luonnoksen vai-
kutukset. Tähän arviointiin sisältyi myös yleiskaavaluonnoksen pohjana käytetty 
rakennemalli V, joka laadittiin Sipoon kunnassa rakennemalleista käydyn kes-
kustelun perusteella. Sipoon kunnanvaltuusto hyväksyi mallin yleiskaavatyön 
pohjaksi ja päätti 40 000 uuden asukkaan kasvutavoitteesta vuoteen 2025 men-
nessä. Tutkimusraportissa kuvataan rakennemallien ja yleiskaavaluonnoksen 
vaikutukset. 

Tutkimuksen mukaan yleiskaavan toteuttaminen vaikuttaa merkittävästi 
Sipoon ja osaltaan Helsingin seudun yhdyskuntarakenteeseen. Yleiskaava kytkee 
uuden yhdyskuntarakenteen Lounais-Sipoon osalta Helsingin yhdyskuntaraken-
teeseen ja Nikkilä–Talma-vyöhykkeen osalta Keravan ja radan varren rakentee-
seen. Yleiskaava luo edellytyksiä Helsingin seudun kasvupaineiden purkamiseen 
ja tasapainottaa seudullista alue- ja yhdyskuntarakennetta. Yleiskaavaluonnos 
täyttää yleisesti ottaen sille asetetut tavoitteet. Yleiskaava edistää yhdyskuntara-
kenteen eheyttämistä ja seudullista kehitystä. Edullinen kehitys edellyttää raide-
liikennehankkeiden toteuttamista. Se, millaiseksi elinympäristö lopulta muodos-
tuu ja minkälaiset vaikutukset aiheutuvat, riippuu paljolti yksityiskohtaisemmasta 
suunnittelusta.

Tässä tutkimuksessa ovat mukana vain rakennemallien EcoBalance-mallilla 
arvioidut yhdyskuntataloudelliset ja -ekologiset vaikutukset. Yleiskaavaluonnok-
sen toteuttamisesta aiheutuvat ja muut vaikutukset eivät ole mukana. 

3.1.3 Seutu- ja maakuntataso

9. Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 (Jyväskylän seutu 2011, Wahlgren 2011)

Jyväskylän seudun rakennemallityöllä etsittiin vastauksia siihen, miten Jyväs-
kylän seudun odotettavissa olevaa kasvua kannattaa suunnata ottaen huomioon 
ekologiset, taloudelliset, toiminnalliset ja seudun vetovoimaan vaikuttavat seikat. 
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Rakennemallilla ohjataan seudun kuntien ja seudun yhteistä maankäytön suunnit-
telua. Se toteutuu yleiskaavojen ja erilaisten, maankäyttöön vaikuttavien kehitys-
hankkeiden kautta. Rakennemallilla tuotetaan sisältöä myös tuleviin maakunta-
kaavoihin. Jyväskylän seudun kuntien yhteinen rakennemalli on parhaimmillaan 
päivittyvä maankäytön ohjauksen työkalu, joka toteutuu Rakennemallikäsikirjan 
20X0, Rakennemallisopimuksen 20X0 ja siihen liittyvän seurantamenettelyn 
kautta. Seudun rakennemalli ohjaa kuntien yleiskaavatyötä ja muuta maankäytön 
kehittämistä. Rakennemalli ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaava. 

Jyväskylän seudun 20X0 rakennemallityössä kuvataan Jyväskylän, Hanka-
salmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten muodostaman 
seudun tulevaa yhdyskuntarakennetta. Tavoitteena on ohjata seudun väestönkas-
vua ja siihen liittyvää uutta maankäyttöä hallitusti niin, että 200 000 asukkaan 
väestömäärä mahdollistuu. Seudun kehittämisen vision mukaan Jyväskylän seutu 
on kohtaamispaikka, jonka yhdyskuntarakenne perustuu erilaisia elämäntapoja 
arvostaviin ja mahdollisuuksia tarjoaviin vyöhykkeisiin. Rakennemallityössä otet-
tiin huomioon Jyväskylän seudun yhteistä maankäytön kehittämistä varten muo-
dostetut tavoitteet ja Jyväskylän seudun liikennejärjestelmätyössä asetetut liiken-
teen ja maankäytön vuorovaikutusta käsittelevät tavoitteet. 

Vaikutusten arvioinnin lähtökohtana oli rakennemallikäsikirja, jossa on 
kuvattu vyöhykkeet ja kehittämisen periaatteet, rakennemallikartta sekä vyöhyk-
keiden kriteerit, jotka ovat osa seudun kuntien maankäytön sopimusta. Arviointi 
tehtiin sanallisesti eri tarkastelunäkökulmista. Lisäksi rakennemallin ekologista 
kestävyyttä arvioitiin EcoBalance-työkalua hyödyntäen. 

Jyväskylän rakennemalli 20X0 koostuu seuraavista kehittämisvyöhykkeistä:
• SHOW: Jyväskylän ydinkeskusta, jonne rakennemallin kautta ohjataan noin 

4 000 uutta asukasta.
• KNOW: Työpaikkojen, oppilaitosten, kaupan ja asumisen vyöhyke, jonne 

ohjataan noin 6 000 uutta asukasta. 
• FLOW: Laadukkaan asumisen vyöhyke, jonne voidaan tarjota arkielämän 

liikkumista hyvin palvelevat bussiliikenneyhteydet. Vyöhykkeelle ohjataan 
hieman yli 20 000 asukasta.

• GROW: Palvelukeskukset, jotka ovat hallinnon, kaupan ja muiden palvelujen 
keskuksia. Näihin palvelukeskuksiin pyritään turvaamaan hyvät joukkolii-
kenneyhteydet. Kaikkiaan GROW-vyöhykkeelle ohjataan noin 6 000 uutta 
asukasta.

• SLOW: Elinvoimaisten kylien verkosto. SLOW-vyöhykkeen kylissä on vähin-
tään yksi ympärivuotinen julkisen tai yksityisen sektorin tarjoama palvelu. 
Vyöhykkeelle ohjataan noin 3 000 uutta asukasta.

Haja-asutusalueet: Haja-asumiselle tarjotaan mahdollisuuksia, mutta uusi raken-
taminen pyritään ohjaamaan hallitusti palvelujen saatavuus huomioon ottaen. 
Jyväskylän seudun kasvusta noin 500 uutta asukasta suuntautuu haja-asutusalu-
eille. (Jyväskylän seutu 2011)

Kuvassa 16 esitetään vyöhykkeiden EcoBalance-mallin avulla tehdyn arvioin-
nin kannalta keskeisiä ominaisuuksia.
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Kuva 16. Jyväskylän seudun 20X0 rakennemallin vyöhykkeiden keskeisiä ominaisuuksia. 

(Wahlgren 2011)

Tehdyn arvion mukaan rakennemalli muodostaa hyvän ja monipuolisen kokonai-
suuden. Vaikutukset ovat kaikkiaan suhteellisen edulliset. SHOW- ja KNOW-vyö-
hykkeille kannattaa sijoittaa mahdollisimman paljon asutusta. FLOW ja GROW 
voivat muodostua suhteellisen edullisiksi, erityistä huomiota tulee kiinnittää 
liikenteelliseen sijaintiin ja liikkumistottumuksiin. SLOW ja haja-asutus ovat 
vähiten edullisia, erityistä huomiota tulee kiinnittää liikenteelliseen sijaintiin, 
liikkumistottumuksiin, olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen, asumis-
väljyyteen ja lämmitystapoihin (mahdollisimman vähän sähkölämmitystä). (Wahl-
gren 2011)

Tässä tutkimuksesssa tarkastellaan vain EcoBalance-mallin avulla tehtyjä 
vaikutusten arviointeja.

10. Kuopion seudun maakuntakaavan rakennemallien vaikutusten arviointi 
(Halme, Harmaajärvi & Koski 2003) ja

11. Kuopion seudun maakuntakaavan yhdistelmärakennemallin arviointi (Har-
maajärvi, Halme & Kärkkäinen 2005)

Kuopion seudun maakuntakaavan rakennemallien vaikutusten arviointia kuva-
taan tässä kahden tutkimuksen avulla. Ensimmäisessä tutkimuksessa (Halme, 
Harmaajärvi & Koski 2003) määriteltiin Kuopion seudun maakuntakaavatyötä varten 
neljä rakennemallia. Tarkasteltavat vaihtoehdot olivat Seutumalli, Kuopio-malli, 
5-tiemalli ja Vaajasalomalli. Rakennevaihtoehtojen yhdyskuntataloudellisia, eko-
logisia ja sosiaalisia sekä terveyteen ja maisemaan kohdistuvia vaikutuksia arvioi-
tiin vuoteen 2030 asti. Yhdyskuntataloudelliset ja ekologiset vaikutukset arvioitiin 
elinkaaritarkasteluna 50 vuoden ajalta.

Kaikissa rakennemalleissa seudun asukasmäärä kasvaa noin 117  000 
asukkaasta noin 140 000 asukkaaseen. Valtaosa uudesta asutuksesta sijoittuu 
Kuopion ja Siilinjärven päätaajamiin tai niiden lähituntumaan. Kuntakohtai-
set erot ovat melko pieniä. Kuopiomallissa Kuopion osuus väestöstä on suurin 
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(108 000 asukasta) ja myös Karttulan kasvu jatkuu yli 4 000 asukkaaseen. Vaaja-
salomallissa kasvu suuntautuu Vaajasaloon, ja myös Vehmersalmen ja Riistaveden 
taajaman asukasmäärät kasvavat. Seutumallissa Maaningan ja Karttulan asukas-
määrät kasvavat selvästi nykyisestä. 5-tiemallissa väestömäärä kasvaa Siilinjär-
vellä noin 26 500 asukkaaseen.

Kaikissa rakennemalleissa asumisväljyys kasvaa ja asuntotyyppitarjonta 
monipuolistuu. Eroja mallien välillä on melko vähän talotyyppijakaumassa ja asu-
misväljyydessä. Rakennemallien asuntotuotanto on vuoteen 2010 saakka lähes 
aikaisemman kaltaista. Vuosien 2011–2030 rakentamisessa pientalojen osuus 
kasvaa kaikissa malleissa muun muassa tiiviiden ja matalien kaupunkipientalojen 
osuuden noustessa ja korvatessa kerrostalotuotantoa. Rakennemallien asuntotuo-
tanto vastaa pientalopainotteisia asumistoiveita ja huomioi asukkaiden ikäraken-
teen ja asuntokuntakoon muutokset. 

Suurimmat erot mallien välillä ovat haja- ja kyläasutuksen määrässä. Seutu-
mallissa on eniten pientaloja ja etenkin haja- ja kyläasutusta. Kuopio- ja Vaajasalo-
malleissa uusi pientaloasutus sijoittuu selvemmin Kuopion ja Siilinjärven suurten 
taajamien kasvualueille. Kerrostalotuotantoa on eniten Kuopiomallissa. Rakenne-
mallien palvelu- ja alakeskusverkoissa on eroja. 

Tarkasteltavista rakennemalleista laadittiin yleiskuvaus, joka koostuu muun 
muassa aluerakenteellisista arvioista ja epävarmuustekijöistä. Vaikutukset arvi-
oitiin suuruusluokkatasolla, koska työ pohjautuu yleispiirteisiin suunnitelmiin. 
Yhdyskuntataloudellisina vaikutuksina tarkasteltiin fyysisen ympäristön (raken-
nukset, verkostot ja muu infrastruktuuri) rakentamisesta, käytöstä, korjauksesta 
ja kunnossapidosta aiheutuvia välittömiä menoja sekä liikennekustannuksia riip-
pumatta niiden kohdentumisesta. Kustannusten kohdentuminen eri osapuolille 
(asukkaat, kunnat, yritykset ja valtio) arvioitiin yleispiirteisesti. Ympäristövaiku-
tuksia tarkasteltiin energian ja materiaalien kulutuksen sekä aiheutuvien päästö-
jen kautta. Työssä arvioitiin myös sosiaalisia vaikutuksia. Ne eivät ole tässä tutki-
muksessa mukana.

Työn lopputuloksena oli arvio rakennemallien toteuttamisesta aiheutuvista 
vaikutuksista. Lähtötiedot, arvioinnin pohjana olevat oletukset ja muutossuun-
nat sekä työssä käytettävät arviointi- ja laskentamenetelmät kuvattiin avoimesti. 
Samalla tuotiin esiin arviointiin liittyviä epävarmuustekijöitä. 

Yhdyskuntakustannukset ja ekologiset vaikutukset ovat arvioinnin perus-
teella kaikilta osin hieman muita edullisemmat Kuopiomallissa. Seutumalli osoit-
tautui hieman muita malleja kalliimmaksi ja myös haitalliset ympäristövaikutukset 
ovat hieman muita malleja suuremmat. Rakennemallit ovat pääosiltaan samansi-
sältöiset ja sen vuoksi mallien väliset erot muodostuivat suhteellisen pieniksi.

Tutkimuksen mukaan jatkotyössä tulee kiinnittää huomiota erityisesti mal-
lien toteuttamisen mahdollisiin epävarmuus- ja kynnystekijöihin ja eri alueiden 
todellisiin käyttömahdollisuuksiin liittyviin tekijöihin. (Halme, Harmaajärvi & Koski 
2003)

Toisessa Kuopion seudun rakennemalleja koskevassa tutkimuksessa (Har-
maajärvi, Halme & Kärkkäinen 2005) tarkasteltiin aikaisempien neljän rakennemallin 
lisäksi ns. yhdistelmärakennemallia, joka päätettiin laatia laajan osallistumis- ja 
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kommentointikierroksen suositusten pohjalta. Yhdistelmärakennemalli sisältää 
myös eräitä uusia maankäyttöön ja asutuksen painotukseen liittyviä ratkaisuja. 

Työssä laadittiin paikkatietopohjainen yhdistelmärakennemalli ja sen palve-
luverkko sekä arvioitiin niiden vaikutuksia. Yhdyskuntataloudellisia, ekologisia ja 
sosiaalisia sekä terveyteen, maisemaan ja luontoon kohdistuvia vaikutuksia arvioi-
tiin vuoteen 2030 asti. Yhdyskuntataloudelliset ja ekologiset vaikutukset arvioitiin 
elinkaaritarkasteluna 50 vuoden ajalta. Luontoon kohdistuvien vaikutusten arvi-
ointiin liittyen laadittiin Kuopion seudun ekologinen verkosto.

Yhdistelmärakennemallin keskeisiä linjauksia ovat Vaajasalon silta uusine 
asuinalueineen, Laivon ja Neulaniemen rakentaminen, Hiltulanlahden ja Vanu-
vuoren itäpuolen käyttöönotto asutukseen sekä Siilinjärven alueen täydennys-
rakentaminen Vuorelan ja kuntakeskuksen läheisyydessä. Uusia asuinalueita 
on sijoitettu vanhan 5-tien tuntumaan Siilinjärven kuntakeskuksen ja Vuorelan 
välillä. Rakennemallin ratkaisuilla tuetaan myös kylärakennetta ns. edullisuus-
vyöhykkeen kylissä. Työpaikkakehityksen ja uusien työpaikka-alueiden oletetaan 
sijoittuvan aikaisemmin laadittujen rakennemallien osoittamalla tavalla. 

Yhdistelmärakennemallissa seudun asukasmäärä kasvaa nykyisestä noin 
117  000 noin 140 000 asukkaaseen. Valtaosa uudesta asutuksesta sijoittuu Kuo-
pion ja Siilinjärven päätaajamiin tai niiden lähituntumaan. Kuopion osuus seudun 
väestöstä on noin 106 200 asukasta. Karttulan kasvu jatkuu yli 4 000 asukkaaseen. 
Maaningan asukasmäärä kasvaa runsaaseen 4 000 asukkaaseen. Siilinjärven asu-
kasmäärä on vuonna 2030 noin 25 000 asukasta.

Yhdistelmärakennemallin mukainen asuntotuotanto vastaa kohtuullisesti 
yleisiä asumistoiveita ja huomioi asukkaiden ikärakenteen sekä asuntokunta-
koon muutokset. Yhdistelmärakennemallissa haja-asutuksen määrä jää 5-tiemal-
lin kanssa muita pienemmäksi. Yhdistelmärakennemallissa uusi pientaloasutus 
sijoittuu selvemmin Kuopion ja Siilinjärven suurten taajamien kaavoitetuille 
kasvualueille. Kerrostalotuotantoa on hieman vähemmän kuin 5-tie-, Kuopio- ja 
Vaajasalomalleissa.

Yhdistelmärakennemallin toteutuminen edellyttää Vaajasalon osalta sillan 
rakentamista Kallaveden yli, jolloin maisemaan kohdistuu selviä vaikutuksia. 
Malli sisältää myös asuntoalueita palvelevia siltaratkaisuja, joiden vaikutusalue 
on rajallisempi. Saaristokaupungin sillat sisältyvät rakennemalliin. Arvokkaille 
maisema-alueille tai niiden tuntumaan tulevaa rakentamista on Laivossa, Käär-
melahdessa ja Kinnulanlahdessa.

Yhdyskuntakustannukset ja ekologiset vaikutukset ovat arvioinnin perus-
teella kaikilta osin hieman muita edullisemmat Kuopiomallissa. Seutumalli osoit-
tautui hieman muita malleja kalliimmaksi ja myös haitalliset ympäristövaikutuk-
set ovat hieman muita malleja suuremmat. Yhdistelmärakennemalli on arvion 
mukaan suhteellisen kallis laajojen verkostojen vuoksi, mutta liikenteen osalta 
suhteellisen edullinen.

Malleja arvioitaessa on otettava huomioon, että vaikka taloudellisten ja 
ympäristöllisten kokonaisvaikutusten väliset suhteelliset erot eivät ole kovinkaan 
suuret, erot yksittäisten alueiden tai tekijöiden osalta voivat olla suuret ja joi-
hinkin alueisiin tai rakenneratkaisuihin liittyvät ominaisuudet tai toteuttamista 
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vaikeuttavat tekijät voivat johtaa esimerkiksi suurien kynnyskustannusten kautta 
epäedullisiin lopputuloksiin. 

Rakennemallin sijainti- ja kaavalliset valinnat muodostavat puitteet ja anta-
vat edellytykset seudun ekologiselle kestävyydelle ja toiminnalliselle rakenteelle. 
Asukkaat voivat omilla valinnoillaan vaikuttaa paljon muun muassa liikkumista-
poihin ja energian käyttöön asumisessa. Yhdistelmärakennemalliin sisältyy rat-
kaisuja, jotka joustavat muuttuvissa tulevaisuuden tilanteissa ja jotka mahdol-
listavat tulevan yhdyskuntarakenteen kehityksen vaiheittain myös pienemmällä 
väestömäärällä. 

Keskeisiä epävarmuustekijöitä sisältyy seudun asukas- ja työpaikkamää-
rän kehitykseen. Mallin väestötavoite 140 000 asukasta vuonna 2030 on erittäin 
vaativa. Jatkosuunnittelussa voikin olla tarpeen laatia maakuntakaavan toteutta-
misohjelma ja määritellä uusien käyttöönotettavien alueiden toteuttamisjärjes-
tys. Luonnonarvojen kannalta Laivonsaaren ja Neulaniemen kärjen osoittamista 
asuinalueeksi on syytä harkita, koska Laivonsaaren asutus pitkällä aikavälillä hei-
kentää todennäköisesti Laivonsaaren Natura-arvoja. Uusien alueiden käyttöön-
ottoon liittyy kynnyskustannuksia ja ympäristövaikutuksiin liittyviä epävar-
muustekijöitä. Erityisesti näitä liittyy Laivonsaaren ja Vaajasalon uusien suurten 
alueiden toteuttamiseen. Uusien alueiden maankäyttösuunnittelussa on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota ekologisiin yhteyksiin ja ettei luoda tarpeettomia esteitä 
eliöiden liikkumiselle, luontoalueiden pirstoutumiseen, suojelukohteiden ekosys-
teemin toimintoihin ja suojelualueiden virkistyskäytön suunnitteluun. (Harmaa-
järvi, Halme & Kärkkäinen 2005)

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vain rakennemallien EcoBalance-mallin 
avulla arvioituja vaikutuksia.

12. Pohjois-Savon maakuntakaavan vaikutusten arviointi (Wahlgren 2010a, 2012a)

Pohjois-Savon maakuntakaavan vaikutusten arviointiin sisältyvässä ekotehok-
kuuden tarkastelussa arvioitiin ns. ekologinen tase eli rakenteiden kuten raken-
nusten, verkostojen tuottamisesta ja käytöstä sekä liikenteestä aiheutuvat vai-
kutukset energian ja raaka-aineiden kulutukseen, kasvihuonekaasupäästöihin, 
muihin päästöihin ja yhdyskuntakustannuksiin. Arviointi laadittiin rakenteiden 
koko elinkaaren ajalta käyttäen 50 vuoden ajanjaksoa. Arvioinnissa käytettiin Eco-
Balance-arviointimallia. Arviointi tehtiin yleispiirteisenä määrällisenä arviona, 
jossa kukin tekijä kuvataan sille ominaisella yksiköllä (kWh, kg, euroa). Liikenteen 
osalta vaikutukset arvioitiin sekä ekologiseen taseeseen sisältyvän uusien alueiden 
asukkaiden henkilöliikenteen osalta että Pohjois-Savon tieliikenteen muutosten 
osalta käytettävissä olleiden Kuopion seudun liikennejärjestelmän ja Pohjois-
Savon yleisten teiden tiehankkeiden vaikutusten arviointien perusteella. 

Tuloksena saatiin arvio maakuntakaavan ekotehokkuudesta eli ekologisesta 
ja taloudellisesta kestävyydestä tarkasteltujen tekijöiden osalta. Arvioinnissa 
pyrittiin käyttämään mahdollisimman suurelta osin Kuopion Seudun maakun-
takaavan vaikutusten arvioinnissa käytettyjä lähtötietoja ja menetelmiä (Halme, 
Harmaajärvi & Koski 2003; Harmaajärvi, Halme & Kärkkäinen 2005). Kansainvälisten ja 
kansallisten ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteiden huomioon ottamiseksi 
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oletettiin kuitenkin rakennusten lämmitysenergiankäytön ja liikenteen ominais-
energiankulutuksen ja -päästöjen vähenevän enemmän kuin aikaisemmissa arvi-
oinneissa oletettiin.

Vaikutukset arvioitiin vuosina 2006–2030 toteutettavan koko Pohjois-Savon 
maakunnan uuden rakenteen osalta. Tuloksia verrattiin Kuopion seudun uuden 
rakenteen vaikutuksiin. Kuopion seudun maakuntakaavan vaikutusten arvioinnin 
oletuksia muutettiin tarvittavilta osin Pohjois-Savon maakuntakaavan vaikutus-
ten arvioinnin lähtöoletuksia vastaaviksi. 

Pohjois-Savon maakuntakaavan toteuttaminen lisää energian ja raaka-ainei-
den kulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä, muita päästöjä ja yhdyskuntakustan-
nuksia. Näitä vaikutuksia aiheutuu suhteellisesti enemmän koko Pohjois-Savon 
kuin Kuopion seudun osalta. Maakuntakaavaa toteutettaessa ja jatkosuunnitte-
lussa olisikin hyödyllistä ottaa huomioon tekijät, jotka vaikuttavat ekotehokkuutta 
parantavasti. Näitä ovat talotyyppijakauma ja keskimääräinen asumisväljyys, alue-
tehokkuus, joka vaikuttaa muun muassa verkostojen laajuuteen, ja asutuksen etäi-
syys työpaikoista ja palveluista. Vaikutukset ovat arvioitua pienemmät, jos uudet 
rakennukset voidaan sijoittaa suurelta osin taajamiin ja kyliin ja rakentamalla suh-
teellisen tehokkaasti.

Arviossa oletettiin rakennusten energiatehokkuuden paranevan huomatta-
vasti nykyisestä energiatehokkuusmääräysten tiukentuessa. Lämmitysenergian 
ominaiskulutuksen arvioitiin pienenevän merkittävästi. Arviossa rakennusten 
sähkönkulutus ei kasvaisi nykyisestä. Sähkön kulutukseen tulisi kiinnittää eri-
tyistä huomiota, koska se on ollut yleisesti kasvamassa. Rakennusten energiate-
hokkuuden parantaminen on haastavaa, eikä maakuntakaavalla varsinaisesti voida 
vaikuttaa siihen. Lämmitystapavalinnat ovat oleellisia kasvihuonekaasupäästöjen 
ja ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Asutuksen sijoittumisella vaikutetaan 
muun muassa kaukolämmön hyödyntämisedellytyksiin.

Verrattaessa vaikutuksia Pohjois-Savon maakuntakaavan ja Kuopion seu-
dun maakuntakaavan välillä osoittautui, että on edullista sijoittaa uutta asutusta 
samoin periaattein kuin Kuopion seudulle on suunniteltu. Kuopion seudun maa-
kuntakaavan toteuttamisesta aiheutuvat vaikutukset ovat asukasta kohden lasket-
tuna kaikilta osin edullisemmat kuin koko Pohjois-Savon osalta. Tähän vaikuttavat 
muun muassa suurempi aluetehokkuus ja pienemmät etäisyydet. Osa vaikutuksista 
on kerrosneliömetriä kohden laskettuna suurempia Kuopion seudulla kuin koko 
Pohjois-Savossa, mikä johtuu toimitilojen suuremmasta osuudesta ja asumisväl-
jyyden eroista. Asumisväljyydellä on suuri merkitys aiheutuviin vaikutuksiin. Sen 
kehitys tulisikin arvioida mahdollisimman realistisesti. Pohjois-Savon maakunta-
kaavan ekotehokkuus riippuu jatkosuunnittelun ja toteutuksen ratkaisuista.

Vaikka maakuntakaavan mukaisten uusien alueiden käyttöönotto lisää ener-
gian ja raaka-aineiden kulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä, muita päästöjä ja kus-
tannuksia, ilman maakuntakaavan ohjausta nämä vaikutukset muodostuisivat 
todennäköisesti oleellisesti nyt arvioitua suuremmiksi. Näin maakuntakaavan voi-
daan arvioida parantavan ekotehokkuutta verrattuna tilanteeseen, jossa kaavaa ei 
laadittaisi ja yhdyskuntarakenteen kehitys jatkuisi hajautuvana.



953 Yhdyskuntarakenteen ekologisuuden arviointi

3.2 Ekologisuuden arviointi asuntoaluetasolla

Seuraavassa tarkastellaan tuloksia 11 asuntoalueen vaikutusten arvioinnista.

3.2.1 Alueiden ominaisuudet

Taulukossa 2 ja kuvissa 17–26 tarkastellaan tutkittujen asuntoalueiden ominai-
suuksia, joilla voi olla vaikutusta alueen ekologisuuteen ja taloudellisuuteen. Tar-
kasteltavia ominaisuuksia ovat rakennusten kokonaiskerrosala, asuinrakennusten 
kerrosala, palvelurakennusten kerrosala, asukasmäärä, asumisväljyys, keskimää-
räinen talokoko, keskimääräinen kerrosluku, aluetehokkuus, vapaa-alueen määrä, 
aluelämmityksen osuus, palvelurakennusten kerrosala suhteessa kokonaiskerros-
alaan, liikenneverkon pinta-ala suhteessa kerrosalaan, katujen ja teiden, vesihuol-
toverkon, lämpöjohtojen, sähköverkon ja televerkon pituus suhteessa kerrosalaan, 
työssäkäyntietäisyys ja keskustaetäisyys.

Taulukko 2. Asuntoalueiden ominaisuuksia. Suurimmat arvot on merkitty punaisella ja 

pienimmät vihreällä.

Kylät ja haja-asutus Taajamat
ALUEIDEN Ekolehtilä Pellesmäki Puutosmäki Vuonislahti Tiivis pien- Väljä pien- Seka- Kerros- Ravirata Hirssaari Länsi-Toppila
OMINAISUUKSIA Uusikaupunki Kuopio Vehmersalmi Lieksa taloalue taloalue alue taloalue Sodankylä Kotka Oulu

Rakennukset k-m2 1 872 1 946 2 648 2 626 34 384 47 824 118 720 115 702 21 900 76 670 251 050

Asuinrakennukset k-m2 1 872 1 946 2 535 2 460 33 078 46 975 110 390 110 080 21 300 76 070 212 750

Palvelurakennukset k-m2 0 0 113 166 1 306 849 8 330 5 622 600 600 38 300

Asukasmäärä as. 38 67 72 54 902 1 355 3 203 3 171 600 1 740 5 000

Asumisväljyys k-m2/as. 49,3 29,0 35,2 45,6 38 38 36 35 35,5 43,7 42,6

Keskim. talokoko k-m2 156 130 148 109 362 323 742 2515 413 482 2536

Keskim. kerrosluku kpl 1,3 1,1 1,3 1,0 1,6 1,1 2,5 5,9 2,1 3,1 4,1

Aluetehokkuus k-m2/m2 0,026 0,052 0,002 0,017 0,21 0,14 0,19 0,34 0,16 0,18 0,56

Vapaa-alueen määrä % 95 90 99 97 70 73 78 76 85 86 61

Aluelämmitys % 0 0 0 0 87 0 53 97 100 97 100

Palvelurakennukset k-m2/k-m2 0 0 0,043 0,063 0,038 0,018 0,070 0,049 0,027 0,01 0,15

Liikenneverkko m2/k-m2 1,20 1,19 5,57 2,41 0,79 0,90 0,66 0,50 0,45 0,47 0,46

Kadut ja tiet m/k-m2 0,32 0,28 1,54 0,70 0,12 0,16 0,10 0,03 0,09 0,09 0,02

Vesihuoltoverkko m/k-m2 0,82 0,73 0,11 1,02 0,31 0,35 0,14 0,10 0,15 0,29 0,03

Lämpöjohdot m/k-m2 0 0 0 0 0,07 0,00 0,03 0,02 0,04 0,07 0,004

Sähköverkko m/k-m2 0,32 0,32 1,54 0,70 0,22 0,21 0,18 0,07 0,13 0,31 0,02

Televerkko m/k-m2 0,32 0,32 1,29 0,70 0,15 0,16 0,13 0,07 0,08 0,08 0,01

Työssäkäyntietäisyys km 3,6 21,7 27,5 30,6 10,0 10,0 5,0 5,0 5,5 5,6 4,0

Keskustaetäisyys km 3,6 21,7 27,5 30,6 10,0 10,0 5,0 5,0 1,0 2,5 4,0

      * Vapaa-alueen määrällä tarkoitetaan tässä aluetta, joka ei ole rakennusten tai teiden alla. 

        Osa vapaa-alueesta on tuotantokäytössä (peltoa). 

        Vesialue ei ole mukana
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Tutkimusalueiden aluetehokkuus (ea), jolla tarkoitetaan alueen rakennusten koko-
naiskerrosalan suhdetta maapinta-alaan (k-m2/maa-m2), vaihtelee välillä ea = 
0,002–0,56 (kuva 17).

Asuntoalueiden talotyyppijakauma, joka on laskettu kerrosalan perusteella 
(kunkin talotyypin kerrosalan osuus kokonaiskerrosalasta, %), esitetään kuvassa 
18. Kerrostalojen osuus kerrosalasta on tutkimusalueilla 0–95 prosenttia, omako-
titalojen osuus on 0–100 prosenttia ja rivitalojen osuus on 0–83 prosenttia. Sodan-
kylän tutkimusalueella rivitaloihin sisältyvät myös pienkerrostalot (kaavamer-
kintä ARK). Toimitilojen osuus kerrosalasta on 0–15 prosenttia.

Kuva 18. Asuntoalueiden talotyyppijakauma kerrosalan perusteella.

Kuva 17. Asuntoalueiden aluetehokkuus. 
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Keskimääräisellä talokoolla tarkoitetaan alueen kokonaiskerrosalan suhdetta alu-
een talojen lukumäärään (k-m2/rakennus). Tässä tutkimuksessa tarkastelun koh-
teena ovat asuinrakennukset ja toimitilat, mutta esim. talousrakennukset eivät ole 
tarkastelussa mukana. Keskimääräinen talokoko on tutkimusalueilla 109–2 536 
kerrosneliömetriä/rakennus (kuva 19). Keskimääräistä talokokoa käytettiin kes-
keisenä tehokkuuskriteerinä asuntoalueiden kaavoitusta ja rakennuskustannuk-
sia koskeneessa tutkimuksessa (Kivistö 1987). Keskimääräinen talokoko selittää em. 
tutkimuksen mukaan erittäin hyvin suhteellisia rakennuskustannuksia. Tässä tut-
kimuksessa keskeisenä tehokkuuskriteerinä käytetään kuitenkin aluetehokkuutta, 
koska se on kaavoituksessa keskeinen ohjausväline. Kuvassa 23 tarkastellaan kes-
kimääräisen talokoon ja aluetehokkuuden välistä suhdetta tutkimusalueilla. 

Asumisväljyydellä tarkoitetaan alueen kokonaisasuinkerrosalaa jaettuna alueen 
asukasmäärällä. Asumisväljyys on tutkimusalueilla 29–49 kerrosneliömetriä/
asukas (kuva 20). Koska asukkaiden määrä vaihtelee ajan kuluessa, myös asumis-
väljyys vaihtelee alueilla. Tässä asumisväljyytenä on käytetty kussakin tapaustut-
kimuksessa määritellyn tilanteen mukaista keskimääräistä väljyyttä. Asumisväl-
jyyden suurin ja pienin arvo on haja-asutusalueen ”ekokylissä”.

Kuvassa 21 esitetään tutkimusalueiden kerrosalan jakautuminen lämmitysta-
voittain. Taajama-alueet ovat pääosin aluelämmityksen piirissä. Omakotialueilla 
ei ole aluelämmitystä. Muilla alueilla ainakin osa rakennuksista on aluelämmi-
tyksen piirissä. ”Ekokylissä” suurin osuus on puu- ja sähkölämmityksellä. Myös 
öljylämmitystä käytetään osalla pientaloalueista. Lämmitystavalla on merkitystä 
primäärienergiankulutuksen ja energiankäytöstä ja -tuotannosta aiheutuvien 
päästöjen suhteen.

Asuntoalueiden keskimääräinen työssäkäyntietäisyys vaihtelee välillä 4–31 
kilometriä (kuva 22). Keskimääräisellä työssäkäyntietäisyydellä tarkoitetaan 

Kuva 19. Asuntoalueiden keskimääräinen talokoko.
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alueen asukkaiden keskimääräistä työmatkan pituutta eli etäisyyttä asunnon ja 
työpaikan välillä. Etäisyys arvioidaan todellisen tietä pitkin lasketun reitin pituu-
den mukaan. Keskimääräinen työssäkäyntietäisyys on arvioitu haastattelemalla 
asukkaita ja kuntien toimihenkilöitä, paikkatietoanalyysin avulla yhdistämällä 
tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston, rakennus- ja huoneistorekisterin ja mui-
den rekisteriaineistojen tietoja (Martamo 1995) ja eräillä alueilla keskustaetäisyyden 
perusteella. Tyypillisillä taajama-alueilla keskimääräiseksi etäisyydeksi oletettiin 

Kuva 21. Lämmitystapajakauma.

Kuva 20. Asuntoalueiden asumisväljyys.
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pientaloalueilla 10 kilometriä ja kerrostaloalueilla viisi kilometriä. Työssäkäyntie-
täisyys on useimmilla tutkimusalueilla sama kuin keskustaetäisyys. Asuntoaluei-
den keskustaetäisyys vaihtelee 1–31 kilometriä. Keskustaetäisyydellä tarkoitetaan 
alueen asukkaiden keskimääräistä matkan pituutta lähimpään keskukseen (kunta-
keskus tms.), jossa sijaitsevat palvelut ja työpaikat. Keskustaetäisyyttä on käytetty 
muiden kuin työmatkojen (ostos-, asiointi- ym. matkat) pituuden arvioinnissa ja 
myös työmatkojen osalta niissä tapauksissa, joissa ei ole ollut tarkempaa tietoa 
matkojen suuntautumisesta.

Kuva 22. Asuntoalueiden keskimääräinen työssäkäyntietäisyys.

Kuvissa 23–27 tarkastellaan eräiden asuntoalueiden ominaisuuksien suhdetta 
aluetehokkuuteen. Näitä ominaisuuksia ovat keskimääräinen talokoko, verkosto-
jen pituus, liikenneverkon pituus ja pinta-ala, vapaa-alueen osuus, asumisväljyys 
ja työssäkäyntietäisyys. 

Aluetehokkuuden ja keskimääräisen talokoon suhdetta tutkimusalueilla tar-
kastellaan kuvassa 23. Keskimääräinen talokoko kasvaa yleensä aluetehokkuuden 
kasvaessa. Samalla aluetehokkuudella voidaan toteuttaa erityyppisiä alueita. Esi-
merkiksi aluetehokkuudella noin ea = 0,15–0,2 on toteutettu tai suunniteltu sekä 
pientalo- että seka-alueita. 

Kuvassa 24 tarkastellaan asukastiheyden (asukasta / hehtaari) ja aluetehok-
kuuden suhdetta. Asukastiheyttä käytetään usein alueen tehokkuuden tai tiivey-
den kuvaajana aluetehokkuuden rinnalla. Asukastiheys kasvaa lineaarisesti alue-
tehokkuuden kasvaessa. Vastaavasti asuntotiheys (asuntoja / hehtaari) kasvaa 
lineaariseti aluetehokkuuden kasvaessa.
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Asuntoalueen rakenteella ja aluetehokkuudella on vaikutusta alueiden sisäisten 
verkostojen määrään. Kuvassa 25 tarkastellaan asuntoalueen liikenneverkon suh-
teellista pituutta (m/k-m2), ja kuvassa 24 kaikkien verkostojen suhteellista koko-
naispituutta (m/k-m2) suhteessa aluetehokkuuteen. Liikenneverkon suhteellinen 
pituus vaihtelee tutkimusalueilla 0,02–1,54 metriä/kerrosneliömetri (kuva 25) 
ja kaikkien verkkojen suhteellinen pituus vaihtelee 0,08–4,5 metriä/kerrosneliö-
metri (kuva 26).

Kuva 24. Asuntoalueen asukastiheys ja aluetehokkuus.

Kuva 23. Asuntoalueen keskimääräinen talokoko ja aluetehokkuus.
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Liikenneverkon suhteellinen pituus pienenee jyrkästi aluetehokkuuden kasvaessa 
0,002:sta yli 0,1:een. Verkostopituudet ovat suurimmat kaikkein pienimmillä alue-
tehokkuuksilla. Aluetehokkuuden kasvaessa yli 0,1:stä lähes 0,6:een suhteellinen 
verkostopituus pienenee loivemmin (kuva 25).

Asuntoalueen kaikkien verkostojen suhteellinen kokonaispituus pienenee 
jyrkästi aluetehokkuuden kasvaessa lähes nollasta yli 0,1:een ja tämän jälkeen loi-
vemmin, samoin kuin liikenneverkon osalta (kuva 26). 

Verkostojen määrä vaikuttaa erityisesti raaka-aineiden kulutukseen ja 
kustannuksiin.

Kuva 25. Asuntoalueen liikenneverkon suhteellinen pituus ja aluetehokkuus. 

Kuva 26. Asuntoalueen verkostojen suhteellinen kokonaispituus ja aluetehokkuus. 
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Kuvassa 27 tarkastellaan keskimääräistä työssäkäyntietäisyyttä ja aluetehok-
kuutta. Työssäkäyntietäisyys pienenee aluetehokkuuden kasvaessa, pienten 
tehokkuuksien osalta jyrkemmin ja tehokkuuden kasvaessa loivemmin. Yhdellä 
tutkimusalueella (edullisesti sijaitseva ekokylä) on poikkeuksellisen pieni työssä-
käyntietäisyys suhteessa aluetehokkuuteen.

3.2.2 Arviointitulokset

Kuvissa 28–44 esitetään yhteenveto tapaustutkimuksissa arvioitujen asuntoalu-
eiden elinkaaren aikaisista vaikutuksista. Eri ajankohtina tehdyt arviot on tarpeen 
mukaan muokattu keskenään yhteismitallisiksi ja kaikissa elinkaaren (arviointi-
jakson) pituutena on 50 vuotta. Neljä vasemmanpuoleista pylvästä kuvaavat haja-
asutusalueiden ”ekokyliä” ja muut taajamissa sijaitsevia asuntoalueita. Kolme 
oikeanpuoleista pylvästä kuvaavat suunnitteluvaiheessa tehtyjä arviointeja.

3.2.2.1 Energiankulutus

Asuntoalueen koko elinkaaren aikainen energiankulutus (primäärienergia eli 
rakennuksissa, verkostoissa ja liikenteessä kulutettu energia ja sen tuottamiseen 
käytetty energia) vaihtelee tutkimusalueilla 424–1  241 MWh/asukas ja 8–34 
MWh/kerrosneliömetri (kuvat 28 ja 29). Energiaa kuluu keskimäärin 598 MWh/
asukas ja 14 MWh/kerrosneliömetri.

Kuva 27. Keskimääräinen työssäkäyntietäisyys ja aluetehokkuus.
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Kuva 28. Asuntoalueen energiankulutus 50 vuoden aikana asukasta kohden. Yhteenveto 

arvioiduista kohteista. 

Kuva 29. Asuntoalueen energiankulutus 50 vuoden aikana kerrosneliömetriä kohden. 

Yhteenveto arvioiduista kohteista. 
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Suurin osa energiankulutuksesta aiheutuu käyttövaiheessa eli pääosin rakennus-
ten lämmityksestä ja sähkönkäytöstä. Suurimmat suhteelliset erot alueiden välillä 
aiheutuvat alueiden sijainnista eli liikenteestä. Pitkät etäisyydet asuntojen ja työ-
paikkojen sekä palvelujen välillä lisäävät liikennettä ja harva asutus erityisesti 
henkilöautoliikennettä. Alueiden sisäisten ratkaisujen erot primäärienergianku-
lutuksessa aiheutuvat pääosin eroista rakennusten välittömässä energiankulutuk-
sessa sekä lämmitystavoissa ja niihin liittyen energiantuotantotavoissa.

Kuvassa 30 on esitetty rakennusten välittömän energiankulutuksen jakau-
tuminen lämmitykseen ja sähkönkäyttöön. Rakennusten vuotuinen välitön ener-
giankulutus vaihtelee 80–275 kWh/kerrosneliömetri/a (kuva 30). Lämmitykseen 
käytetty sähkö on kuvattu omana pylväsosanaan. ”Ekokylien” lämmityssähkön 
osuus sähkönkulutuksesta perustuu arvioon. Suurin välitön energiankulutus, sekä 
lämmityksen että sähkönkäytön osalta, on Puutosmäessä. Kulutustottumuksilla 
on suuri merkitys energiankulutuksessa.

Uusien suunniteltujen alueiden rakennusten energiatehokkuuden on tapaus-
tutkimusten lähtöoletuksissa arvioitu paranevan huomattavasti nykyisestä 
tasosta kansainvälisten ja kansallisten energia- ja ilmastotavoitteiden edellyttä-
mien kiristyvien rakentamismääräysten vuoksi (työ- ja elinkeinoministeriö 2013, 2009, 
Martinkauppi 2010, ympäristöministeriö 2013b). Toisaalta asumisväljyyden lisääntyessä 
asukasta kohden laskettu energiankulutus kasvaa. Asumisväljyys on suurin Eko-
lehtilässä ja Vuonislahdessa. Tutkimuskohteista uusimman, Oulun Länsi-Toppi-
lan, kerrosneliömetriä kohden laskettu välitön energiankulutus on rakennusten 
arvioidun merkittävän energiatehokkuuden paranemisen vuoksi muita alueita 
selvästi pienempi. 

Alueiden välisiin energiankulutuksen eroihin vaikuttaa myös alueella sijait-
sevien toimitilojen määrä. Toimitilojen ominaisenergiankulutus on keskimäärin 

Kuva 30. Rakennusten välitön vuotuinen energiankulutus asuntoaluetason tutkimuskohteissa.
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suurempi kuin asuinrakennusten. Alueella, jolla on suhteellisen paljon toimitiloja, 
asukasta kohden laskettu kerrosalan määrä ja siitä aiheutuva energiankulutus on 
suurempi. Toimitilojen osuus on suurin Länsi-Toppilassa, jossa toisaalta raken-
nusten ominaisenergiankulutus on arvioitu muita alueita huomattavasti pienem-
mäksi tulevaisuuden tiukempien rakentamismääräysten ja energia- ja ilmastota-
voitteiden perusteella. 

Primäärienergian määrään vaikuttavat oleellisesti energiantuotantotavat. 
Tutkimusalueiden lämmitysenergian tuotanto on arvioitu pääosin paikallisen 
tuotannon perusteella. Sähköenergian tuotanto taas on arvioitu pääasiassa val-
takunnallisen keskimääräisen sähköntuotannon perusteella. Sähköntuotannon 
hyötysuhde on keskimäärin huonompi kuin lämmitysenergian tuotannon, joten 
sähkön käyttö lisää primäärienergiankulutusta enemmän kuin lämmitysenergian 
käyttö. Käytettäessä sähköä lämmitykseen primäärienergiankulutus korostuu 
vielä enemmän, koska kylminä aikoina käytössä on enemmän huonon hyötysuh-
teen lauhdevoimaa kuin muulloin.

Alueiden väliset erot ovat erilaiset asukasta kohden ja kerrosneliömetriä 
kohden laskettuna. Eroihin vaikuttavat erot asumisväljyydessä. Osa rakennusten 
energiankulutuksesta riippuu enemmän kerrosalasta (tai lämmitettävästä kuu-
tiomäärästä) kuin asukkaiden määrästä, osa taas enemmän asukkaiden määrästä 
(esim. sähkönkulutus). Liikenteen energiankulutus riippuu pääosin asukasmää-
rästä (myös asukkaiden ikärakenteesta, työssäkäynnistä jne.).

Eniten energiaa kuluu sekä asukasta että kerrosneliömetriä kohden lasket-
tuna Puutosmäessä ja vähiten Länsi-Toppilassa. Puutosmäessä rakennusten ener-
giankulutus on suurinta ja liikenteen osalta yksi suurimmista. Länsi-Toppilassa 
rakennusten energiankulutus on tutkimusalueista pienin johtuen uusimmasta 
rakennusteknologiasta ja liikenteen osalta yksi pienimmistä johtuen alueen kes-
keisestä sijainnista yhdyskuntarakenteessa.

Haja-asutusalueen ekokylien primäärienergiankulutus on suurempaa kuin 
taajama-alueilla. Alueet sijaitsevat pääosin kauempana työpaikoista ja palveluista 
kuin taajama-alueet. Alueilla käytetään suhteellisen paljon sähkölämmitystä.

3.2.2.2 Raaka-aineiden kulutus

Asuntoalueen raaka-aineiden kulutus on koko elinkaaren aikana 107–410 tonnia/
asukas ja 2,9–11,1 tonnia/kerrosneliömetri ollen keskimäärin 152 tonnia/asukas ja 
3,6 tonnia/kerrosneliömetri (kuvat 31 ja 32). Suurin osa raaka-aineista on raken-
nusmateriaaleja, joita kuluu tuotantovaiheessa (kuvat 33 ja 34). Alueiden väliset 
erot aiheutuvat suurelta osin alueiden rakenteesta ja väljyydestä. Väljä rakenne 
edellyttää suhteellisesti enemmän verkostoja. Raaka-aineiden kulutuksessa tämä 
merkitsee erityisesti liikenneväyliin sijoitettua soramäärää. Rakennusten osalta 
eroja aiheutuu kerrosluvusta (perustusten osuus) ja pääasiallisesta rakennusma-
teriaalista (puu/betoni). Myös rakennusten energiankäytön edellyttämien poltto-
aineiden määrässä on suuria eroja samoin kuin liikenteen polttoaineiden määrässä 
(kuvat 35 ja 36).
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Eniten raaka-aineita kuluu Puutosmäessä ja vähiten Sodankylän Raviradan alu-
eella. Rakennusmateriaaleja kuluu eniten Puutosmäessä ja vähiten Raviradan 
alueella. Puutosmäen aluetehokkuus on tutkimusalueista pienin ja erityisesti 
liikenneverkon suhteellinen määrä suurin. Raviradan aluetta suunniteltaessa 
kiinnitettiin erityistä huomiota liikenneverkon pinta-alan minimoimiseen. Myös 

Kuva 32. Asuntoalueen raaka-aineiden kulutus 50 vuoden aikana kerrosneliömetriä kohden. 

Yhteenveto arvioiduista kohteista. 

Kuva 31. Asuntoalueen raaka-aineiden kulutus 50 vuoden aikana asukasta kohden. 

Yhteenveto arvioiduista kohteista. 
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polttoaineiden kulutus on suurinta Puutosmäessä. ”Ekokylissä” polttoaineista 
suurin osa on lämmitykseen käytettävää puuta. Raviradan polttoaineiden kulutuk-
sessa hallitsevana on lämmitysenergian tuotannossa käytettävä turve. Liikenteen 
polttoaineita kuluu eniten ”ekokylissä” ja pientaloalueilla.

Kuva 33. Asuntoalueen rakennusmateriaalien kulutus 50 vuoden aikana asukasta kohden. 

Yhteenveto arvioiduista kohteista.

Kuva 34. Asuntoalueen rakennusmateriaalien kulutus 50 vuoden aikana kerrosneliömetriä 

kohden. Yhteenveto arvioiduista kohteista.
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3.2.2.3 Kasvihuonekaasupäästöt

Tutkimusalueiden koko elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt vaihtele-
vat 104–241 CO2-ekv.tonnia/asukas ja 2,1–5,9 CO2-ekv.tonnia/kerrosneliömetri 
ollen keskimäärin 133 CO2-ekv.tonnia/asukas ja 3,2 CO2-ekv.tonnia/kerros-
neliömetri (kuvat 37–38). Hiilidioksidipäästöt muodostavat suurimman osan 
kasvihuonekaasupäästöistä.

Eniten kasvihuonekaasupäästöjä aiheutuu asukasta kohden laskien Vuonis-
lahdessa ja kerrosneliömetriä kohden laskien Pellesmäessä. Vähiten kasvihuone-
kaasupäästöjä aiheutuu Länsi-Toppilassa ja tyypillisellä kerrostaloalueella.

Alueen sijainnilla on suuri merkitys kasvihuonekaasupäästöjen määrässä. 
Liikenteestä aiheutuvat päästöt muodostavat suuren osan haja-asutusalueen 

Kuva 35. Asuntoalueen polttoaineiden kulutus 50 vuoden aikana asukasta kohden. Yhteenveto 

arvioiduista kohteista.

Kuva 36. Asuntoalueen polttoaineiden kulutus 50 vuoden aikana kerrosneliömetriä kohden. 

Yhteenveto arvioiduista kohteista.
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”ekokylien” ja pientaloalueiden kasvihuonekaasupäästöistä. Asuntoalueiden sisäi-
sissä ratkaisuissa keskeisiä ovat rakennusten ominaisenergiankulutus sekä läm-
mitystavat ja niihin liittyen energiantuotantotavat.

Haja-asutusalueen ”ekokylien” kasvihuonekaasupäästöjä vähentää puu-
lämmityksen käyttö. Alueiden sijainnista aiheutuvat liikenteen päästöt kuiten-
kin ”syövät” pääosin sisäisillä ratkaisuilla saavutetun hyödyn. Sodankylässä 
päästöjä lisää kaukolämmön tuottaminen pääasiassa turpeella. Länsi-Toppilan 
päästöjä pienentää muihin alueisiin verrattuna selvästi pienempi rakennusten 
ominaisenergiankulutus.

Kuva 37. Asuntoalueen kasvihuonekaasupäästöt 50 vuoden aikana asukasta kohden. 

Yhteenveto arvioiduista kohteista. 

Kuva 38. Asuntoalueen kasvihuonekaasupäästöt 50 vuoden aikana kerrosneliömetriä kohden. 

Yhteenveto arvioiduista kohteista.
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3.2.2.4 Muut päästöt

Asuntoalueen koko elinkaaren aikaiset muut päästöt vaihtelevat 0,6–5,2 tonnia/
asukas ja 12–141 kg/kerrosneliömetri ollen keskimäärin 0,9 tonnia/asukas ja 22 
kg/kerrosneliömetri. Kuvissa 39 ja 40 esitetään muut päästöt vaiheittain ja kuvissa 
41 ja 42 lajeittain.

Erot alueiden välillä ovat suuret. Suurin osan muista päästöistä aiheutuu 
käyttövaiheessa rakennusten lämmityksestä ja sähkönkäytöstä ja niiden edellyt-
tämästä energiantuotannosta. Puulämmityksestä aiheutuu suhteellisen paljon 
hiukkaspäästöjä ”ekokylissä”. Suurin osa ”ekokylien” muista päästöistä muodostuu 
hiilimonoksidista. 

Muiden päästöjen määrään voidaan vaikuttaa oleellisesti teknologialla. Tämä 
koskee esimerkiksi puun käyttöä lämmityksessä ja liikenteen osalta ajoneuvotekno -
logian kehittymistä.

Kuva 39. Asuntoalueen muut päästöt 50 vuoden aikana asukasta kohden. Yhteenveto 

arvioiduista kohteista. 

Kuva 40. Asuntoalueen muut päästöt 50 vuoden aikana kerrosneliömetriä kohden.  

Yhteenveto arvioiduista kohteista. 
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3.2.2.5 Kustannukset

Asuntoalueen kustannukset vaihtelevat tutkimusalueilla 87 000–168 000 euroa/
asukas ja 2 200–3 800 euroa/kerrosneliömetri ollen keskimäärin 102 000 euroa/
asukas ja 2 400 euroa/kerrosneliömetri (kuvat 43 ja 44). Jatkuvat vuosittaiset kus-
tannukset on yhdistetty investointeihin nykyarvomenetelmällä käyttäen viiden 
prosentin korkokantaa. Hintataso on vuoden 2009 taso. Rakentamiskustannuk-
set on määritelty vuoden 2009 tasolle rakennuskustannusindeksin perusteella ja 
käyttövaiheen kustannukset elinkustannusindeksin perusteella. Verkostojen käyt-
tökustannukset, jotka on arvioitu prosenttiosuuksina rakentamiskustannuksista, 

Kuva 41. Asuntoalueen muut päästöt 50 vuoden aikana asukasta kohden. Yhteenveto 

arvioiduista kohteista. 

Kuva 42. Asuntoalueen muut päästöt kerrosneliömetriä kohden. Yhteenveto arvioiduista 

kohteista.
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on kuitenkin määritelty vuoden 2009 tasolle rakennuskustannusindeksin mukaan. 
Eri alueilla on käytetty samoja yksikkökustannuksia, joten mahdolliset alueelliset 
erot kustannuksissa eivät näy tuloksissa. Liikenteen osalta kustannukset on määri-
telty vuoden 2009 tasolle kaikilla alueilla käyttämällä samoja yksikkökustannuksia.

Suurin osa kustannuksista aiheutuu tuotantovaiheessa. Liikenteestä aiheutu-
vien kustannusten suhteelliset erot ovat suurimmat. Asumisväljyydestä aiheutuu 
suuria eroja asukasta kohden lasketuissa kustannuksissa.

Eniten kustannuksia aiheutuu asukasta kohden laskien Vuonislahdessa ja 
kerrosneliömetriä kohden laskien Puutosmäessä. Vähiten kustannuksia aiheu-
tuu asukasta kohden laskien Sodankylän Raviradan alueella ja kerrosneliömetriä 
kohden laskien Länsi-Toppilassa. Liikenteen kustannukset ovat suurimmat haja-
asutusalueen ”ekokylissä” ja pientaloalueilla.

Kuva 43. Asuntoalueen kustannukset 50 vuoden aikana asukasta kohden. Yhteenveto 

arvioiduista kohteista.

Kuva 44. Asuntoalueen kustannukset 50 vuoden aikana kerrosneliömetriä kohden. Yhteenveto 

arvioiduista kohteista.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Ekolehtilä,
Uusikaupunki

Pellesmäki,
Kuopio

Puutosmäki,
Vehmersalmi

Vuonislahti,
Lieksa

Tiivis
pientaloalue

Väljä
pientaloalue

Seka-alue Kerrostaloalue Ravirata,
Sodankylä

Hirssaari,
Kotka

Länsi-Toppila,
Oulu

Haja-asutusalueen "ekokylät" Taajama-alueet

10
00

 e
ur

oa
/a

su
ka

s

TUTKIMUSALUEET

ASUNTOALUEEN KUSTANNUKSET 50 VUODEN AIKANA ASUKASTA KOHDEN

Liikenne

Käyttö

Tuotanto

Copyright © Irmeli Wahlgren

0

1

2

3

4

Ekolehtilä,
Uusikaupunki

Pellesmäki,
Kuopio

Puutosmäki,
Vehmersalmi

Vuonislahti,
Lieksa

Tiivis
pientaloalue

Väljä
pientaloalue

Seka-alue Kerrostaloalue Ravirata,
Sodankylä

Hirssaari, Kotka Länsi-Toppila,
Oulu

Haja-asutusalueen "ekokylät" Taajama-alueet

10
00

 e
ur

oa
/k

-m
2

TUTKIMUSALUEET

ASUNTOALUEEN KUSTANNUKSET 50 VUODEN AIKANA 
KERROSNELIÖMETRIÄ KOHDEN

Liikenne

Käyttö

Tuotanto

Copyright © Irmeli Wahlgren



1133 Yhdyskuntarakenteen ekologisuuden arviointi

3.2.3 Epävarmuustekijät ja johtopäätökset

EcoBalance-mallin kehittäminen ja soveltaminen on edellyttänyt aineiston kerää-
mistä useista erilaisista lähteistä ja erilaisten tietojen yhdistämistä. Aihetta ei ole 
aikaisemmin käsitelty kokonaisuutena eikä kaikilta osin ole ollut käytettävissä 
riittävän yksityiskohtaisia ja luotettavia tietoja. Tutkimuksen tuloksia voidaan 
kuitenkin pitää suuntaa-antavina. Ne tuovat uutta tietoa asuntoalueen vaikutuk-
sista kokonaisuutena ja voivat omalta osaltaan edistää kestävän kehityksen tavoit-
teiden huomioon ottamista asuntoalueiden suunnittelussa ja tuotantoprosesseissa 
tulevaisuudessa.

Epävarmuustekijöitä arvioinnissa ovat rakennusmateriaalien määrä ja tuo-
tannon vaikutukset. Mallissa on taustalla kaksi esimerkkirakennusta, puura-
kenteinen omakotitalo ja betonirakenteinen kerrostalo. Näiden rakennusmate-
riaalimäärät on laskettu rakennusosittain. Arviointikohteissa rakennukset ovat 
kuitenkin monentyyppisiä ja rakennusmateriaalimäärät on arvioitu yleispiirtei-
sesti soveltaen esimerkkirakennusten tietoja. Rakennusmateriaalien tuotannon 
energia ja päästöt perustuvat 1990-luvun tietoihin. Rakennustuotantoteknologia 
on tämän jälkeen kehittynyt, joten päästöt ovat osittain erilaiset nykyisin ja muut-
tuvat tulevaisuudessakin. Mallin sisältämät tiedot ovat kuitenkin riittävät asunto-
aluekohtaiseen vertailuun. 

Rakennusten energiatehokkuuden paraneminen ja energian ominaiskulu-
tuksen pieneneminen tulevaisuudessa vähentää energiankäytöstä aiheutuvia vai-
kutuksia. Tämän merkitystä asuntoalueen tuottamisesta ja käytöstä aiheutuviin 
vaikutuksiin on tuotu esiin Länsi-Toppilan rakennusten energian ominaiskulu-
tuksen tavoitteellisessa arvioinnissa. Energian ominaiskulutuksen pieneneminen 
vähentää primäärienergiankulutusta, polttoaineiden kulutusta, kasvihuonekaa-
supäästöjä, muita päästöjä ja kustannuksia, riippuen energiantuotantotavoista ja 
käytetyistä polttoaineista. Merkitystä on myös sillä, väheneekö lämmitykseen vai 
sähkönkäyttöön käytetty energia. Tässä tutkimuksessa Länsi-Toppilan rakennus-
ten energian ominaiskulutuksen arvioinnissa oletettiin sekä lämmitykseen että 
sähkönkäyttöön käytetyn energian puolittuvan vuoden 2010 tilanteeseen ver-
rattuna. Energiatehokkuuden mittarit ja potentiaalit -tutkimuksen (Tuomaala et 
al. 2012) rakennusten mallinnuksen mukaan lämmitykseen käytettävän energian 
kulutus pienenee passiivitalotason rakentamisella vuoden 2010 rakentamiseen 
verrattuna selvästi enemmän kuin sähköenergiankulutus, ja lähes nolla -tason 
rakentamisessa sähköenergian kulutus lähenee nollaa vain pientalojen osalta. 

Energiantuotantotavalla on suuri merkitys aiheutuviin vaikutuksiin. Kullekin 
arviointikohteelle on määritelty energiantuotannon ominaisuudet ja vaikutukset 
mahdollisimman pitkälti paikalliset ja Suomen keskimääräiset olosuhteet ja nii-
den kehitysarviot huomioon ottaen. Tässä tutkimuksessa on yhdenmukaistettu eri 
kohteissa käytetyt valtakunnallisen sähköntuotannon ominaisuudet vuoden 2011 
tilanteen mukaan (Suomen virallinen tilasto 2011). Kaukolämmön tuotanto on arvioitu 
pääsääntöisesti paikallisen tilanteen mukaan.

Energiantuotantotapojen muuttuminen tulevaisuudessa vaikuttaa aiheutu-
viin vaikutuksiin. Kansainvälisissä energiaan ja ilmastoon liittyvissä velvoitteissa 
edellytetään uusiutuvan energian osuuden lisäämistä. Tässä tutkimuksessa on 
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käytetty kaikissa tutkimuskohteissa samoja oletuksia valtakunnallisen sähkön-
tuotannon suhteen. Koska tutkimuksen kohteena ovat yhdyskuntarakenteeseen 
liittyvät valinnat, erilaisten energiantuotantotapojen vaikutuksia ei ole varsinai-
sesti vertailtu. Ne tulevat kuitenkin jossain määrin esiin lämmitystapaerojen ja 
paikallisten energiantuotantotapojen erojen kautta. Energiantuotannon muutok-
set tulevaisuudessa vaikuttavat yleispiirteisesti arvioiden siten, että rakennusten 
energiankulutuksesta aiheutuvat vaikutukset vähenevät.

Asuntoalueita koskevat tutkimustulokset osoittavat, että alueiden sisäisillä 
ratkaisuilla ja sijainnilla on suuri merkitys aiheutuviin vaikutuksiin. Merkittä-
vimmät erot aiheutuvat verkostojen laajuudesta, johon aluetehokkuus vaikuttaa, 
ja alueen sijainnista työpaikkoihin ja palveluihin nähden. Myös lämmitystavalla ja 
energiantuotantotavoilla voi olla suuri merkitys.

Tutkimuksen mukaan asuntoalueen sijainti vaikuttaa merkittävästi liikkumi-
seen ja liikenteestä aiheutuviin vaikutuksiin. Osa liikkumiseen liittyvistä lähtötie-
doista perustuu asukkaiden haastatteluihin ja osa valtakunnallisten henkilöliiken-
netutkimusten, seudullisten liikennetutkimusten ja asuntoaluetyyppejä koskevien 
tutkimusten tuloksiin. Haastatteluihin perustuva tutkimus (Harmaajärvi & Lyytikkä 
1999) osoitti, että liikennesuorite henkilöä kohden on selvästi suurempi alueilla, 
joilla on työpaikkoihin ja palveluihin pidempi etäisyys. Pitkien matkojen osuus 
näytti olevan asukkaiden haastattelujen perusteella samantyyppinen eri alueilla. 
Nämä pitkät matkat eivät ole mukana tämän tutkimuksen arvioissa. Pitkien mat-
kojen mukaanotto todennäköisesti lisäisi kaikkien alueiden liikennesuoritteita ja 
vähentäisi alueiden välisiä suhteellisia eroja. Toisaalta liikkumistottumusten erot 
voivat vaikuttaa merkittävästi liikennesuoritteeseen etäisyydeltään samantyyppi-
sillä alueilla. 

Suomen yhdyskuntarakennetta ja kasvihuonekaasupäästöjä koskeneen tut-
kimuksen mukaan yhdyskuntarakenteella on toimintojen keskinäisen sijain-
nin kautta vaikutusta työmatkojen lisäksi muiden matkojen suoritteeseen. Tut-
kimuksen mukaan muiden matkojen suorite korreloi kunnan keskimääräisen 
työssäkäyntietäisyyden kanssa: kunnan keskimääräisen työssäkäyntietäisyyden 
kasvaessa myös muiden matkojen suorite kasvaa. Muiden kuin työmatkojen hen-
kilösuorite vuorokaudessa 6 vuotta täyttänyttä asukasta kohden suhteessa kunnan 
keskimääräiseen työssäkäyntietäisyyteen (linnuntie-etäisyys) on tutkimuksen 
mukaan 0,598 x keskimääräinen työssäkäyntietäisyys kunnassa + 13,2 kilometriä. 
(Harmaajärvi et al. 2001c, 2002a).

Uusimpien henkilöliikennetutkimusten ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeitä 
koskevien tutkimusten tietojen perusteella on nykyään mahdollista arvioida katta-
vammin eri alueiden aiheuttamaa henkilöliikennettä. 

Liikkumistottumuksilla on suuri merkitys. Alueilla, joilla on toimiva joukkolii-
kenne, asukas voi valita liikkumistapansa. Jos alueella ei ole muuta mahdollisuutta 
kuin henkilöauton käyttö, valintaa ei kuitenkaan voi tehdä. Kaavoituksella muo-
dostetaan edellytykset, joiden puitteissa ihmiset voivat tehdä omia valintojaan.

Taajamien ja haja-asutusalueiden välillä on suuria eroja. 
Kuvassa 45 esitetään yhteenveto haja-asutusalueen ”ekokylien” ja taaja-

massa sijaitsevien alueiden välillä primäärienergian, kasvihuonekaasupäästöjen, 
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raaka-aineiden ja kustannusten osalta (ks. myös Wahlgren 2007d). Kuvissa esitetyt 
arvot ovat asukasluvun mukaan painotettuja keskiarvoja. Haja-asutusta edustavat 
”ekokylät” (4 kpl) ja taajama-alueista mukana ovat pientaloalueet (2 kpl) ja kaksi 
pientalovaltaista seka-aluetta (Sodankylän Ravirata ja Kotkan Hirssaari).

Kuva 45. Haja-asutusalueen ”ekokylien” ja taajamapientaloalueiden aiheuttamat keski-

määräiset vaikutukset: primäärienergian ja raaka-aineiden kulutus, kasvihuonekaasupäästöt 

ja kustannukset asukasta kohden laskettuna.

Kaikki arvioidut vaikutukset ovat haja-asutusalueilla suuremmat kuin taajamissa. 
Kasvihuonekaasupäästöjen osalta haja-asutusalueen käyttövaiheen päästöjä 
vähentää alueilla käytetty puulämmitys. Jos tarkasteltaisiin haja-asutusalueen 
keskimääräistä asutusta, päästöt olisivat suuremmat puulämmityksen pienem-
män ja sähkölämmityksen suuremman osuuden vuoksi.

3.3 Ekologisuuden arviointi kuntatasolla

Yhdyskuntarakenteen ekologisuutta kuntatasolla tarkastellaan Kuopion eteläisten 
osien kaupunkirakennevaihtoehtojen ja Sipoon yleiskaavan yhdyskuntarakenne-
mallien pojalta. Arvioinnit eivät ole suoraan vertailtavissa keskenään johtuen osit-
tain erilaisista tarkasteltavista tekijöistä ja lähtöoletuksista. Seuraavassa kuvataan 
tutkimusten lähtökohdat ja tulokset, ja kuntatason ekologisuutta pohditaan niiden 
pohjalta luvuissa 4 ja 5.

3.3.1 Kuopion eteläisten osien kaupunkirakennevaihtoehtojen   

 yhdyskuntatalousselvitys

Kuopion kaupungin eteläisten osien rakennevaihtoehtojen yhdyskuntataloussel-
vitys tehtiin Saaristokaupungin ympäristövaikutusten arviointiin liittyen (Halme & 
Harmaajärvi 2003).
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Kuopion kaupungin asuntorakentamisen painopiste on kaupungin eteläisissä 
osissa – Saaristokaupungissa. Saaristokaupunkiin liittyvässä YVA:ssa eteläisten 
osien rakentamista on tarkasteltu kahden kaupunkirakenteellisen vaihtoehdon 
avulla. Toisessa vaihtoehdossa Saaristokatua ei toteuteta (VE 0+) ja toisessa vaih-
toehdossa Saaristokatu toteutuu (VE 1). Vaihtoehtojen toteuttamisen tarjoamat 
asuntotuotantomahdollisuudet poikkeavat toisistaan ja asutus sijoittuu vaihtoeh-
doissa osittain eri alueille. 

Työssä arvioitiin EcoBalance-mallin avulla Kuopion kaupungin eteläisten 
osien rakennevaihtoehtojen yhdyskuntataloudelliset ja ekologiset vaikutukset. 
Laskelmat on päivitetty energiantuotannon osalta. Liikenteen yksikköpäästöt on 
päivitetty vuoden 2009 tasoon LIPASTO-tietojärjestelmän perusteella (LIPASTO, 
2009 tiedot). Rakentamiskustannukset on korjattu vuoden 2009 tasolle rakennus-
kustannusindeksin mukaan kertoimella 1,2 ja vuosittaiset käyttö- ym. kustannuk-
set elinkustannusindeksin mukaan kertoimella 1,1 (verkostojen käyttökustannuk-
set kuitenkin rakennuskustannusindeksin mukaan). 

Tarkasteltavat vaihtoehdot ovat VE 0+, jossa Lehtoniemi, Rautaniemi, Savo-
lanniemi sekä Pirttiniemi toteutetaan pientalovaltaisina alueina ja Hiltulanlah-
teen rakentuu noin 3 600 asukkaan pientalopainotteinen asuntoalue. VE 1:ssä 
Lehtoniemi rakennetaan kaupunkimaiseksi kerros- ja pientaloalueeksi, johon 
sijoittuu noin 4 600 asukasta. Tässä vaihtoehdossa Hiltulanlahtea ei rakenneta.

Rakennevaihtoehdossa VE 0+ rakennetaan noin 600 000 kerrosneliömetriä 
asuntoja eli noin 5 000 asuntoa. Näistä asunnoista vajaat puolet on rivitaloasun-
toja, noin 15 prosenttia kerrostaloasuntoja ja loput omakotitaloja. Kerrosalasta 
omakotitalojen osuus on noin puolet.

Rakennevaihtoehdossa VE 1 rakennetaan noin 590 000 kerrosneliömetriä eli 
noin 5 700 asuntoa. Näistä asunnoista noin 41 prosenttia on kerrostaloasuntoja ja 
noin 39 prosenttia rivitaloasuntoja. Kerrosalasta runsas kolmannes on rivitaloissa 
ja vajaa kolmannes kerros- ja omakotitaloissa.

Molemmissa rakennevaihtoehdoissa on lähes sama asukasmäärä, noin 14 500 
asukasta vuonna 2020. Asutuksen sijoittumisessa suurin ero mallien välillä syntyy 
Lehtoniemen ja Hiltulanlahden välillä. Mallissa VE 0+ Hiltulanlahdessa on noin 3 
600 asukasta vuonna 2020 ja Lehtoniemessä runsaat 1 000 asukasta. Mallissa VE 1 
Lehtoniemessä ( ja Keilankannassa) on 6 000 asukasta vuonna 2020. Hiltulanlah-
teen ei sijoitu uutta asutusta. 

Työmatkojen ja muiden matkojen keskimääräinen pituus on arvioitu mit-
taamalla matkapituudet liikenneväyliä pitkin osa-alueittain Kuopion keskustaan 
kummassakin vaihtoehdossa ja painottamalla se asukasmäärillä. Keskimääräisenä 
matkapituutena käytetään 11,8 kilometriä vaihtoehdossa VE 0+ ja 7,2 kilometriä 
vaihtoehdossa VE 1. Saaristokadun toteuttaminen lyhentää huomattavasti keskus-
taan suuntautuvia matkoja. 

Kuvissa 46–50 esitetään tutkimuksen keskeiset tulokset asukasta kohden 
laskettuna. 

Rakenteiden tuottamisessa ja käytössä sekä liikenteessä kuluu energiaa vaih-
toehdossa VE 0+ kaikkiaan 11 miljoonaa MWh ja asukasta kohden laskettuna 754 
MWh/asukas. Vaihtoehdossa VE 1 energiaa kuluu selvästi vähemmän eli yhdek-
sän  miljoonaa MWh, mikä on asukasta kohden laskettuna 620 MWh/asukas. Erot 
aiheutuvat pääosin liikenteestä. (Kuva 46)
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Kuva 46. Energiankulutus asukasta kohden (Halme & Harmaajärvi 2003).

Rakenteiden tuottamisessa ja käytössä sekä liikenteessä kuluu raaka-aineita vaih-
toehdossa VE 0+ kaikkiaan 2,7 miljoonaa tonnia ja asukasta kohden laskettuna 
187 tonnia/asukas. Vaihtoehdossa VE 1 raaka-aineita kuluu tätä vähemmän eli 2,5 
miljoonaa tonnia, mikä on asukasta kohden laskettuna 174 tonnia/asukas. Raaka-
aineet ovat puuta lukuun ottamatta uusiutumattomia luonnonvaroja. (Kuva 47)

Rakenteiden tuottamisesta, käytöstä ja liikenteestä aiheutuu kasvihuone-
kaasujen päästöjä vaihtoehdossa VE 0+ kaikkiaan 3,2 miljoonaa hiilidioksidiek-
vivalenttitonnia ja asukasta kohden laskettuna 218 CO2-ekv.tonnia/asukas. Vaih-
toehdossa VE 1 kasvihuonekaasupäästöjä aiheutuu vähemmän eli 2,7 miljoonaa 
CO2-ekv.tonnia, mikä on asukasta kohden laskettuna 182 CO2-ekv.tonnia/asukas. 
Suurin ero aiheutuu liikenteestä. (Kuva 48)

Muita päästöjä aiheutuu vaihtoehdossa VE 0+ kaikkiaan 20 000 tonnia ja 
asukasta kohden laskettuna 1,4 tonnia/asukas. Vaihtoehdossa VE 1 muita päästöjä 
aiheutuu vähemmän eli 14 600 tonnia, mikä on asukasta kohden laskettuna 1,0 ton-
nia/asukas. Päästöjen erot aiheutuvat pääosin liikenteestä. (Kuva 49)

Vaihtoehdosta VE 0+ aiheutuu 50 vuoden aikana yhdyskuntakustannuksia 
kaikkiaan 1 940 miljoonaa euroa. Summasta 1 175 miljoonaa euroa on investointeja, 
335 miljoonaa euroa rakenteiden käyttö- ja ylläpitokustannuksia ja 430 miljoonaa 
euroa asukkaiden liikennekustannuksia. Vaihtoehdosta VE 1 aiheutuu 50 vuoden 
aikana yhdyskuntakustannuksia selvästi vaihtoehtoa VE 0+ vähemmän, kaikkiaan 
1 687 miljoonaa euroa. Summasta 1 138 miljoonaa euroa on investointeja, 335 mil-
joonaa euroa rakenteiden käyttö- ja ylläpitokustannuksia ja 213 miljoonaa euroa 
asukkaiden liikennekustannuksia. Asukasta kohden laskettuna yhdyskuntakus-
tannuksia aiheutuu 133 000 euroa/asukas vaihtoehdosta VE 0+ ja 116 000 euroa/
asukas vaihtoehdosta VE 1. (Kuva 50)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Ei Saaristokatua Saaristokatu

VE 0+ VE 1

M
W

h/
as

uk
as

ENERGIANKULUTUS 50 VUODEN AIKANA ASUKASTA KOHDEN

Liikenne

Verkostot yms.

Rakennukset



118 Irmeli Wahlgren: Yhdyskuntarakenteen ekologisuus ja sen arviointi

EcoBalance-arviointimalli yhdyskuntarakenteen vaikutusten arvioinnissa

Kuva 47. Raaka-aineiden kulutus asukasta kohden (Halme & Harmaajärvi 2003).

Kuva 48. Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden (Halme & Harmaajärvi 

2003).
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Kuva 50. Kustannukset asukasta kohden (Halme & Harmaajärvi 2003).

Kuva 49. Muut päästöt asukasta kohden (Halme & Harmaajärvi 2003).
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Suurin osa kustannuksista, asuinrakennusten rakentaminen, käyttö ja ylläpito 
sekä liikenne, kohdentuu asukkaille. Asukkaille kohdentuvat kustannukset ja kus-
tannukset kokonaisuudessaan ovat vaihtoehdossa VE 1 selvästi pienemmät kuin 
vaihtoehdossa VE 0+. Kaupungille kohdentuvat kustannukset sen sijaan ovat vaih-
toehdossa VE1 suuremmat, mikä johtuu Saaristokadun rakentamisesta. Muista 
verkostoista aiheutuvat kustannukset ovat vaihtoehdossa VE 1 pienemmät, mikä 
johtuu verkostojen pienemmästä tarpeesta. Myös maanhankinnasta ja palvelujen 
rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvat kustannukset ovat vaihtoehdossa VE 1 pie-
nemmät kuin vaihtoehdossa VE 0+. 

Suurimmat erot vaihtoehtojen välillä johtuvat luonnollisesti Saaristoka-
dun toteuttamisesta. Mikäli Saaristokatu toteutetaan, asukkaiden liikkumi-
sesta aiheutuvat kustannukset ja muut vaikutukset ovat vähäisempiä kuin ilman 
Saaristokatua. 

VE 0+:ssa asuntokuntakoko on suurempi kuin VE 1:ssä. Myös asukkaiden ikä-
rakenteessa on eroja mallien välillä. Kokonaisuudessaan nämä erot ovat suhteelli-
sen pieniä.

Saaristokadun ja siihen liittyvän kaupunkirakenteen toteuttaminen on edul-
lista sekä asuinrakentamisen ja palvelujen että verkostojen ja liikenteen suhteen 
kaikkien vaikutusten osalta. Uuden silta- ja katuyhteyden edellyttämä investointi 
kompensoituu osittain vähemmän maa-aluetta, uusia palvelurakennuksia ja muita 
verkkoja tarvitsevan kaupunkirakenteen myötä. Vaikka investointi lisää kaupun-
gille aiheutuvia kustannuksia, asukkaiden liikennekustannukset ja muut vaiku-
tukset ovat edullisempia ja aiheuttavat selvästi vähemmän haittoja. Hankkeen 
toteuttaminen näyttäisi olevan sekä yhdyskuntatalouden että ympäristövaikutus-
ten kannalta perusteltua. Vaihtoehto VE 1 on arvion perusteella edullisempi kuin 
vaihtoehto VE 0+. Kokonaisuutena Saaristokadun ja siihen liittyvän kaupunkira-
kenteen toteuttaminen on edullista sekä talouden että ympäristön kannalta.

Saaristokatu on toteutettu tutkimuksen jälkeen.

3.3.2 Sipoon yleiskaavan 2025 rakennemallien vaikutukset

Sipoon yleiskaavan 2025 laadinnan yhteydessä arvioitiin eri vaiheissa rakenne-
mallien, yleiskaavaluonnoksen ja yleiskaavaehdotuksen ekologinen tase EcoBa-
lance-mallin avulla. Arvioinnit on esitelty VTT:n tutkimusraporteissa (Wahlgren 
2007a, 2007b, 2008b, 2008c, Wahlgren & Halonen 2006a, 2006b).

Sipoon kunnassa laadittiin yleiskaavatyön yhteydessä kaikkiaan 9 rakenne-
mallia: A, B, C, D, E, F, C1, D1 ja V. 

Yleiskaavatyön alkuvaiheessa laaditut rakennemallit ovat seuraavat: A Hau-
likko, B Virallinen visio, C Junalla Nikkilään, D Metrolla Itäsalmeen, E Etelän 
hedelmät ja F Pohjoinen ulottuvuus. Lisäksi laadittiin kaksi lisämallia C1 ja D1, 
joissa väestömäärää lisättiin merkittävästi malleihin C ja D verrattuna. 

Rakennemallien vaikutusten arviointiraportin (Wahlgren & Halonen 2006a, 
2006b) mukaan mallit jakautuvat taloudellisten ja ekologisten vaikutusten osalta 
kahteen ryhmään: edullisimpia ovat mallit C, D ja E sekä lisämallit C1 ja D1. Mal-
lien keskinäinen järjestys riippuu tarkastelutavasta (kokonaisvaikutus ja asu-
kasta tai kerrosalaa kohden laskettu vaikutus). Näissä malleissa asutus painottuu 
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taajama-alueille, jolloin verkostopituudet ovat lyhemmät kuin hajarakentami-
sessa. Raideliikenne muodostaa joukkoliikenteen rungon. Kulkutapajakauma on 
joukkoliikennepainotteisempi kuin malleissa A, B ja F.

Kuntatalouden kannalta kaikissa vaihtoehdoissa joudutaan rakentamaan 
uusia päiväkoteja ja kouluja. Vaihtoehdoissa ei näyttäisi kuitenkaan syntyvän kus-
tannuskynnyksiä, koska nykyinen kapasiteetti voidaan hyödyntää kaikissa mal-
leissa. Suurimmat kunnallistekniikan kustannukset syntyvät malleissa A, B ja F, 
joissa on hajanaisemman rakentamisen vuoksi pitkät verkostot. Kuntatalouden 
kannalta edullisimmat ovat mallit C, D ja E sekä lisämallit C1 ja D1. Raideliikenne-
hankkeet mukaan lukien näyttää siltä, että näissä malleissa kunnan mahdollisilla 
maanmyyntituloilla voitaisiin periaatteessa kattaa kunnan investoinnit. Tämä 
edellyttää aktiivista maapolitiikkaa.

Se, millaiseksi elinympäristö lopulta muodostuu ja minkälaiset vaikutukset 
mallien toteuttamista aiheutuvat, riippuvat paljolti jatkosuunnittelusta. Useat 
vaikutukset on aiheellista arvioida yleiskaavan jatkotyön yhteydessä. Tärkeintä 
on, että valittava rakennemalli tai niiden yhdistelmä antaa mahdollisuuden jatko-
suunnitteluun niin, että voidaan saavuttaa hyviä ja välttää haitallisia vaikutuksia.

Mallit näyttävät jakautuvan kahteen ryhmään: useimmilta vaikutuksiltaan 
edullisimpia ovat mallit C, C1, D, D1 ja E. Raportin mukaan jatkotyössä voisi olla 
edullista muokata näiden tai näiden osien yhdistelmää. (Wahlgren & Halonen 2006a, 
2006b)

Rakennemallien arvioinnin ja Sipoon kunnan käsittelyn perusteella laadittiin 
rakennemalli V, jonka valtuusto hyväksyi yleiskaavaluonnoksen pohjaksi (Wahlgren 
2007a, 2007b). Rakennemallin V arvioinnin mukaan malli V yhdistää mallien C1 ja 
D1 edut: raideliikennehankkeiden toteuttamisen ja asutuksen keskittämisen taaja-
miin ja kyläalueille sekä niiden suhteellisen tehokkaan rakentamisen. Mallissa on 
määritelty yhtenäiset laajat metsäalueet ja viheryhteydet ja sillä voidaan edistää 
luonto- ja virkistys- sekä kulttuuriarvojen säilymistä. 

Kuvissa 51–54 esitetään rakennemallien yhdyskuntataloudellisten ja -eko-
logisten vaikutusten arviointituloksia. Vaikutukset on arvioitu koko elinkaaren 
ajalta eli laskettu 50 vuoden ajalta. Laskelmat on päivitetty energiantuotannon 
osalta. Yhdyskuntakustannukset on päivitetty vuoden 2009 tasolle rakennuskus-
tannusindeksin ja elinkustannusindeksin perusteella kertoimella 1,06. Tarkaste-
lun perusteella voidaan todeta, että yleiskaavatyön pohjaksi laadittu malli V on vai-
kutuksiltaan edullinen verrattuna aikaisempiin rakennemalleihin. (Wahlgren 2007a, 
2007b)

Energiankulutus asukasta kohden laskettuna vaihtelee rakennemalleissa 
1 100–1  900 MWh/asukas (kuva 51). Suurin osa energiankulutuksesta aiheutuu 
rakennusten lämmityksestä ja sähkönkäytöstä. Hajautuneen rakenteen malleissa 
kuluu eniten energiaa sekä rakennusten, liikenteen että verkostojen osalta.

Raaka-aineiden kulutus asukasta kohden laskettuna vaihtelee 197–634 t/asu-
kas (kuva 52). Erityisesti hajautuneen rakenteen malleissa merkittävä osa raaka-
aineista on kiviainesta, joka käytetään liikenneverkon rakenteisiin.

Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden laskettuna vaihtelevat 225–405
CO2-ekv.t/asukas (kuva 53). Eniten kasvihuonekaasupäästöjä aiheutuu hajautu-
neen rakenteen malleissa kaikkien rakenteiden ja liikenteen osalta.
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Kuva 51. Sipoon yleiskaavan rakennemallien energiankulutus asukasta kohden 

(Wahlgren 2007a, 2007b).
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Kuva 52. Sipoon yleiskaavan rakennemallien raaka-aineiden kulutus asukasta kohden 

(Wahlgren 2007a, 2007b). 

Kuva 53. Sipoon yleiskaavan rakennemallien kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden 

(Wahlgren 2007a, 2007b).
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Muut päästöt asukasta kohden vaihtelevat 2,6–5,8 t/asukas (kuva 54). Suurin osa 
muista pääsötistä aiheutuu liikenteestä. Eniten päästöjä aiheutuu hajautuneen 
rakenteen malleista.

Kuva 54. Sipoon yleiskaavan rakennemallien muut päästöt asukasta kohden 

(Wahlgren 2007a, 2007b). 
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Yhdyskuntakustannukset asukasta kohden laskettuna vaihtelevat 228–386 euroa/
asukas (kuvat 55–56). Suurin osa kustannuksista aiheutuu rakennusten rakenta-
misesta. Eniten kustannuksia aiheutuu hajautuneen rakenteen malleissa, joissa 
keskimääräinen asumisväljyys on muita suurempi, verkostot ovat laajemmat ja 
liikennesuoritteet suuremmat.

Kaikkien vaikutusten osalta edullisimpia rakennemalleja ovat mallit V, D1, 
D, C1, E ja C. Näissä malleissa asutus painottuu taajamiin ja kyliin, aluetehokkuus 
on heikompia malleja suurempi ja liikennejärjestelmä perustuu raideliikentee-
seen joukkoliikenteen pohjana. Selvästi näitä malleja heikompia ovat hajautuneen 
rakenteen mallit A, B ja F, jotka ovat rakenteeltaan väljempiä, aluetehokkuus on 
muita pienempi ja liikennejärjestelmä perustuu henkilöauton käyttöön. 

Sipoon yleiskaavatyön yhteydessä erityistä huomiota kiinnitettiin kunnalle 
aiheutuviin taloudellisiin vaikutuksiin, muun muassa investointeihin ja niiden 
rahoitukseen. Näitä ei tarkastella yksityiskohtaisesti tässä yhteydessä.

Sipoon yleiskaavan 2025 yleiskaavaluonnos laadittiin rakennemallin V poh-
jalta. Valinta on vaikutuksiltaan edullinen. Yleiskaavaluonnoksen vaikutusten 
arvioinnissa laajennettiin ja täsmennettiin arvioitavia vaikutuksia luonnoksen 
tarkentuessa rakennemalleihin verrattuna. Arviointia täydennettiin muun muassa 
osa-alueittain täsmentyneen asuntojen ja työpaikkojen mitoituksen ja työpaikka-
alueiden määrittelyn osalta. Sipoon yleiskaavan 2025 yleiskaavaluonnoksen 
jälkeen arvioitiin vielä yleiskaavaehdotuksen vaikutukset. Yleiskaavaehdotus 
poikkeaa alueeltaan muista arvioinneista. Yleiskaavaluonnoksen ja -ehdotuksen 
arviointi eivät ole mukana tässä tutkimuksessa. (Wahlgren 2007a, 2007b, 2008b, 2008c)



124 Irmeli Wahlgren: Yhdyskuntarakenteen ekologisuus ja sen arviointi

EcoBalance-arviointimalli yhdyskuntarakenteen vaikutusten arvioinnissa

0

50

100

150

200

250

300

350

400

A B C D E F C1 D1 V

10
00

 e
ur

oa
/i

nv
ån

ar
e 

10
00

 e
ur

o/
in

vå
na

re

KUSTANNUKSET ASUKASTA KOHDEN  KOSTNADER PER INVÅNARE

Liikenne/Trafik

Puistot ym./Parker mm.

Televerkko/Telenät

Sähköverkko/Elnät

Kaukolämpöverkko/Fjärrvärmenät

Vesihuoltoverkko/Vatten- och avloppsnät

Kadut ja tiet/Gator och vägar

Muut toimitilat/Andra lokaler

Koulut/Skolor

Päiväkodit/Daghem

Asuinrakennukset/Bostadsbyggnader

Maanhankinta/Jordanskaffning

3.3.3 Epävarmuustekijät ja johtopäätökset

Kuntatason vaikutusten arvioinnissa on epävarmuustekijöitä sekä arvioinnissa 
käytettyihin oletuksiin että rakennemallien ja suunnitelmien toteutumiseen 
liittyen.

EcoBalance-mallin epävarmuuksiin sisältyy muun muassa rakennustekno-
logian kehityksen vaikutus rakennusten tuotantovaiheen energiankulutukseen 
ja päästöihin. Rakennustuotantoteknologian kehitys voi vähentää rakennusten ja 
verkostojen rakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia.

Kuva 55. Sipoon yleiskaavan rakennemallien yhdyskuntakustannukset asukasta kohden 

(Wahlgren 2007a, 2007b).

Kuva 56. Sipoon yleiskaavan rakennemallien yhdyskuntakustannukset sektoreittain asukasta 

kohden (Wahlgren 2007a, 2007b).
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Rakennusten energian ominaiskulutuksen kehitys on epävarmaa ja riippuu siitä, 
minkälaisia tulevat rakennukset ovat energiatehokkuudeltaan. Lämmitystapojen 
jakauma on epävarmaa etenkin talokohtaisen lämmityksen osalta. Energiantuo-
tannon kehitys sekä paikallisesti että valtakunnallisesti sisältää epävarmuuksia. 
Energiantuotannon energiatehokkuuden paraneminen vähentää primääriener-
gian kulutusta. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on hyvin energiatehokasta. 
Hajautetun energiantuotannon ratkaisut, jotka perustuvat esimerkiksi aurinko-
energiaan, vähentävät rakennuksista aiheutuvia vaikutuksia. 

Ajoneuvo- ja polttoaineteknologian kehittyminen vähentää liikenteen ener-
giankulutusta ja päästöjä. Sähköajoneuvojen vaikutukset riippuvat sähkön -
tuotantotavoista.

Vaihtoehtojen vertailua voidaan kuitenkin pitää suhteellisen luotettavana, 
koska käytetyt oletukset ovat samat kaikissa vertailtavissa kohteissa, ja vaihto-
ehtojen väliset erot kuvaavat eroja tarkastelun kohteena olevissa yhdyskuntara-
kenteeseen liittyvissä valinnoissa. Kytkentäverkkojen määrä on arvioitu kunnista 
saatujen tietojen perusteella. Asunto- ja työpaikka-alueiden sisäisten verkkojen 
määrä on arvioitu aikaisemmin arvioitujen asuntoalueiden keskimääräisten alue-
tehokkuuksien ja verkostopituuksien tarkastelun perusteella.

Liikenteen osalta on arvioitu työssäkäyvien määrä, etätyön tekemisen laajuus 
ja työpaikkojen sijoittuminen. Muiden matkojen määrä on arvioitu keskimääräi-
senä valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen pohjalta, ja matkaetäisyydet 
asiointikohteiden sijoittumisen pohjalta, keskimääräisinä etäisyyksinä lähim-
pään keskustaan ja mahdollisesti suurempaan keskukseen (esim. Sipoon osalta 
Helsinkiin).

Liikenteen osalta epävarmuustekijänä on muiden matkojen suoritteen arvi-
ointi. Nykyisten liikennetutkimusten mahdollistamien tietojen avulla suoritteet 
voisi olla perusteltua arvioida yhdyskuntarakenteellisen vyöhykkeen mukaan. Pit-
kät matkat eivät ole arvioinnissa mukana. Käytetty arviointitapa saattaa aliarvi-
oida matkojen suoritetta erityisesti lyhyiden etäisyyksien alueilla.

Kuntatason tapaustutkimusten perusteella yhdyskuntarakenteen ekologisuu-
teen vaikuttavat keskeiset tekijät ovat uuden rakenteen sijoittuminen ja ominai-
suudet, täydennysrakentamismahdollisuuksien hyödyntäminen, haja-asutuksen 
osuus, rakennettujen alueiden aluetehokkuus, asumisväljyys, rakennusten ener-
giankulutus, lämmitystavat, energiantuotantotavat ja liikennejärjestelmä.

3.4 Ekologisuuden arviointi seutu- ja maakuntatasolla 

Ekologisuutta seutu- ja maakuntatasolla tarkastellaan tässä Jyväskylän seudun 
rakennemallin 20X0 (Wahlgren 2011, Jyväskylän seutu 2011) sekä Kuopion seudun 
maakuntakaavan rakennemallien (Halme, Harmaajärvi & Koski 2003, Harmaajärvi, Halme 
& Kärkkäinen 2005), Kuopion seudun maakuntakaavan ja Pohjois-Savon maakunta-
kaavan (Wahlgren 2012a, 2010a) ekologisten ja yhdyskuntataloudellisten vaikutusten 
arvioinnin kautta. 
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EcoBalance-arviointimalli yhdyskuntarakenteen vaikutusten arvioinnissa

3.4.1 Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0

Jyväskylän seudun rakennemallityössä etsittiin vastauksia siihen, miten Jyväs-
kylän seudun odotettavissa olevaa kasvua kannattaa suunnata ottaen huomioon 
ekologiset, taloudelliset, toiminnalliset ja seudun vetovoimaan vaikuttavat sei-
kat. Rakennemalli on strateginen kehys, jolla ohjataan seudun kuntien ja seudun 
yhteistä maankäytön suunnittelua. Se toteutuu kaavoituksen ja maankäyttöön 
vaikuttavien kehityshankkeiden kautta. Rakennemallissa tuotetaan sisältöä myös 
tuleviin maakuntakaavoihin. (Jyväskylän seutu 2011)

Jyväskylän seudun kehittämisen vision mukaan ”Jyväskylän seutu on kohtaa-
mispaikka, jonka yhdyskuntarakenne perustuu erilaisia elämäntapoja arvostaviin 
ja mahdollisuuksia tarjoaviin vyöhykkeisiin”. Rakennemalli muodostuu kehittä-
misvyöhykkeistä, joista jokaiselle määriteltiin keskeiset ominaisuudet asumiseen 
(talotyypit, aluetehokkuus), liikkumiseen (pääasialliset kulkutavat: kävely, pyö-
räily, joukkoliikenne, henkilöauto) ja palveluihin (maksimietäisyys peruspalve-
luista) liittyen: SHOW (tapahtumat, vetovoima ja palvelut), KNOW (tieto, osaami-
nen ja työpaikat), FLOW (asuminen ja joukkoliikenne), GROW (palvelukeskukset 
ja logistiset yhteydet) ja SLOW (elävät kylät). Näiden ulkopulelle jää haja-asutus. 
(Jyväskylän seutu 2011)

Osana vaikutusten arviointia Jyväskylän seudun rakennemallin 20X0 ekolo-
ginen tase arvioitiin EcoBalance-mallilla eri vyöhykkeiden ja koko mallin osalta 
(Wahlgren 2011). Arvioitavia vaikutuksia olivat koko elinkaaren aikaiset (50 vuo-
den ajanjakso) energian ja raaka-aineiden kulutus, kasvihuonekaasu- ja muut 
päästöt sekä yhdyskuntakustannukset. Laskelmat on päivitetty energiantuotan-
non osalta.

 Kuvissa 57–61 esitetään Jyväskylän seudun rakennemallin 20X0 eri vyö-
hykkeiden ja koko rakennemallin toteuttamisesta aiheutuvat primäärienergian-
kulutus, raaka-aineiden kulutus, kasvihuonekaasupäästöt, muut päästöt ja kus-
tannukset asukas- ja työpaikkamäärää kohden laskettuna. Vaikutukset esitetään 
asukas- ja työpaikkamäärää kohden laskettuna, koska osalla vyöhykkeistä suurin 
osa uusista rakennuksista on toimitiloja, eivätkä asukasta kohden lasketut vaiku-
tukset antaisi oikeaa kuvaa vyöhykkeiden välisistä eroista. 

Vyöhykkeiden väliset erot ovat suuret. Primäärienergiankulutus vaihtelee 
721–1124 MWh/(as+tp) (kuva 57). Eniten energiaa kuluu haja-asutuksessa ja 
SLOW-vyöhykkeellä ja vähiten SHOW- ja KNOW-vyöhykkeillä. Suurin osa energi-
ankulutuksesta aiheutuu rakennusten lämmityksestä ja sähkönkäytöstä.

Raaka-aineiden kulutus vaihtelee 250–494 tonnia/(as+tp) (kuva 58). Eniten 
raaka-aineita kuluu haja-asutuksessa ja SLOW-vyöhykkeellä ja vähiten SHOW-, 
KNOW- ja FLOW-vyöhykkeillä. SHOW- ja KNOW-vyöhykkeillä raaka-aineita 
kuluu rakennuksiin hieman muita vyöhykkeitä enemmän, koska ne ovat pääosin 
toimitiloja, joilla työpaikkaväljyys on suurempi kuin asumisväljyys. Haja-asutus-
alueella ja SLOW-vyöhykkeellä raaka-aineita kuluu erityisesti laajan liikennever-
kon kiviainekseen. 

Kasvihuonekaasupäästöt vaihtelevat 121–213 CO2-ekv.tonnia/(as+tp) (kuva 
59). Eniten kasvihuonekaasupäästöjä aiheutuu haja-asutuksessa ja SLOW-vyö-
hykkeellä ja vähiten SHOW- ja KNOW-vyöhykkeillä. Suurin osa päästöistä aheu-
tuu rakennusten lämmityksestä ja sähkönkäytöstä. Liikenteellä on suuri osuus 
haja-asutusalueella ja SLOW-vyöhykkeellä.
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Muut päästöt vaihtelevat 0,8–1,6 tonnia/(as+tp) (kuva 60). Eniten muita pääs-
töjä aiheutuu haja-asutuksessa ja SLOW-vyöhykkeellä ja vähiten SHOW- ja 
KNOW-vyöhykkeillä. Suurin osa päästöistä aiheutuu rakennusten lämmityk-
sestä ja sähkönkäytöstä. Liikenteellä on suuri osuus haja-asutusalueella ja 
SLOW-vyöhykkeellä.

Yhdyskuntakustannukset vaihtelevat 139  000–260  000 euroa/(as+tp) (kuva 
61). Eniten kustannuksia aiheutuu haja-asutuksessa ja SLOW-vyöhykkeellä ja 
vähiten SHOW- ja KNOW-vyöhykkeillä. Suurin osa kustannuksista aiheutuu 
rakennusten rakentamisesta. 

Kuva 57. Jyväskylän seudun rakennemallin toteuttamisesta aiheutuva primäärienergiankulutus 

asukasta ja työpaikkaa kohden laskettuna eri vyöhykkeillä ja koko mallissa (Wahlgren 2011).

Kuva 58. Jyväskylän seudun rakennemallin toteuttamisessta aiheutuva raaka-aineiden kulutus 

asukasta ja työpaikkaa kohden laskettuna eri vyöhykkeillä ja koko mallissa (Wahlgren 2011).
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Suurin osa energiankulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä sekä kustannuk-
sista aiheutuu rakennuksista. Liikenne on toiseksi suurin energiankulutuksen ja 
päästöjen sekä kustannusten aiheuttaja. Haja-asutuksessa ja SLOW-vyöhykkeellä 
raaka-aineiden kulutuksessa korostuu laajojen verkostojen edellyttämän kiviai-
neksen suuri tarve. SHOW- ja KNOW-vyöhykkeillä on pienin energiankulutus ja 
vähiten päästöjä ja kustannuksia. Näillä vyöhykkeillä on suhteellisen pieni ver-
kostotarve ja pieni liikennetarve. Haja-asutuksessa ja SLOW-vyöhykkeellä on 
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Kuva 59. Jyväskylän seudun rakennemallin toteuttamisesta aiheutuvat kasvihuone-

kaasupäästöt asukasta ja työpaikkaa kohden laskettuna eri vyöhykkeillä ja koko mallissa 

(Wahlgren 2011).

Kuva 60. Jyväskylän seudun rakennemallin toteuttamisesta aiheutuvat muut päästöt asukasta 

ja työpaikkaa kohden laskettuna eri vyöhykkeillä ja koko mallissa (Wahlgren 2011). 
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suurin energiankulutus ja suurimmat päästöt ja kustannukset kaikilta osin. Näillä 
vyöhykkeillä on väljimmät asunnot, laajimmat verkostot ja ne aiheuttavat eniten 
liikennettä.

Vähiten vaikutuksia asukas- ja työpaikkamäärää kohden laskettuna aiheutuu 
SHOW- ja KNOW-vyöhykkeillä ja eniten haja-asutuksen osalta ja SLOW-vyöhyk-
keellä. Vyöhykkeiden välinen järjestys on suurin piirtein sama kaikkien vaikutus-
ten osalta: samoista ratkaisuista aiheutuu eniten ja samoista vähiten energian ja 
raaka-aineiden kulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä ja muita päästöjä sekä kustan-
nuksia. Koska valtaosa uusista asukkaista sijoittuu mallissa FLOW-vyöhykkeelle 
( joukkoliikennevyöhyke), mallin vaikutukset ovat kokonaisuudessaan suhteelli-
sen edulliset. 

Arvioinnin perusteella Jyväskylän seudun rakennemalli voi muodostaa hyvän 
ja monipuolisen kokonaisuuden, jonka vaikutukset ovat kaikkiaan suhteellisen 
edulliset. SHOW- ja KNOW-vyöhykkeille kannattaa suhteellisten hyötyjen vuoksi 
sijoittaa mahdollisimman paljon asutusta ja FLOW ja GROW-vyöhykkeetkin voi-
vat muodostua suhteellisen edullisiksi, kun huomiota kiinnitetään liikenteelliseen 
sijaintiin ja liikkumistottumuksiin. Toteutuvat vaikutukset riippuvat yksityiskoh-
taisemmasta suunnittelusta.

SLOW-vyöhyke ja haja-asutusalue ovat vähiten edullisia, ja siellä erityistä 
huomiota tulee kiinnittää liikkumistottumuksiin, olemassa olevien rakenteiden 
hyödyntämiseen, asumisväljyyteen ja lämmitystapoihin (mm. mahdollisimman 
vähän sähkölämmitystä). (Wahlgren 2011, Jyväskylän seutu 2011)

3.4.2 Kuopion seudun maakuntakaava

Kuopion seudun maakuntakaavatyötä varten laadittiin vuonna 2003 neljä raken-
nemallia. Tarkasteltavat vaihtoehdot olivat Seutumalli, Kuopiomalli, 5-tiemalli ja 

Kuva 61. Jyväskylän seudun rakennemallin toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset asukasta 

ja työpaikkaa kohden laskettuna eri vyöhykkeillä ja koko mallissa (Wahlgren 2011).
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Vaajasalomalli. Vaihtoehtojen arviointien ja maakuntaliiton ja kuntien käsittelyn 
jälkeen laadittiin vuonna 2004 yhdistelmärakennemalli, jonka pohjalta laadittiin 
Kuopion seudun maakuntakaava. Kaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 
vuonna 2008. (Halme, Harmaajärvi & Koski 2003, Harmaajärvi, Halme & Kärkkäinen 2005)

Kuopion seudun maakuntakaavan rakennemallien arvioinnin tulokset esi-
tetään kuvissa 62–65. Laskelmat on päivitetty energiantuotannon osalta. Liiken-
teen ominaisenergiankulutus ja -päästöt on päivitetty v. 2009 tietojen mukaan 
(LIPASTO). Yhdyskuntakustannukset on päivitetty vuoden 2009 tasolle siten, että 
rakentamiskustannukset ja verkostojen käyttökustannukset on kerrottu raken-
nuskustannusindeksin perusteella luvulla 1,2 ja rakennusten käyttökustannukset 
ja liikennekustannukset elinkustannusindeksin perusteella luvulla 1,1.

Energiankulutus vaihtelee eri malleissa 1 198–1 255 MWh/asukas. Suurin osa 
energiasta kuluu rakennusten lämmitykseen ja sähkön käyttöön muun muassa 
kotitalouksissa. Vähiten energiaa kuluu Kuopiomallissa ja eniten Seutumallissa. 
Erot aiheutuvat suurimmaksi osaksi liikenteestä ja lämmitystapaeroista. (Kuva 
62)
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Kuva 62. Kuopion seudun maakuntakaavan rakennemallien energiankulutus asukasta kohden 

(Harmaajärvi et al. 2005).

Raaka-aineiden kulutus vaihtelee eri malleissa 353–371 tonnia/asukas. Suurin 
osa raaka-aineiden kulutuksesta aiheutuu rakennuksista. Verkostoista aiheutuu 
enemmän raaka-aineiden kulutusta kuin liikenteestä. Eroja rakennemallien välillä 
aiheutuu verkostoista ja liikenteestä. Kuopiomallissa kuluu vähiten ja seutumal-
lissa eniten raaka-aineita. Eroja aiheuttavat asumisväljyys, aluetehokkuus ja lii-
kenteen osalta etäisyydet. (Kuva 63)

Kasvihuonekaasupäästöt vaihtelevat eri malleissa 353–371 CO2-ekvivalent-
titonnia/asukas. Suurin osa kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu rakennusten 
energiankäytöstä ja sen tuottamisesta sekä liikenteestä. Kuopiomallissa syntyy 
hieman muita malleja vähemmän päästöjä, koska etäisyydet asuntojen, työpaikko-
jen ja palvelujen välillä ovat lyhimmät. (Kuva 64)
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Muut päästöt vaihtelevat eri malleissa 4,0–4,3 tonnia/asukas. Vähiten muita pääs-
töjä aiheutuu Kuopiomallissa ja eniten Seutumallissa (kuva 65). Valtaosa muista 
päästöistä koostuu liikenteestä aiheutuvasta hiilimonoksidista. Päästöjen terveys-
vaikutukset riippuvat paljolti yksityiskohtaisemmasta suunnittelusta toiminto-
jen sijoittumisen ja liikennejärjestelmän suhteen eli siitä miten suuri osa uudesta 
asuntokannasta sijoitetaan suunnittelussa pääväylien ja muiden vilkkaasti liiken-
nöityjen väylien läheisyyteen.

Kuva 63. Kuopion seudun maakuntakaavan rakennemallien raaka-aineiden kulutus asukasta 

kohden (Harmaajärvi et al. 2005).

Kuva 64. Kuopion seudun maakuntakaavan rakennemallien kasvihuonekaasupäästöt 

asukasta kohden (Harmaajärvi et al. 2005).
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Yhdyskuntakustannukset vaihtelevat eri malleissa 187  000–195  000 euroa/asu-
kas (Kuva 66). Suurin osa kustannuksista aiheutuu rakennusten rakentamisesta 
ja ylläpidosta. Seutumallin kustannukset ovat hieman muita malleja suuremmat. 
Kustannusvaikutuksiltaan edullisin on Kuopiomalli, jossa rakentamista on eni-
ten täydennysrakentamisalueille, kerrostalojen osuus on suurin ja keskimääräiset 
etäisyydet ovat lyhimmät. Yhdistelmämallista aiheutuu suhteellisen paljon kus-
tannuksia johtuen laajoista verkostoista ja suurista hankkeista, kun liikenteestä 
aiheutuu suhteellisen vähän kustannuksia. 

Kuva 66. Kuopion seudun maakuntakaavan rakennemallien kustannukset asukasta kohden 

(Harmaajärvi et al. 2005).

Kuva 65. Kuopion seudun maakuntakaavan rakennemallien muut päästöt asukasta kohden 

(Harmaajärvi et al. 2005).
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Koska rakennemallit ovat suurelta osin samansisältöisiä (suurin osa asutuksesta 
sijoittuu kaikissa malleissa samoille alueille), mallien väliset kokonaiserot vaiku-
tuksissa ovat tämän tyyppisessä elinkaaritarkastelussa suhteellisen pienet. Raken-
nuksista aiheutuvat kustannuserot ovat pienet, mutta verkostojen kustannuserot 
merkittävät, yli 20 prosenttia, ja liikenteestä aiheutuvien kustannusten erotkin yli 
10 prosenttia. Todellisuudessa tehtävät valinnat voivat johtaa yksittäisillä alueilla 
suuriinkin keskinäisiin eroihin. 

Erillisen uusia rakentamisalueita koskevan kustannustarkastelun perusteella 
suhteellisten, kerrosalaa kohden laskettujen kustannusten ero kalleimman ja hal-
vimman alueen välillä on 43 prosenttia. Suurimman osan kustannuksista muo-
dostaa asuntojen rakentaminen ja käyttö, mutta suurimmat erot alueiden välillä 
aiheutuvat verkostoista ja liikenteestä. 

Yhdyskuntakustannukset ja ekologiset vaikutukset ovat arvioinnin perus-
teella kaikilta osin hieman muita edullisemmat Kuopiomallissa. Seutumalli osoit-
tautui hieman muita malleja kalliimmaksi ja myös haitalliset ympäristövaikutukset 
ovat hieman muita malleja suuremmat. Yhdistelmärakennemalli on suhteellisen 
kallis laajojen verkostojen vuoksi, mutta liikenteen osalta suhteellisen edullinen.

Malleja arvioitaessa on otettava huomioon, että vaikka taloudellisten ja ympä-
ristöllisten kokonaisvaikutusten väliset suhteelliset erot eivät ole kovinkaan suu-
ret, erot yksittäisten alueiden tai tekijöiden osalta voivat olla suuret ja joihinkin 
alueisiin tai rakenneratkaisuihin liittyvät ominaisuudet tai toteuttamista vaikeut-
tavat tekijät voivat johtaa esimerkiksi suurien kynnyskustannusten kautta epä-
edullisiin lopputuloksiin. 

Rakennemallin sijainti- ja kaavalliset valinnat muodostavat puitteet ja anta-
vat edellytykset seudun ekologiselle kestävyydelle ja toiminnalliselle rakenteelle. 
Asukkaat voivat omilla valinnoillaan vaikuttaa paljon muun muassa liikkumista-
poihin ja energian käyttöön asumisessa. 

Uusien alueiden käyttöönottoon liittyy kynnyskustannuksia ja ympäristövai-
kutuksiin liittyviä epävarmuustekijöitä. Uusien alueiden käyttöönottojärjestys on 
tärkeä. Maankäytön ja liikenteen suunnittelun tulee tapahtua vuorovaikutuksessa 
haitallisten vaikutusten minimoimiseksi.

3.4.3 Pohjois-Savon maakuntakaava

Koko Pohjois-Savon maakuntaa koskeva Pohjois-Savon maakuntakaava laadittiin 
vuonna 2010. Kaava vahvistettiin ympäristöministeriössä vuonna 2011 ja se tuli 
lainvoimaiseksi vuonna 2013. Osana maakuntakaavan vaikutusten arviointia tar-
kasteltiin sen ekotehokkuutta. Ekotehokkuuden tarkastelussa arvioitiin EcoBa-
lance-mallin avulla kaavan ekologinen tase, jota vertailtiin Kuopion seudun maa-
kuntakaavan ekologiseen taseeseen (Wahlgren 2010a, 2012a). Arvioinnin yhteydessä 
Kuopion seudun maakuntakaavan ekologisen taseen laskentaoletukset yhdenmu-
kaistettiin tarvittavilta osin Pohjois-Savon maakuntakaavan laskentaoletusten 
kanssa. Kuopion seudun maakuntakaavan arvioinnissa käytetyt tiedot muunnet-
tiin koskevaksi samaa aikaväliä kuin Pohjois-Savon maakuntakaavassa eli vuosia 
2006–2030. 
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Pohjois-Savon maakuntakaavan ekologisen taseen arvioinnissa kävi ilmi, että 
asukasta ja kerrosalaa kohden lasketut vaikutukset ovat koko maakunnan osalta 
suuremmat kuin Kuopion seudun osalta. Tämä johtuu siitä, että Kuopion seudun 
rakenne on tiiviimpi ja liikennetarve pienempi kuin koko maakunnassa. (Wahlgren 
2010a, 2012a). Kuvissa 67–71 esitetään asukasta kohden lasketut vaikutukset: pri-
määrienergiankulutus, raaka-aineiden kulutus, kasvihuonekaasupäästöt, muut 
päästöt ja kustannukset. 

Energiaa kuluu koko Pohjois-Savossa 1 071 MWh/asukas ja Kuopion seudulla 
917 MWh/asukas (kuva 67). Rakennusten energiakulutus on Kuopion seudulla 
pienempi kuin koko Pohjois-Savossa johtuen pienemmästä asumisväljyydestä ja 
lämmitystapaeroista. Verkostojen suhteellinen laajuus ja siten niiden energian-
kulutus on väljemmän rakenteen (pienemmän aluetehokkuuden) vuoksi suurempi 
koko Pohjois-Savossa kuin Kuopion seudulla. Liikennetarve on koko Pohjois-
Savossa suurempi kuin Kuopion seudulla. Ero ei ole kuitenkaan kovin suuri, koska 
keskimääräisten etäisyyksien on arvioitu olevan suhteellisen lähellä toisiaan ja 
matkatuotosten ja kulkutapajakauman samanlaiset.
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Kuva 67. Pohjois-Savon maakuntakaavan ja Kuopion seudun maakuntakaavan toteuttamisesta 

aiheutuva primäärienergiankulutus asukasta kohden laskettuna (Wahlgren 2010a, 2012a).

Raaka-aineita kuluu koko Pohjois-Savossa 416 tonnia/asukas ja Kuopion seudulla 
296 tonnia/asukas (kuva 68). Ero on suurin verkostojen osalta. Koko Pohjois-
Savossa on väljemmän rakenteen vuoksi huomattavasti laajemmat verkostot, joi-
den kiviaines muodostaa suuren osan raaka-aineista.

Kavihuonekaasupäästöjä aiheutuu koko Pohjois-Savossa 298 CO2-ekviva-
lenttitonnia/asukas ja Kuopion seudulla 256 CO2-ekvivalenttitonnia/asukas (kuva 
69). Erot ovat samantyyppiset ja aiheutuvat samoista tekijöistä kuin energiankulu-
tuksen osalta, rakennuksista asumisväljyyden ja lämmitystapojen eroista, verkos-
tojen laajuuseroista ja liikennesuoritteen eroista. Suurin suhteellinen ero aiheu-
tuu verkostoista.
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Muita päästöjä aiheutuu koko Pohjois-Savossa 2,1 tonnia/asukas ja Kuopion seu-
dulla 1,8 tonnia/asukas (kuva 70). Suurin osa muista päästöistä aiheutuu liiken-
teestä, kun suurimmat suhteelliset erot aiheutuvat verkostojen laajuuseroista.

Yhdyskuntakustannuksia aiheutuu koko Pohjois-Savossa 236 000 euroa/asu-
kas ja Kuopion seudulla 187  000 euroa/asukas (kuva 71). Suurin osa kustannuk-
sista aiheutuu rakennuksista. Suurimmat suhteelliset ero aiheutuvat verkostoista. 

Energiaa ja raaka-aineita kuluu ja päästöjä ja kustannuksia aiheutuu 
kaiken kaikkiaan asukasta kohden Kuopion seudulla vähemmän kuin koko 

Kuva 68. Pohjois-Savon maakuntakaavan ja Kuopion seudun maakuntakaavan toteuttamisesta 

aiheutuva raaka-aineiden kulutus asukasta kohden laskettuna (Wahlgren 2010a, 2012a).
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Kuva 69. Pohjois-Savon maakuntakaavan ja Kuopion seudun maakuntakaavan toteuttamisesta 

aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden laskettuna. (Wahlgren 2010a, 2012a).
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Pohjois-Savossa. Erot johtuvat talotyyppijakaumasta, asumisväljyydestä, lämmi-
tystavoista, täydennysrakentamisen ja haja-asutuksen osuuksien eroista, alue-
tehokkuudesta ja etäisyyksistä asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen välillä. Suu-
rimmat suhteelliset erot aiheutuvat verkostojen laajuudesta, mihin vaikuttavat 
erityisesti aluetehokkuus ja täydennysrakentamisen osuus.

Pohjois-Savon maakuntakaavan toteuttaminen lisää energian ja raaka-ainei-
den kulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä, muita päästöjä ja yhdyskuntakustannuk-
sia suhteellisesti enemmän koko Pohjois-Savon kuin Kuopion seudun osalta. 

Kuva 71. Pohjois-Savon maakuntakaavan ja Kuopion seudun maakuntakaavan toteuttamisesta 

aiheutuvat kustannukset asukasta kohden laskettuna (Wahlgren 2010a, 2012a).

Kuva 70. Pohjois-Savon maakuntakaavan ja Kuopion seudun maakuntakaavan toteuttamisesta 

aiheutuvat muut päästöt asukasta kohden laskettuna (Wahlgren 2010a, 2012a).
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Maakuntakaavaa toteutettaessa ja jatkosuunnittelussa olisikin hyödyllistä ottaa 
huomioon tekijät, jotka vaikuttavat ekotehokkuutta parantavasti. Näitä ovat talo-
tyyppijakauma ja keskimääräinen asumisväljyys, aluetehokkuus, joka vaikuttaa 
muun muassa verkostojen laajuuteen, ja asutuksen etäisyys työpaikoista ja pal-
veluista. Vaikutukset ovat arvioitua pienemmät, jos uudet rakennukset voidaan 
sijoittaa suurelta osin taajamiin ja kyliin ja rakentamalla suhteellisen tehok-
kaasti. Lämmitystapavalinnat ovat oleellisia kasvihuonekaasupäästöjen ja ilmas-
tonmuutoksen hillinnän kannalta. Asutuksen sijoittumisella vaikutetaan muun 
muassa kaukolämmön hyödyntämisedellytyksiin. Asumisväljyydellä on suuri 
merkitys aiheutuviin vaikutuksiin. Sen kehitys tulisikin arvioida mahdollisimman 
realistisesti. 

Asutuksen sijoittuminen suhteessa työpaikkoihin ja palveluihin vaikuttaa 
oleellisesti liikennetarpeeseen. Liikennejärjestelmän ratkaisut, joilla voidaan 
edistää kävelyä ja pyöräilyä sekä joukkoliikenteen ( julkisen liikenteen) käyttöä, 
edistävät ilmastonmuutoksen hillintää.

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja selkeä rakentamisalueiden ja luon-
nonalueiden määrittely ja rajaus on hyödyllistä ekotehokkuuden ja ilmastonmuu-
toksen hillinnän kannalta. Uuden hajarakentamisen osuus olisi hyvä pitää suhteel-
lisen pienenä, ja sijoittaa asutus mieluummin taajamiin ja kyliin.

Pohjois-Savon maakuntakaavan ekotehokkuus riippuu jatkosuunnittelun ja 
toteutuksen ratkaisuista. Monet asiat suunnitellaan tarkemmin yksityiskohtai-
semmassa kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa. Maakuntakaavalla luodaan 
kuitenkin yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän perusominaisuudet. Sillä 
on siten huomattava merkitys ekotehokkuuteen ja ilmastonmuutoksen hillintään 
pyrittäessä. Yhteistyö kuntien kesken ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen kun-
tarajoista riippumatta on erittäin tärkeää. (Wahlgren 2010a, 2012a) 

3.4.4 Epävarmuustekijät ja johtopäätökset

Seutu- ja maakuntatason arvioinnissa epävarmuustekijöitä liittyy sekä arvioin-
nissa käytettyihin oletuksiin että rakennemallien ja kaavasuunnitelmien toteu -
 tumiseen.

Seutu- ja maakuntatasolla suunnitelmat ovat huomattavasti yleispiirtei-
sempiä kuin yksityiskohtaisemmilla suunittelutasoilla. Jo esimerkiksi arvioidun 
väestökehityksen toteutuminen sisältää epävarmuuksia. Väestökehitys vaikuttaa 
oleellisesti tehtyjen suunnitelmien toteutumiseen. Suunnitelmiin voi liittyä myös 
liikennehankkeita tai -järjestelyjä, joiden toteutuminen on epävarmaa.

Kun suunnitelmien toteutuminen ajoittuu tulevaisuuteen, arvioinnissa käy-
tettyihin oletuksiin liittyy epävarmuuksia. Esimerkiksi rakennusten ominais-
energiankulutus voi kehittyä eri tavalla kuin arvioinnissa on oletettu. Energian-
tuotantotapoihin ja niiden tulevaan kehitykseen liittyy epävarmuuksia, samoin 
liikenteeseen liittyen ajoneuvo- ja pottoaineteknologiaan. 

Epävarmuustekijöistä huolimatta on tärkeää ja perusteltua arvioida vaikutuk-
set, ja kun vertailtavissa vaihtoehdoissa on käytetty samoja lähtöoletuksia, vaih-
toehdot ovat vertailukelpoisia keskenään ja arvioinnin perusteella voidaan tehdä 
päätelmiä niiden keskinäisestä edullisuusjärjestyksestä haluttujen tekijöiden 
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osalta. Epävarmuustekijöiden merkitystä voidaan tarvittaessa arvioida esimer-
kiksi herkkyysanalyysien avulla.

Vaikutusten arviointi toimii päätöksenteon apuna, kun tarkastellaan mah-
dollisia tulevia kehityssuuntia tai rakennevaihtoehtoja ja vertaillaan niiden 
vaikutuksia.

Tapaustutkimusten vertailujen mukaan keskeiset yhdyskuntarakenteen eko-
logisuuteen vaikuttavat tekijät seutu- ja maakuntatasolla ovat asuntoalueiden 
sijainti työpaikkoihin ja palveluihin nähden, täydennysrakentamismahdollisuuk-
sien hyödyntäminen, uusien alueiden tarve, haja-asutuksen osuus, rakennettujen 
alueiden aluetehokkuus, asumis- ja työpaikkaväljyys, lämmitystavat, energiantuo-
tantotavat ja liikennejärjestelmä. 

3.5 Keskeiset suunnitteluvalinnat

3.5.1 Yhdyskuntasuunnittelun vaikuttavuus 

Yhdyskuntasuunnittelun vaikuttavuutta tarkastellaan tässä erityisesti kasvi-
huonekaasupäästöjen eli ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Vaikuttavuutta 
kuvataan suhdelukuna (tässä asukasta tai asukasta ja työpaikkaa kohden lasket-
tuna) eniten ja vähiten kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavien alueiden tai yhdys-
kuntarakennevaihtoehtojen välillä eri suunnittelutasoilla. Lisäksi esitetään suh-
deluvut toiseksi eniten ja toiseksi vähiten kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavien 
alueiden tai rakennevaihtoehtojen välillä. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentä-
mispotentiaalia tarkastellaan suhteellisten päästöjen erotuksena eniten ja vähiten 
päästöjä aiheuttavan alueen tai rakennevaihtoehdon välillä eri suunnittelutasoilla. 
Taulukossa 3 ja kuvissa 72 ja 73 esitetään tapaustutkimusten perusteella lasketut 
kasvihuonekaasupäästöjen suhteelliset erot alueiden tai yhdyskuntarakennevaih-
toehtojen välillä ja vuotuinen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämispotentiaali 
asukasta tai asukasta ja työpaikkaa kohden laskettuna eri suunnittelutasoilla. Vuo-
tuiset päästöt on laskettu yksinkertaistaen jakamalla 50 vuoden aikana aiheutu-
neet päästöt 50:llä.

Tarkastelussa ovat mukana tämän tutkimuksen tapaustutkimuksista asun-
toalueet (Harmaajärvi 1992a, 1998, 2002a, Harmaajärvi & Lyytikkä 1999, Kuismanen & Wahl-
gren 2009), seudulliset vyöhykkeet (Jyväskylän seutu, Wahlgren 2011), kunnanosan 
rakennevaihtoehdot (Kuopion eteläiset osat, Halme & Harmaajärvi 2003), kunnan raken-
nevaihtoehdot (Sipoo, Wahlgren 2007a ja 2007b, Wahlgren & Halonen 2006a ja 2006b) ja 
seudun rakennevaihtoehdot (Kuopion seutu, Halme et al. 2003, Harmaajärvi et al. 2005). 
Tarkastelussa ei ole mukana maakunnan keskusseudun ja koko maakunnan välistä 
vertailua, koska ne eivät ole keskenään vaihtoehtoisia erillisiä ratkaisuja (Kuopion 
seutu ja koko Pohjois-Savon maakunta, Wahlgren 2010a, 2012a). 

Vaikuttavuutta kuvaavien tekijöiden laskentakaavat ovat seuraavat:

Vaikuttavuus = 
CO2-ekv.t/asukas (MAX) 
CO2-ekv.t/asukas (MIN)

Vuotuinen vähentämispotentiaali
= CO2-ekv.t/asukas (MAX) /50 – CO2-ekv.t/asukas (MIN) /50

Suhteellinen vähentämispotentiaali (%) =
(CO2-ekv.t/asukas (MAX) – CO2-ekv.t/asukas (MIN))  x 100
                         (CO2-ekv.t/asukas (MAX)
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Taulukko 3. Yhdyskuntarakennevalinnoista aiheutuvat suhteelliset erot kokonaisvaikutuksen 

ja liikenteen osalta (eniten ja vähiten sekä toiseksi eniten ja toiseksi vähiten 

kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavan vaihtoehdon suhde, CO
2
-ekv.tonnia/ asukas tai 

asukas- ja työpaikkamäärä) ja vuotuinen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämispotentiaali 

asukasta tai asukas- ja työpaikkamäärää kohden laskettuna (CO
2
-ekv.tonnia/asukas/a; 

seudun vyöhykkeiden osalta CO
2
-ekv.tonnia/asukas- ja työpaikkamäärä/a) sekä suhteellisena 

osuutena eri suunnittelutasoilla. Kunnanosatasolla tarkastellaan vain kahta vaihtoehtoa, joten 

toiseksi eniten / toiseksi vähiten suhdetta ei esitetä.

Suunnittelu-
taso

Kokonaisvaikutus Liikenne

Suhde 

eniten/

vähiten

aiheuttava

Suhde 

toiseksi 

eniten/

toiseksi 

vähiten

aiheuttava

Vähentämis-

potentiaali 

(suurin 

-pienin)

CO
2
-ekv.

t/as/a / %

Suhde 

eniten/

vähiten 

aiheuttava

Suhde 

toiseksi 

eniten/

toiseksi 

vähiten

aiheuttava

Vähentämis-

potentiaali 

(suurin 

-pienin)

CO
2
-ekv.

t/as/a / %

Asuntoalue  2,3 1,7 2,7 t 57 % 8,4 6,4 1,6 t 88 %

Seudun 
vyöhyke 
t/(as+tp)

1,8 1,7 1,8 t 43 % 5,4 4,8 0,9 t 81 %

Kunnanosa 1,2 0,7 t 17 % 2,0 0,7 t 50 %

Kunta
1,8 1,7 3,6 t 44 %

2,2

2,1 1,1 t 54 %

Seutu 
1,0 1,0 0,3 t 4 %

1,1

1,1 0,2 t 11 %

Liikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen suhteelliset erot erilaisten 
alueiden ja vaihtoehtojen välillä ovat kaikilla suunnittelutasoilla suuremmat kuin 
koko rakenteesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen erot. Asuntoaluetasolla 
liikenteen kannalta vähiten edullinen alue aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä 
yli kahdeksan kertaa niin paljon kuin edullisin alue. Kasvihuonekaasupäästöjen 
vuotuinen vähentämispotentiaali on suunnittelutasosta riippuen kokonaisuudes-
saan 0,3–3,6 CO2-ekv. tonnia/asukas/a ja liikenteen osalta 0,2–1,6 CO2-ekv. tonnia/
asukas/a. Suhteellinen vähentämispotentiaali on kokonaisuuden osalta 17–57 pro-
senttia ja liikenteen osalta 11–88 prosenttia.

Kasvihuonekaasupäästöjen suhteelliset erot alueiden tai rakennevaihtoehto-
jen välillä ovat suurimmat asuntoaluetasolla ja pienimmät seututasolla. Asunto-
aluetasolla on tarkasteltu erilaisia alueita, seudun vyöhykkeet ovat seudun sisäisiä 
alueita ja muilla tasoilla on tarkasteltu samaa aluetta koskevia erilaisia yhdyskun-
tarakennevaihtoehtoja. Yleispiirteisesti voidaan todeta, että suhteelliset erot ovat 
yksityiskohtaisilla tasoilla suuremmat kuin yleisillä tasoilla. Seututason suhteelli-
sen pienet erot johtuvat siitä, että merkittävä osa yhdyskuntarakenteesta on sama 
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kaikissa vaihtoehdoissa. Vaikka yleisellä suunnittelutasolla vaihtoehtojen väliset 
erot olisivat suhteellisen pienet, erot käyttöön otettavien alueiden tai yksittäisten 
ratkaisujen osalta voivat olla huomattavat. On kuitenkin otettava huomioon, että 
yleispiirteisessä suunnittelussa tehdään keskeisiä yksityiskohtaisia suunnittelu-
tasoja koskevia päätöksiä, esimerkiksi alueiden sijaintiin ja liikennejärjestelmään 
liittyen. Vaikka yksityiskohtaisilla tasoilla erot ratkaisujen välillä ovat suuremmat, 
niitä koskevia keskeisiä päätöksiä on tehty jo yleisemmillä suunnittelutasoilla. 

Tutkimustulosten perusteella yhdyskuntasuunnittelulla voidaan vaikuttaa 
merkittävästi kasvihuonekaasupäästöihin. Sama koskee myös muita tutkimuk-
sessa tarkasteltuja vaikutuksia: energian ja raaka-aineiden kulutusta, muita pääs-
töjä ja kustannuksia. 

Kuva 73. Yhdyskuntarakennevalintojen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämispotentiaali. 

Kuva 72. Yhdyskuntarakennevalintojen suhteelliset erot kasvihuonekaasupäästöissä. 
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Tässä tarkasteltujen alueiden ja rakennevaihtoehtojen väliset erot eivät aiheudu 
pelkästään yhdyskuntasuunnittelun valinnoista, vaan niihin vaikuttavat oleel-
lisesti myös erilaiset toteuttamisratkaisut, erityisesti lämmitystapavalinnat ja 
energiantuotantotavat. Yhdyskuntasuunnitteluun liittyviä valintoja ovat alueiden 
sijaintiin, mitoitukseen, aluetehokkuuteen ja rakenteeseen sekä liikennejärjestel-
mään liittyvät ratkaisut. Näistä aluetehokkuudella voi olla vaikutusta esimerkiksi 
aluelämmityksen edellytyksiin, ja aluetehokkuudella ja alueiden sijainnilla voi olla 
vaikutusta kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksiin. Alueen sisäisellä 
rakenteella voi olla vaikutusta tarvittavien verkostojen määrään ja kävelyn ja pyö-
räilyn edellytyksiin. 

3.5.2 Vaikutuksia selittäviä tekijöitä

Seuraavassa tarkastellaan aluetehokkuutta ja työssäkäyntietäisyyttä ja niiden 
suhdetta arvioituihin vaikutuksiin. Aluetehokkuus vaikuttaa erityisesti alueiden 
sisäisten verkkojen määriin. Aluetehokkuus kuvaa myös alueen sijaintia yhdys-
kuntarakenteessa, kun tiiveimmin rakennetut alueet sijaitsevat yleensä lähem-
pänä yhdyskunnan keskustaa kuin väljemmin rakennetut alueet. Keskimääräinen 
työssäkäyntietäisyys vaikuttaa asukkaiden liikenteeseen, erityisesti työmatkoihin, 
mutta myös muihin matkoihin (ks. esim. Harmaajärvi et al. 2001c). Asumisväljyys vai-
kuttaa asukasta kohden laskettuun rakennusten energiankulutukseen. Suurempi 
asumisväljyys merkitsee yleensä suurempaa energiankulutusta.

Kuvassa 74 ja 75 tarkastellaan työssäkäyntietäisyyden ja asumisväljyyden 
suhdetta aluetehokkuuteen tutkimusalueilla. Työssäkäyntietäisyys pienenee alue-
tehokkuuden kasvaessa. 

Asumisväljyys pienenee aluetehokkuuden kasvaessa kunta- ja seututasojen 
tarkasteluissa, mutta asuntoaluetason tutkimuskohteissa asumisväljyyteen vai-
kuttavat enemmän muut tekijät kuin aluetehokkuus (kuva 75).

Kuvissa 76–85 tarkastellaan kaikista tutkimuskohteista aiheutuvia vai-
kutuksia asukasta kohden (Jyväskylän seudun rakennemallin osalta asukas- ja 
työpaikkamäärää kohden) ja kerrosneliömetriä kohden laskettuna suhteessa 
aluetehokkuuteen. 

Kuvia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että eri tutkimuskokonaisuuk-
sien (asuntoalueet, Sipoo, Kuopio, Kuopion seutu, Pohjois-Savo, Jyväskylän seutu) 
vaikutuksia ei pidä verrata keskenään, koska ne sisältävät erilaisia tarkasteltavia 
kokonaisuuksia.

Kuviin on merkitty tekijöiden keskinäistä riippuvuutta kuvaavat suuntaviivat 
ja niiden kaavat ja korrelaatiokertoimet asuntoalueita, Sipoon yleiskaavan raken-
nemalleja ja Jyväskylän seudun rakennemallin vyöhykkeitä koskevien tutkimus-
ten osalta. 

Suuntaviivoilla havainnollistetaan tarkasteltavien tekijöiden välistä riippu-
vuutta. Ne ovat vain suuntaa-antavia ja kuvaavat riippuvuuden suuntaa ja muotoa 
yleispiirteisesti. Tarkasteltavien tapausten määrä on pieni varsinaista tilastollista 
analyysiä varten. Selviä vaikutussuhteita nousee kuitenkin esiin.



142 Irmeli Wahlgren: Yhdyskuntarakenteen ekologisuus ja sen arviointi

EcoBalance-arviointimalli yhdyskuntarakenteen vaikutusten arvioinnissa

Kuva 75. Asumisväljyys suhteessa aluetehokkuuteen tutkimuskohteissa. 

Kuva 74. Keskimääräinen työssäkäyntietäisyys suhteessa aluetehokkuuteen 

tutkimuskohteissa.
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Kuva 76. Primäärienergiankulutus asukasta kohden ja aluetehokkuus.

Kuva 77. Primäärienergiankulutus kerrosneliömetriä kohden ja aluetehokkuus.
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Asuntoalueet:
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Primäärienergiankulutus vähenee aluetehokkuuden kasvaessa (kuvat 76 ja 77). 
Aluetehokkuus selittää suhteellisen hyvin primäärienergiankulutusta kaikilla 
tarkastelutasoilla. Riippuvuus (suuntaviivan kaava) on potentiaalinen eli primää-
rienergiankulutus vähenee jyrkemmin pienillä aluetehokkuuksilla ja loivemmin 
tehokkuuden kasvaessa. Tämä merkitsee sitä, että kannattaa pyrkiä välttämään 
pieniin tehokkuuksiin perustuvaa yhdyskuntarakennetta, ja toisaalta tehokkuu-
den kasvattaminen suurten tehokkuuksien osalta ei tuo enää niin suuria hyötyjä 
primäärienergian suhteen.

Raaka-aineiden kulutus vähenee aluetehokkuuden kasvaessa (kuvat 78 ja 
79), Aluetehokkuus selittää suhteellisen hyvin raaka-aineiden kulutusta kaikilla 
tarkastelutasoilla. Riippuvuus (suuntaviivan kaava) on potentiaalinen eli raaka-
aineiden kulutus vähenee jyrkemmin pienillä aluetehokkuuksilla ja loivemmin 
tehokkuuden kasvaessa. Tämä merkitsee sitä, että kannattaa pyrkiä välttämään 
pieniin tehokkuuksiin perustuvaa yhdyskuntarakennetta, ja toisaalta tehokkuu-
den kasvattaminen suurten tehokkuuksien osalta ei tuo enää niin suuria hyötyjä 
raaka-aineiden kulutuksen suhteen.

Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät aluetehokkuuden kasvaessa (kuvat 80 ja 
81), Aluetehokkuus selittää suhteellisen hyvin kasvihuonekaasupäästöjen mää-
rää kaikilla tarkastelutasoilla. Riippuvuus (suuntaviivan kaava) on potentiaalinen 
eli kasvihuonekaasupäästöt vähenevät jyrkemmin pienillä aluetehokkuuksilla ja 
loivemmin tehokkuuden kasvaessa. Tämä merkitsee sitä, että kannattaa pyrkiä 
välttämään pieniin tehokkuuksiin perustuvaa yhdyskuntarakennetta, ja toisaalta 
tehokkuuden kasvattaminen suurten tehokkuuksien osalta ei tuo enää niin suuria 
hyötyjä kasvihuonekaasupäästöjen suhteen.

Muut päästöt vähenevät aluetehokkuuden kasvaessa (kuvat 82 ja 83), Aluete-
hokkuus selittää suhteellisen hyvin myös muiden päästöjen määrää kaikilla tarkas-
telutasoilla. Riippuvuus (suuntaviivan kaava) on potentiaalinen eli päästöt vähene-
vät jyrkemmin pienillä aluetehokkuuksilla ja loivemmin tehokkuuden kasvaessa. 
Tämä merkitsee sitä, että kannattaa pyrkiä välttämään pieniin tehokkuuksiin 
perustuvaa yhdyskuntarakennetta, ja toisaalta tehokkuuden kasvattaminen suur-
ten tehokkuuksien osalta ei tuo enää niin suuria hyötyjä muiden päästöjen suhteen.

Myös yhdyskuntakustannukset vähenevät aluetehokkuuden kasvaessa (kuvat 
84 ja 85). Aluetehokkuus selittää suhteellisen hyvin kustannuksia kaikilla tarkas-
telutasoilla. Riippuvuus (suuntaviivan kaava) on potentiaalinen eli kustannuk-
set vähenevät jyrkemmin pienillä aluetehokkuuksilla ja loivemmin tehokkuuden 
kasvaessa. Tämä merkitsee sitä, että kannattaa pyrkiä välttämään pieniin tehok-
kuuksiin perustuvaa yhdyskuntarakennetta, ja toisaalta tehokkuuden kasvatta-
minen suurten tehokkuuksien osalta ei tuo enää niin suuria hyötyjä kustannusten 
suhteen.
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Kuva 78. Raaka-aineiden kulutus asukasta kohden ja aluetehokkuus.

Kuva 79. Raaka-aineiden kulutus kerrosneliömetriä kohden ja aluetehokkuus.
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Asuntoalueet:
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Kuva 80. Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden ja aluetehokkuus.

Kuva 81. Kasvihuonekaasupäästöt kerrosneliömetriä kohden ja aluetehokkuus.
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Asuntoalueet:
y = 3,0711x-0,119

R² = 0,4324
Sipoo:

y = 2,9517x-0,141
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Jyväskylän seutu:
y = 2,3654x-0,08
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Kuva 82. Muut päästöt asukasta kohden ja aluetehokkuus.

Kuva 83. Muut päästöt kerrosneliömetriä kohden ja aluetehokkuus.
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Jyväskylän seutu:
y = 0,7111x-0,201
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Asuntoalueet:
y = 13,89x-0,422

R² = 0,7389

Sipoo:
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Kuva 84. Kustannukset asukasta kohden ja aluetehokkuus.

Asuntoalueet:
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Sipoo:
y = 120,5x-0,345

R² = 0,8837

Jyväskylän seutu:
y = 127,78x-0,165

R² = 0,9227
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Asuntoalueet:
y = 2,2485x-0,094

R² = 0,655
Sipoo:

y = 3,1004x-0,112

R² = 0,8784

Jyväskylän seutu:
y = 2,6367x-0,079

R² = 0,9616
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Kuva 85. Kustannukset kerrosneliömetriä kohden ja aluetehokkuus.
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Aluetehokkuus selittää tarkastelun perusteella hyvin eri vaikutuksia. Kaikkien tar-
kasteltujen vaikutusten osalta kannattaa pyrkiä välttämään pieniin tehokkuuksiin 
perustuvaa yhdyskuntarakennetta, ja toisaalta tehokkuuden kasvattaminen suur-
ten tehokkuuksien osalta ei tuo enää niin suuria hyötyjä vaikutusten suhteen. Siir-
ryttäessä pienimmistä aluetehokkuuksista noin aluetehokkuuteen ea = 0,1 kaikki 
tarkastellut vaikutukset vähenevät jyrkästi. Tämän jälkeen aluetehokkuuksien ea 
= 0,1 ja ea = 0,7 välillä vaikutukset vähenevät loivemmin. Tässä tutkimuksessa koh-
teena olevilla alueilla ei ole kovin suuria aluetehokkuuksia, joten johtopäätöksiä 
hyvin tiiviiden alueiden suhteen ei voida tehdä.

Kuvissa 86–90 tarkastellaan asukasta (Jyväskylän seudulla asukasta 
ja työpaikkaa) kohden laskettuja vaikutuksia suhteessa keskimääräiseen 
työssäkäyntietäisyyteen.

Primäärienergiankulutus kasvaa keskimääräisen työssäkäyntietäisyyden 
kasvaessa (kuva 86). Riippuvuus on lineaarinen. Työssäkäyntietäisyys selittää 
suhteellisen hyvin primäärienergiankulutusta.

Raaka-aineiden kulutus kasvaa keskimääräisen työssäkäyntietäisyyden kas-
vaessa (kuva 87). Riippuvuus on lineaarinen. Työssäkäyntietäisyys selittää suh-
teellisen hyvin raaka-aineiden kulutusta.

Kasvihuonekaasupäästöt kasvavat keskimääräisen työssäkäyntietäisyyden 
kasvaessa (kuva 88). Riippuvuus on lineaarinen. Työssäkäyntietäisyys selittää 
suhteellisen hyvin kasvihuonekaasupäästöjä.

Muut päästöt kasvavat keskimääräisen työssäkäyntietäisyyden kasvaessa 
(kuva 86). Riippuvuus on lineaarinen. Työssäkäyntietäisyys selittää suhteellisen 
hyvin muita päästöjä.

Yhdyskuntakustannukset kasvavat keskimääräisen työssäkäyntietäisyyden 
kasvaessa (kuva 90). Riippuvuus on lineaarinen. Työssäkäyntietäisyys selittää 
suhteellisen hyvin aiheutuvia kustannuksia.

Keskimääräinen työssäkäyntietäisyys selittää tarkastelun perusteella hyvin 
eri vaikutuksia. Kaikkien tarkasteltujen vaikutusten osalta kannattaa pyrkiä pie-
niin etäisyyksiin asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen välillä.

Työpaikkojen ja asiointikohteiden saavutettavuuteen erityisesti muilla liik-
kumismuodoilla kuin henkilöautolla vaikuttaa etäisyyden lisäksi liikennejärjes-
telmä, erityisesti joukkoliikenteen käytön mahdollisuudet.
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Kuva 86. Primäärienergiankulutus asukasta kohden ja työssäkäyntietäisyys.

Kuva 87. Raaka-aineiden kulutus asukasta kohden ja työssäkäyntietäisyys.
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y = 7,0566x + 118,97
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Kuva 88. Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden ja työssäkäyntietäisyys.

Kuva 89. Muut päästöt asukasta kohden ja työssäkäyntietäisyys.

Asuntoalueet:
y = 2,6306x + 136,07

R² = 0,4329

Sipoo:
y = 20,388x - 106,61

R² = 0,7066

Jyväskylän seutu:
y = 3,1434x + 110,35

R² = 0,9535
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Asuntoalueet:
y = 0,1175x + 0,6761

R² = 0,5549

Sipoo:
y = 0,3649x - 3,2901

R² = 0,7549

Jyväskylän seutu:
y = 0,0293x + 0,6817

R² = 0,9656
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EcoBalance-arviointimalli yhdyskuntarakenteen vaikutusten arvioinnissa

3.5.3 Epävarmuustekijöitä

Vaikutuksia selittävien tekijöiden analyysiin liittyy epävarmuustekijöitä. Tarkas-
teltujen tapausten määrä on pieni tilastolliseen analyysiin. Esitetyillä kuvauksilla 
ei ole ollut tarkoitus osoittaa tilastollista riippuvuutta, vaan kuvata tekijöiden 
välistä suhdetta ja suuntaa niiden muuttuessa. 

Tarkastellut tapaukset eivät edusta kattavasti eri suunnittelutasoilla esiin-
tyviä tapauksia. Ne muodostavat kuitenkin esimerkkejä tyypillisistä yhdyskunta-
suunnittelun kohteista. 

Asuntoaluetasolla tehty vertailu on yleisiä tasoja luotettavampi, koska 
kyseessä ovat toteutetut tai toteutumassa olevat suunnitelmat, kun yleisempien 
tasojen vertailuissa tarkastellaan suhteellisen pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia 
suunnitelmia, jotka täsmentyvät myöhemmin ja joiden toteutuminen tarkastel-
lussa muodossa on epävarmaa. Kunta- ja seututason kohteissa vertaillaan yleensä 
nykykehityksen jatkumista (usein hajautuvaa rakennetta) ja nykytietämyksen 
mukaan oletettua parasta vaihtoehtoa sekä muita vaihtoehtoja (esimerkiksi liiken-
nejärjestelmiin tai -hankkeisiin liittyen), joiden vaikutuksia halutaan tarkastella. 
Vertailtavat vaihtoehdot ovat yleensä mahdollisia ja realistisia, ja osa niistä tavoit-
teellisia. Vertailuissa ei ole mukana teoreettisia ääripäitä, vaan kaikkien vaihtoeh-
tojen toteutuminen on tietyissä olosuhteissa mahdollista.

Arviointimenetelmällä on vaikutusta työssäkäyntietäisyyteen liittyen, koska 
matkojen pituudet on arvioitu pääosin työssäkäynti- ja keskustaetäisyyksien 
mukaan. Jos matkojen (erityisesti muiden kuin työmatkojen) todellinen suun-
tautuminen on erilainen, analyysissä esiin tullut riippuvuus aiheutuvien vaiku-
tusten ja työssäkäyntietäisyyden välillä voi olla pienempi. Tämä koskee erityisesti 

Kuva 90. Kustannukset asukasta kohden ja työssäkäyntietäisyys.

Asuntoalueet:
y = 1,6572x + 95,525

R² = 0,4187

Sipoo:
y = 18,075x - 68,28

R² = 0,6648

Jyväskylän seutu:
y = 3,8627x + 126,18

R² = 0,928
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asuntoaluetasoa. Toisaalta ekokylätutkimuksen tiedot ovat suoraan asukkaiden 
antamia ( ja työmatkojen osalta työssäkäyntiaineiston vahvistamia). Kotkassa 
työmatkat arvioitiin myös työssäkäyntiaineiston perusteella. Tyypillisten asunto-
alueiden osalta etäisyydet olivat yksinkertaistettuja erilaisten etäisyyksien vaiku-
tusten vertailun mahdollistamiseksi. Sodankylässä työmatkat arvioitiin nykyisen 
todellisen suuntautumisen perusteella. Oulussa matkat arvioitiin keskimääräi-
sen suuntautumisen perusteella. Kuopiossa matkapituudet arvioitiin asutuksen 
sijainnin mukaan mitatun keskustaetäisyyden perusteella. Sipoossa matkapituu-
det arvioitiin asuntoalueiden sijainnin ja työmatkojen ja muiden matkojen eri koh-
teisiin suuntautumisen perusteella. Jyväskylän seudulla henkilöliikennesuoritteet 
arvioitiin seudun liikennetutkimuksen perusteella painottaen kunkin vyöhykkeen 
asutuksen sijaintia suhteessa keskustaan. Kuopion seudulla ja Pohjois-Savossa 
arvioitiin paikkatietoja hyödyntäen keskimääräiset etäisyydet työpaikkoihin ja 
asiointikohteisiin eri asuntoalueilta. 

Arviointimenetelmällä on vaikutusta aluetehokkuuteen erityisesti kunta-, 
seutu- ja maakuntatasolla, koska alueiden sisäisten verkkojen määrä on arvioitu 
aikaisemmin tutkittujen asuntoalueiden toteutuneiden verkkopituuksien mukaan 
suhteessa aluetehokkuuteen. Sisäisten verkkojen määrään vaikuttaa myös muun 
muassa alueen rakenne, jota yleispiirteisissä suunnitelmissa ei ole yksittäisten 
alueiden osalta suunniteltu. Kytkentäverkot on kaikilta osin arvioitu todellisen 
tilanteen perusteella.

Arviointimenetelmä soveltuu erilaisten alueiden ja rakennevaihtoehtojen 
vertailuun, koska lähtöoletukset ovat samat ja alueet ja vaihtoehdot ovat vertailu-
kelpoisia keskenään. Tutkimuksessa ei ole ollut tarkoituksena tehdä tilastollista 
analyysiä, vaan kuvata kootusti eri tapaustutkimuksissa esiin tulleita eri tekijöi-
den keskinäisiä yleispiirteisiä suhteita tai riippuvuuksia suuntaa antavasti. 

Tässä luvussa tarkastellaan yhdyskuntasuunnitteluun liittyviä tekijöitä ja 
sen vaikuttavuutta. Erilaisista alueita ja rakennevaihtoehdoista aiheutuviin vai-
kutuksiin vaikuttavat myös muut kuin yhdyskuntasuunnitteluun liittyvät tekijät. 
Tällaisia ovat esimerkiksi lämmitystavat ja energiantuotantotavat sekä ihmisten 
liikkumis- ja energiankulutustottumukset.

Suunnitelmien toteutumiseen liittyy epävarmuuksia. Toteuttamisratkaisut 
voivat olla erilaisia kuin arvioinnissa käytetyt oletukset. Elinkaaren pitkään aika-
väliin liittyy muutoksia energiantuotannossa, ajoneuvo- ja polttoaineteknologi-
assa, rakennusten ominaisenergiankulutuksessa jne.
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4 Tulokset ja keskustelu yhdyskunta-
 -  rakenteen ekologisuudesta 

4.1 Minkälaisia ekologisia vaikutuksia erilaisista 
yhdyskunnista aiheutuu? 

Tutkimuksessa on tarkasteltu erilaisten yhdyskuntarakennevaihtoehtojen koko 
elinkaaren aikaisia vaikutuksia energian ja raaka-aineiden kulutukseen, kasvi-
huonekaasu- ja muihin päästöihin sekä kustannuksiin. Vaihtoehtojen välillä on 
joissakin tapauksissa suuria eroja. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta 
yleistäen, että samoista yhdyskuntarakennevaihtoehdoista aiheutuvat erilaiset 
vaikutukset ovat samansuuntaiset, eli vaihtoehtojen välinen ”edullisuusjärjestys” 
on suurin piirtein sama erilaisten vaikutusten kannalta tarkasteltuna. Yhdyskun-
tarakennevaihtoehdot, jotka ovat edullisia muihin vaihtoehtoihin verrattuna, ovat 
usein edullisia kaikkien tai useimpien arvioitujen vaikutusten osalta. Samat vaih-
toehdot ovat usein edullisia sekä energiankulutuksen ja päästöjen että raaka-ainei-
den kulutuksen ja kustannusten osalta. 

4.1.1 Ekologisuus asuntoaluetasolla

Yhdyskuntarakenteen ekologisuutta asuntoaluetasolla tarkasteltiin 11 kohde-
alueen avulla. Kohdealueet olivat neljä haja-asutusalueen ”ekokylää” (Uuden-
kaupungin Ekolehtilä, Kuopion Pellesmäki, Vehmersalmen (nykyään Kuopion) 
Puutosmäki ja Lieksan Vuonislahti), neljä tyypillistä suomalaista asuntoaluetta 
(tiivis ja väljä pientaloalue, seka-alue ja kerrostaloalue) ja kolme suunniteltua 
ja osittain toteutettua aluetta (Sodankylän Ravirata, Kotkan Hirssaari ja Oulun 
Länsi-Toppila).

Tutkimustulosten mukaan asuntoaluetasolla vaihtoehtojen väliset erot ovat 
suuret: asukasta kohden laskettujen vaikutusten osalta suurimman suhde pie-
nimpään on energiankulutuksessa 2,4–2,9, raaka-aineiden kulutuksessa 3,8, kas-
vihuonekaasupäästöissä 2,0–2,3, muissa päästöissä 6,8–8,9 ja kustannuksissa 
1,9. Luvuissa esitetty vaihtelu kuvaa sitä, onko Länsi-Toppilan alue mukana ver-
tailussa. Länsi-Toppilan rakennusten energian ominaiskulutus on huomattavasti 
muita alueita pienempi. Vaihtoehtojen väliset erot ovat tätä kokonaisvaikutusta 
suuremmat liikenteen vaikutusten osalta (vaikutuksesta riippuen suurimman 
suhde pienimpään vaihtelee välillä 8,4–9,4).  
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Tuotantovaiheella on suurin merkitys raaka-aineiden kulutuksen ja kustannusten 
osalta. Energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen sekä muiden päästöjen 
osalta merkittävin on käyttövaihe. Liikenteestä aiheutuvat suurimmat suhteelli-
set erot alueiden välillä, ja eräillä alueilla liikenteen osuus päästöistä on lähes yhtä 
suuri kuin käyttövaiheen osuus. Liikenteen kustannukset muodostavat pientalo-
alueilla ja haja-asutusalueen ”ekokylissä”, Ekolehtilää lukuunottamatta, suurem-
man osuuden kuin käyttövaihe.

Energiankulutuksen ja päästöjen osalta paras alue on Länsi-Toppila ja raaka-
aineiden kulutuksen ja asukasta kohden laskettujen kustannusten osalta Ravirata. 
Myös kerrostaloalue, Hirssaari ja seka-alue ovat edullisia vaikutuksiltaan. Vähiten 
edullisia alueita ovat haja-asutusalueen ”ekokylät”, joista eniten vaikutuksia aiheu-
tuu Puutosmäessä ja Vuonislahdessa. 

Eroja alueiden välillä aiheutuu rakennusten välittömästä energiankulutuk-
sesta eli lämmityksestä ja sähkön käytöstä, johon voidaan vaikuttaa rakennus-
teknologialla, laitteiden ominaisuuksilla ja kulutustottumuksilla. Rakennusten 
ominaisenergiankulutus pienenee yleensä ajan kuluessa teknologian kehittyessä 
energiatehokkaammaksi. Tämä näkyy erityisesti Länsi-Toppilan osalta, jossa 
rakennusten ominaisenergiankulutus on muita alueita pienempää johtuen laskel-
missa arvioidusta energiatehokkuuden paranemisesta tulevaisuudessa. Asukasta 
kohden kuluvaan energiaan vaikuttaa asumisväljyys. Primäärienergian määrään 
vaikuttavat myös lämmitystavat ja sähkön ja lämmön energiantuotantotavat.

Kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttavat rakennusten välitön energiankulu-
tus, energiantuotantotavat ja käytetyt energialähteet sekä paljolti alueiden sijain-
nista riippuva liikenne. Haja-asutusalueen ”ekokylissä” käytetään osittain puu-
lämmitystä, mikä vähentää näiden alueiden kasvihuonekaasupäästöjä suhteessa 
primäärienergiankulutukseen. Liikenteen suurten kasvihuonekaasupäästöjen 
vuoksi näiden alueiden kokonaispäästöt ovat kuitenkin lähes kaikkia muita alueita 
suuremmat. Taajama-alueista ainoastaan väljän omakotialueen kasvihuonekaa-
supäästöt ovat asukasta kohden laskien suuremmat kuin Pellesmäen ja kerrosalaa 
kohden lasketut kasvihuonekaasupäästöt suuremmat kuin Ekolehtilän, Puutos-
mäen ja Vuonislahden. 

Raviradan alueen kasvihuonekaasupäästöjä lisää turpeen käyttö lämmitys-
energian tuotannossa, mutta toisaalta päästöjä vähentää se, että alueen sähkö on 
arvioitu tuotettavaksi vesivoimalla. Myös Hirssaaren alueen energiantuotannossa 
käytetään osittain turvetta. Länsi-Toppilan energiantuotannossa turve on pääasi-
allinen polttoaine.

Raaka-aineet koostuvat tuotantovaiheen rakennusmateriaaleista ja käyttö-
vaiheen ja liikenteen polttoaineista. Rakennusmateriaalien kulutukseen vaikut-
taa oleellisesti aluetehokkuus. Väljillä alueilla verkostojen määrä on suhteellisesti 
huomattavasti suurempi kuin tiiviillä alueilla. Suurin osa rakennusmateriaaleista 
on liikenneverkkoon käytettyä soraa. Rakennusten osalta rakennusmateriaa-
lien määrään vaikuttavat muun muassa rakennusten kerrosluku ja käytettävät 
materiaalit.

Asuntoalueita koskevat tutkimustulokset osoittavat, että sekä alueiden sijain-
nilla että niiden sisäisillä ratkaisuilla on suuri merkitys aiheutuviin vaikutuksiin. 
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Merkittävimmät erot aiheutuvat alueen sijainnista, aluetehokkuudesta, verkosto-
jen laajuudesta, asumisväljyydestä, rakennusten energiankulutuksesta, lämmitys-
tavoista ja energiantuotantotavoista.

Taajamien ja haja-asutusalueiden välillä on suuria eroja. Kaikki arvioidut vai-
kutukset ovat haja-asutusalueilla suuremmat kuin taajamissa.

Epävarmuustekijöitä liittyy rakennusten energiatehokkuuden, lämmitys-
tapojen ja energiantuotantotapojen sekä rakennusteknologian kehittymiseen, 
ajoneuvo- ja polttoaineteknologian kehittymiseen ja energiankulutus- ja  liikku-
mistottumuksiin. Pitkien matkojen (yli 100 kilometrin matkat) mukaanotto arvi-
ointiin lisäisi liikenteestä aiheutuvia vaikutuksia kaikilla alueilla ja voisi pienentää 
jonkin verran alueiden välisiä suhteellisia eroja. 

4.1.2 Ekologisuus kuntatasolla

Tutkimuksessa tarkasteltiin yhdyskuntarakenteen edullisuutta kuntatasolla Kuo-
pion eteläisten kaupunginosien rakennevaihtoehtojen ja Sipoon yleiskaavan 2025 
rakennemallien avulla. 

Kuopion eteläisten kaupunginosien rakennevaihtoehdoista aiheutuvat vai-
kutukset ovat kaikilta osin edullisemmat vaihtoehdossa, jossa rakennetaan Saa-
ristokatu. Uuden silta- ja katuyhteyden edellyttämä investointi kompensoituu 
vähemmän maa-aluetta, uusia palvelurakennuksia ja muita verkkoja tarvitsevan 
kaupunkirakenteen myötä. Rakennusten ja verkostojen osalta erot aiheutuvissa 
vaikutuksissa ovat suhteellisen pienet. Vaihtoehdossa, jossa Saaristokatu rakenne-
taan, tarvitaan hieman vähemmän uutta kerrosalaa ja verkostoja. Suurimmat erot 
ovat kuitenkin liikenteestä aiheutuvia. Saaristokadun ja siihen liittyvän kaupun-
kirakenteen toteuttaminen lyhentää eteläisten kaupunginosien etäisyyksiä Kuo-
pion keskustaan, palveluihin ja työpaikoille, ja vähentää henkilöauton osuutta ja 
lisää joukkoliikenteen osuutta liikenteestä niin oleellisesti, että kaikki liikenteestä 
aiheutuvat vaikutukset vähenevät alle puoleen verrattuna vaihtoehtoon, jossa Saa-
ristokatua ei rakenneta. Kokonaisuutena Saaristokadun ja siihen liittyvän kaupun-
kirakenteen toteuttaminen on edullista sekä ympäristön että talouden kannalta. 
Saaristokatu on nyttemmin toteutettu.

Sipoon yleiskaavan 2025 rakennemallit eroavat toisistaan yhdyskuntaraken-
teen, asuntojen ja työpaikkojen määrän ja sijainnin, hajarakentamisen osuuden, 
rakennettujen alueiden aluetehokkuuden, tarvittavien palvelujen ja verkosto-
jen määrän, asumisväljyyden, lämmitystapojen ja liikennejärjestelmän suhteen. 
Rakennemallien välillä on tutkimuksen mukaan suuret erot kaikkien vaikutusten 
osalta. Eniten energiaa ja raaka-aineita kuluu ja päästöjä ja kustannuksia aiheu-
tuu vaihtoehdoista, joissa kunnan yhdyskuntarakenne on hajanainen, rakennettu-
jen alueiden aluetehokkuus on muita rakennemalleja pienempi ja joiden liikenne 
perustuu henkilöauton käyttöön. Parhaissa vaihtoehdoissa liikennejärjestelmä 
perustuu joukkoliikenteeseen ja erityisesti raideliikenteeseen, asutus painottuu 
taajamiin ja kyliin ja rakennettujen alueiden aluetehokkuus on heikkoja rakenne-
malleja suurempi. Rakennusten osalta hajanaisissa malleissa on suurempi asumis-
väljyys. Verkostot ovat myös laajemmat kuin tiiviimmissä malleissa.
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Lämmitystavoissa on eroja. Tiiviimmissä malleissa käytetään enemmän kauko-
lämpöä, joka käyttää polttoaineena maakaasua ja biokaasua, ja hajanaisissa mal-
leissa käytetään enemmän talokohtaista lämmitystä, joka perustuu sähköön ja 
maalämpöön. Sipoon kunnassa kehitettiin yleiskaavan pohjaksi rakennemalli, joka 
on vaikutuksiltaan edullinen. 

Kuntatason tapaustutkimusten perusteella yhdyskuntarakenteen ekolo-
gisuuteen vaikuttavat keskeiset tekijät ovat uuden rakenteen sijoittuminen ja 
ominaisuudet, haja-asutuksen osuus, olemassa olevien palvelujen ja verkostojen 
hyödyntämismahdollisuudet, rakennettujen alueiden aluetehokkuus, asumis-
väljyys, rakennusten energiankulutus, lämmitystavat, energiantuotantotavat ja 
liikennejärjestelmä.

Epävarmuustekijöitä liittyy rakennusten energiatehokkuuden, lämmitysta-
pojen ja energiantuotantotapojen sekä rakennusteknologian kehittymiseen, ajo-
neuvo- ja polttoaineteknologian kehittymiseen ja energiankulutus- ja liikkumis-
tottumuksiin. Liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyy epävarmuutta etenkin 
suurten hankkeiden osalta. Kuopiossa Saaristokatu on toteutettu ja sen tuomat 
edut voidaan hyödyntää. Sipoon osalta on tehty muutoksia kuntarajoihin ja erityi-
sesti metro- ja raideliikenteen kehittämishankkeet ovat kesken.

4.1.3 Ekologisuus seutu- ja maakuntatasolla

Tutkimuksessa tarkasteltiin yhdyskuntarakenteen edullisuutta seututasolla 
Jyväskylän seudun rakennemallin 20X0 vyöhykkeiden, Kuopion seudun maakun-
takaavan rakennemallien ja Kuopion seudun ja Pohjois-Savon maakuntakaavojen  
avulla.

Jyväskylän seudun rakennemallin 20X0 vyöhykkeet poikkeavat toisistaan 
merkittävästi ja niistä aiheutuvien vaikutusten välillä on suuria eroja. Kullekin 
kehittämisvyöhykkeelle määriteltiin keskeiset ominaisuudet asumiseen (talotyy-
pit, aluetehokkuus), liikkumiseen (pääasialliset kulkutavat) ja palveluihin (mak-
simietäisyys peruspalveluista) liittyen. Jyväskylän keskeisille alueille sijoittuvat 
vyöhykkeet SHOW ja KNOW ovat edullisimmat eri vaikutusten suhteen. Myös 
joukkoliikenteeseen perustuva FLOW-vyöhyke on melko edullinen. Vähiten 
edullisia ovat elävien kylien SLOW-vyöhyke ja vyöhykkeiden ulkopuolinen haja-
asutusalue.  Koska suurin osa tulevasta uudesta asutuksesta sijoittuu FLOW-
vyöhykkeelle, koko rakennemalli on vaikutuksiltaan suhteellisen edullinen. Ener-
giankulutuksen ja päästöjen osalta suurimmat erot aiheutuvat liikenteestä ja 
rakennuksista. Raaka-aineiden kulutukseen vaikuttaa oleellisesti aluetehokkuus. 

Arvioinnin perusteella Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 voi muodostaa 
hyvän ja monipuolisen kokonaisuuden, jonka vaikutukset ovat kaikkiaan suhteelli-
sen edulliset. SHOW- ja KNOW-vyöhykkeille kannattaa sijoittaa mahdollisimman 
paljon asutusta. FLOW- ja GROW-vyöhykkeetkin voivat muodostua suhteellisen 
edullisiksi, jos huomiota kiinnitetään liikenteelliseen sijaintiin ja liikkumistot-
tumuksiin. Toteutuvat vaikutukset riippuvat yksityiskohtaisemmasta suunnit-
telusta. SLOW-vyöhyke ja haja-asutus ovat vähiten edullisia, ja siellä erityistä 
huomiota tulee kiinnittää liikkumistottumuksiin, olemassa olevien rakenteiden 
hyödyntämiseen, asumisväljyyteen ja lämmitystapoihin.
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Kuopion seudun maakuntakaavan rakennemallien väliset erot ovat suhteellisen 
pienet. Tämä johtuu siitä, että suurin osa rakenteesta on sama kaikissa malleissa. 
Jos tarkastellaan sitä osaa rakenteesta, joka on erilainen eri malleissa, suhteelliset 
erot ovat suuremmat. Eroja aiheutuu liikenteestä, rakennettujen alueiden alue-
tehokkuudesta, verkostojen laajuudesta, asumisväljyydestä ja lämmitystavoista. 
Ekologiset vaikutukset ja yhdyskuntakustannukset ovat tutkimuksen perusteella 
muita edullisemmat Kuopiomallissa. Seutumalli osoittautui muita malleja kalliim-
maksi ja myös haitalliset ympäristövaikutukset ovat muita malleja suuremmat. 
Maakuntakaavan pohjaksi kehitetty yhdistelmämalli on suhteellisen kallis laajo-
jen verkostojen vuoksi, mutta liikenteen osalta suhteellisen edullinen.

Rakennemallin sijainti- ja kaavalliset valinnat muodostavat puitteet ja anta-
vat edellytykset seudun ekologiselle kestävyydelle ja toiminnalliselle rakenteelle. 
Asukkaat voivat vaikuttaa omilla valinnoillaan muun muassa liikkumistapoihin ja 
energian käyttöön asumisessa. Uusien alueiden käyttöönottojärjestyksellä on mer-
kitystä aiheutuviin vaikutuksiin. Vuorovaikutus maankäytön ja liikenteen suun-
nittelussa on tärkeää.

Pohjois-Savon maakuntakaavan toteuttamisesta aiheutuvat vaikutukset asu-
kasta kohden laskettuna ovat koko Pohjois-Savon osalta suuremmat kuin Kuopion 
seudun osalta. Pohjois-Savon maakuntakaavan toteuttaminen lisää energian ja 
raaka-aineiden kulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä, muita päästöjä ja yhdyskun-
takustannuksia suhteellisesti enemmän koko Pohjois-Savon kuin Kuopion seudun 
osalta. Erot johtuvat talotyyppijakaumasta, asumisväljyydestä, lämmitystavoista, 
täydennysrakentamisen ja haja-asutuksen osuuksien eroista, aluetehokkuudesta 
ja etäisyyksistä asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen välillä. Suurimmat suhteel-
liset erot aiheutuvat verkostojen laajuudesta, mihin vaikuttavat erityisesti aluete-
hokkuus ja täydennysrakentamisen osuus.

Maakuntakaavaa toteutettaessa ja jatkosuunnittelussa olisi hyödyllistä ottaa 
huomioon tekijät, jotka vaikuttavat ekotehokkuutta parantavasti. Pohjois-Savon 
maakuntakaavan ekotehokkuus riippuu jatkosuunnittelun ja toteutuksen ratkai-
suista. Monet asiat suunnitellaan tarkemmin yksityiskohtaisemmassa kaavoituk-
sessa ja muussa suunnittelussa. Maakuntakaavalla luodaan kuitenkin yhdyskun-
tarakenteen ja liikennejärjestelmän perusominaisuudet. Sillä on siten huomattava 
merkitys ekologisten vaikutusten ja yhdyskuntakustannusten kannalta. Yhteistyö 
kuntien kesken ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen kuntarajoista riippumatta 
on erittäin tärkeää.

Tutkimuksen mukaan keskeiset yhdyskuntarakenteen ekologisuuteen vai-
kuttavat tekijät seutu- ja maakuntatasolla ovat asuntoalueiden sijainti työpaik-
koihin ja palveluihin nähden, täydennysrakentamismahdollisuuksien hyödyn-
täminen, uusien alueiden tarve, haja-asutuksen osuus, rakennettujen alueiden 
aluetehokkuus, asumis- ja työpaikkaväljyys, lämmitystavat, energiantuotantotavat 
ja liikennejärjestelmä.

Seutu- ja maakuntatason arvioinnissa epävarmuustekijöitä liittyy sekä arvi-
oinnissa käytettyihin oletuksiin että rakennemallien ja kaavasuunnitelmien toteu-
tumiseen. Seutu- ja maakuntatasolla suunnitelmat ovat huomattavasti yleispiirtei-
sempiä kuin yksityiskohtaisemmilla suunittelutasoilla. Jo esimerkiksi arvioidun 
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väestökehityksen toteutuminen sisältää epävarmuuksia. Suunnitelmiin voi liittyä 
myös liikennehankkeita tai -järjestelyjä, joiden toteutuminen on epävarmaa.

Kun suunnitelmien toteutuminen ajoittuu tulevaisuuteen, arvioinnissa käy-
tettyihin oletuksiin liittyy epävarmuuksia. Esimerkiksi rakennusten ominais-
energiankulutus voi kehittyä eri tavalla kuin arvioinnissa on oletettu. Energian-
tuotantotapoihin ja niiden tulevaan kehitykseen liittyy epävarmuuksia, samoin 
liikenteeseen liittyen ajoneuvo- ja pottoaineteknologiaan. 

Epävarmuustekijöistä huolimatta on tärkeää ja perusteltua arvioida vai-
kutukset. Vaikutusten arviointi toimii päätöksenteon apuna, kun tarkastellaan 
mahdollisia tulevia kehityssuuntia tai rakennevaihtoehtoja ja vertaillaan niiden 
vaikutuksia.

4.2 Vertailua muihin tutkimuksiin

Tarkastellun kansainvälisen ja kotimaisen kirjallisuuden perusteella yhdyskun-
tarakennetta pidetään eräänä merkittävänä tekijänä pyrittäessä kestävään kehi-
tykseen, ekotehokkuuteen tai energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen. Kestävän kehityksen kannalta oleellisia tekijöitä ovat energian ja 
luonnonvarojen säästäminen (mahdollisimman vähäinen käyttö) ja mahdollisim-
man vähän ihmiselle ja luonnolle haitallisten päästöjen ja jätteiden aiheuttami-
nen. Yhdyskuntarakenteen kehittämisestä aiheutuvista vaikutuksista keskeisinä 
pidetään energian ja luonnonvarojen kulutusta sekä aiheutuvia päästöjä ja jätteitä 
(esim. Lahti & Harmaajärvi 1992, Næss 1995, Lahti & Halonen 2006, Lahti et al. 2008a, 2008b, 
2012c). Kasvihuonekaasupäästöt ovat olleet viime aikoina keskeisesti esillä (esim. 
Harmaajärvi et al. 2001c, 2004, Lahti & Moilanen 2010, Lahti et al. 2012c, Heinonen 2012, Seto et 
al. 2014, Ilmastopaneeli 2014). Tässä tutkimuksessa on käsitelty ekologisesti kestävän 
kehityksen kannalta oleellisena pidettyjä asioita. Yhdyskuntakustannusten tar-
kastelu täydentää ekologista näkökulmaa.

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat useissa muissa tutkimuksissa esi-
tettyä näkemystä yhdyskuntarakenteen hajautumisen haitallisuudesta ja sen 
estämisen tärkeydestä (esim. Lahti & Harmaajärvi 1992, Næss 1995, 2007, Harmaajärvi et 
al. 2001c, 2004, ympäristöministeriö 2004, Lahti & Moilanen 2010, Lahti et al. 2012c, Seto et al. 
2014, Ilmastopaneeli 2014). 

Yhdyskuntarakenteen ominaisuuksista tärkeimmiksi nousevat tiiveys (mitat-
tuna asukastiheydellä tai aluetehokkuudella), asuntojen ja työpaikkojen sijainti 
lähellä keskuksia ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella, kävelyä, pyöräilyä 
ja joukkoliikennettä edistävä liikennejärjestelmä ja energiatehokas ja uusiutuvia 
luonnonvaroja hyödyntävä energiajärjestelmä (esim. Lahti & Harmaajärvi 1992, Næss 
1995, 2003, 2007, Harmaajärvi et al. 2001c, 2004, Christensen & Fosgerau 2003, Næss & Jensen 
2004, ympäristöministeriö 2004, Lahti & Moilanen 2010, Lahti et al. 2008b, 2012c, Seto et al. 
2014, Ilmastopaneeli 2014). Yhdistämällä edullisiksi todettuja toimintatapoja pääs-
tään parhaisiin tuloksiin (esim. Seto et al. 2014). Tämän tutkimuksen tulokset ovat 
samansuuntaisia.

Yhdyskuntarakenteen hajautumista pidetään kielteisenä asiana ja sen näh-
dään edelleen jatkuvan, vaikka kielteiset vaikutukset ovat tiedossa (esim. Lahti et al. 
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2012c). Tässä tutkimuksessa on myös todettu hajautunutta yhdyskuntarakennetta 
edustavien vaihtoehtojen olevan vaikutuksiltaan vähemmän edullisia kuin yhdys-
kuntarakennetta tiivistävät vaihtoehdot.

Yhdyskuntarakenteen kehittämistä ohjataan yhdyskuntasuunnittelun lisäksi 
muilla tavoin, kuten maa- ja tonttipolitiikalla sekä taloudellisin keinoin (esim. Har-
maajärvi et al. 2001c, 2004, ympäristöministeriö 2004., Lahti & Moilanen 2010). Tässä tutki-
muksessa pääpaino on yhdyskuntasuunnittelun valinnoissa.

Tässä tutkimuksessa nousivat keskeisiksi tekijöiksi kaikilla tarkastelutasoilla 
aluetehokkuus ja matkaetäisyydet. Eri tarkastelutasoilla korostuivat jonkin verran 
erilaiset asiat.

Aluetehokkuuden osalta tärkeä huomio on se, että pienimpien aluetehok-
kuuksien välttämisellä voidaan vähentää huomattavasti aiheutuvia vaikutuksia. 
Vastaavia tuloksia on myös tarkastellussa kirjallisuudessa. 

Næssin (1995) mukaan suuri väestötiheys ja aluetehokkuus vähentävät liiken-
teen energiankulutusta. Tämän tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaiset niiltä 
osin kuin tutkimuskohteet vastaavat toisiaan. Lähinnä voidaan vertailla aluete-
hokkuutta ja asukastiheyttä koskevia tuloksia. Tässä tutkimuksessa todettiin, 
että aluetehokkuuden ( ja samalla asukastiheyden kasvu) vähentää merkittävästi 
erilaisia vaikutuksia (mm. liikenteen energiankulutusta) erityisesti pienten alue-
tehokkuuksien osalta. Tämän tutkimuksen kohteena ei ole ollut suurten kaupun-
kien keskusalueita, joten suurten tehokkuuksien osalta ei ole tuloksia. Kuitenkin 
kaikilla tarkastelutasoilla on nähtävissä sama piirre: aluetehokkuuden kasvaessa 
energiankulutus pienenee. 

Newmanin ja Kenworthyn (1989) analyysissa bensiinin kulutuksen ja kaupun-
kirakenteen välisistä suhteista todettiin, että väestötiheyden kasvaessa bensiinin 
kulutus asukasta kohden vähenee. Väheneminen on jyrkintä pienemmillä väestöti-
heyksillä ja loivenee väestötiheyden ylittäessä noin 45 asukasta hehtaaria kohden. 
Tässä tutkimuksessa erilaiset vaikutukset vähenevät vastaavalla tavalla.

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan keskimääräinen työmatkaetäisyys 
vaikuttaa selvästi aiheutuviin vaikutuksiin. Erilaiset vaikutukset lisääntyvät etäi-
syyksien kasvaessa. Vastaavia tuloksia on myös tarkastellussa kirjallisuudessa. 

Christensenin ja Fosgeraun (2002) erilaisten maankäyttöstrategioiden vai-
kutusta matkustusetäisyyksiin koskeneen tutkimuksen mukaan asuntoalueiden 
sijainti keskeisesti seudulla voi vähentää merkittävästi liikennemääriä ja autolii-
kennettä. Haja-asutusalueiden ja kylien kehittäminen aiheuttaa todennäköisesti 
eniten liikennettä (Christensen & Fosgerau 2002). Tämän tutkimuksen tulokset ovat 
samansuuntaiset.

Asukkaiden kulutuksen kannalta kasvihuonekaasupäästöjä tarkastelevat 
tutkimukset korostavat muiden seikkojen kuin yhdyskuntarakenteen merkitystä 
(esim. Heinonen 2012). Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu vain yhdyskuntarakentee-
seen liittyviä tekijöitä. Erityisesti asuntoaluetason tapaustutkimusten tuloksissa 
näkyvät jossain määrin asukkaiden energiankäyttöön ja liikkumiseen liittyvien 
tottumusten erot. Tulokset osoittavat, että samantyyppisellä alueella asuvat ihmi-
set voivat toimia eri tavoilla, yhdyskuntarakenteen muodostamissa puitteissa. 
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Asukkaiden asumiseen, liikkumiseen ja muuhun kulutukseen liittyvät tavat voivat 
vaikuttaa paljon aiheutuviin vaikutuksiin. Yhdyskuntarakenne muodostaa puit-
teet ihmisten toiminnalle, ja niistä riippuen ihmiset voivat tehdä omia valintojaan.

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu erilaisia ekologisia vaikutuksia, ei aino-
astaan kasvihuonekaasupäästöjä. Näin on voitu tarkastella erilaisten tekijöiden 
vaikutusta monipuolisesti. Tässä tutkimuksessa on keskitytty yhdyskuntara-
kenteeseen liittyviin eli rakenteiden rakentamisesta ja käytöstä sekä liikenteestä 
aiheutuviiin vaikutuksiin. Tutkimuksen mukaan aluetehokkuudella ja etäisyyk-
sillä on merkitystä aiheutuviin vaikutuksiin. Vaikutukset riippuvat myös kulu-
tustottumuksista energian ja liikenteen suhteen. Asukkaiden muun kulutuksen 
vaikutuksia ei ole tarkasteltu. Tutkimustulosten mukaan voidaan todeta, että 
samanlainen yhdyskuntarakenne mahdollistaa erilaisia asumisen energiankäyt-
töön ja liikkumiseen liittyvä tottumuksia. Yhdyskuntarakenne voi myös rajoittaa 
esimerkiksi mahdollisuuksia liikkumismuotoihin, jos etäisyydet ovat pitkät eikä 
toimivaa joukkoliikenneyhteyttä ole. Yhdyskuntasuunnittelun merkitys on siinä, 
että luodaan edellytyksiä ekologisesti kestävälle elämäntavalle.

Tutkimuksen tulokset ovat linjassa pääosan tutkimuksista kanssa. Suurin osa 
tarkastellusta tutkimuskirjallisuudesta osoittaa samantyyppisiä tuloksia yhdys-
kuntarakenteen vaikutuksista kuin tämä tutkimus eli tämä tutkimus vahvistaa 
aikaisempien tutkimusten tuloksia. Alueiden sijaintia ja aluetehokkuutta pide-
tään yleisesti keskeisinä tekijöinä erilaisia vaikutuksia tarkasteltaessa. Kasvihuo-
nekaasupäästöjä asukkaiden kulutuksen kannalta tarkasteleva tutkimus ei pidä 
yhdyskuntarakennetta oleellisena tekijänä kasvihuonekaasupäästöjen aiheutumi-
sen kannalta.

4.3 Miten yhdyskuntasuunnittelussa tulisi toimia 
ekologisesti kestävän yhdyskuntarakenteen 
kehittämiseksi?

Keskeisiä yhdyskuntarakenteen ekologisuuteen vaikuttavia suunnitteluvalintoja 
ovat alueiden sijainti, aluetehokkuus, asumis- ja työpaikkaväljyys sekä liikenne- 
ja energiajärjestelmät. Tämän tutkimuksen kaikkien tutkimuskohteiden primää-
rienergiankulutuksen, raaka-aineiden kulutuksen, kasvihuonekaasupäästöjen, 
muiden päästöjen ja kustannusten suhdetta aluetehokkuuteen ja keskimääräiseen 
työssäkäyntietäisyyteen on tarkasteltu edellä luvussa 3.5. Aluetehokkuus ja keski-
määräinen työssäkäyntietäisyys selittävät tehdyn analyysin mukaan hyvin aiheu-
tuvia vaikutuksia.

Alueiden edullinen sijainti yhdyskuntarakenteessa vähentää liikennetarvetta 
ja riippuvuutta henkilöauton käytöstä. Kävely, pyöräily ja joukkoliikenteen käyttö 
ovat vaikutuksiltaan edullisia kulkutapoja. Toimintojen välisten etäisyyksien 
minimoinnilla ja toimintojen sekoittamisella voidaan pienentää liikennetarvetta. 
Alueiden sijoittamisella voidaan edistää joukkoliikenteen edellytyksiä ja alueiden 
suunnittelussa voidaan muodostaa hyviä olosuhteita ja ympäristöjä kävelylle ja 
pyöräilylle. Sijainnin merkitystä aiheutuviin vaikutuksiin tarkasteltiin tutkimus-
kohteista tehdyssä analyysissä keskimääräisen työssäkäyntietäisyyden avulla. 
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Keskimääräinen työssäkäyntietäisyys selittää tehdyn analyysin mukaan hyvin 
aiheutuvia vaikutuksia. Keskimääräisen työssäkäyntietäisyyden pidentyessä 
aiheutuvat vaikutukset lisääntyvät. Riippuvuus on lineaarinen eli mitä pidempi 
etäisyys, sitä enemmän vaikutuksia. Keskimääräinen työssäkäyntietäisyys vaihte-
lee tutkimuskohteissa välillä 1–31 kilometriä.

Yhdyskuntarakenteen täydentämismahdollisuuksien hyödyntäminen on 
vaikutuksiltaan edullista. Tällöin voidaan hyödyntää olemassa olevia verkostoja 
ja palveluja, ja uusien rakenteiden tarve on pienempi kuin kokonaan uudella alu-
eella. Täydennysrakentamisella voidaan myös tukea joukkoliikenteen edellytyksiä 
ja edistää olemassa olevien palvelujen säilymistä ja uusien sijoittumista alueelle. 
Yhdyskuntarakennetta kehitettäessä tulisi hyödyntää ensisijaisesti täydennys-
rakentamismahdollisuudet, ja ottaa vasta tämän jälkeen käyttöön uusia alueita. 
Nämä tulisi sijoittaa niin, että ne voivat hyödyntää ja edistää kävelyä, pyöräilyä ja 
joukkoliikenteen edellytyksiä. Välttämällä uusien alueiden toteuttamista irralleen 
olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta ja hallitsematonta hajarakentamista 
voidaan vähentää aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia.

Tutkimuskohteista tehdyn analyysin perusteella rakennettujen alueiden alue-
tehokkuus selittää hyvin aiheutuvia vaikutuksia. Riippuvuutta kuvaavan suuntavii-
van kaava on potentiaalinen, ja vaikutukset pienenevät nopeasti aluetehokkuuden 
kasvaessa pienten tehokkuuksien osalta noin aluetehokkuuteen ea = 0,1 asti, ja 
hitaammin tehokkuuden kasvaessa kohti suurimpia tehokkuuksia. Tämä tarkoittaa 
sitä, että on edullista välttää kaikkein pienimpiin tehokkuuksiin perustuvaa yhdys-
kuntarakennetta. Tutkimuksen kohdealueilla aluetehokkuus vaihtelee välillä ea = 
0,002 ja ea = 0,7. Tutkimuksessa ei ole tarkasteltu kovin suurten tehokkuuksien alu-
eita, joten vaikutusten kehittymisestä niillä ei ole tämän tutkimuksen perusteella 
tietoa. Tarkastellut aluetehokkuudet on laskettu kaava- tai suunnitelma-alueilta 
tai yleispiirteisillä tarkastelutasoilla rakentamisalueilta, jotka sisältävät tonttien 
tai rakennuspaikkojen lisäksi alueiden sisällä olevat katu-, viher- ja muut alueet. 
Aluetehokkuus vaikuttaa tarvittavien verkostojen laajuuteen ja sillä voi olla vai-
kutusta palvelujen ja joukkoliikenteen järjestämisen edellytyksiin. Toteuttamalla 
alue riittävällä tehokkuudella voidaan vähentää tarvittavien verkostojen määrää. 
Sopiva tehokkuus riippuu paikan olosuhteista. 

Talotyypeillä on vaikutusta alueen energiankulutukseen ja verkostojen laa-
juuteen. Erot näkyvät varsinkin omakotitalo- ja kerrostaloalueiden välillä. Toi-
saalta talotyypeistä voi olla erilaisia yhdistelmiä esimerkiksi rivi- ja pienkerros-
talojen osalta, eikä talotyyppi siten ole välttämättä ratkaiseva tekijä vaikutusten 
suhteen. Samalla aluetehokkuudella voidaan toteuttaa eri talotyyppien alueita. 

Alueen rakenne vaikuttaa verkostojen laajuuteen. Alueen suunnittelulla voi-
daan pienentää tarvittavien verkostojen määrää, liikennealuiden pinta-alaa ja 
päällystettyjen pintojen osuutta. Suunnittelulla voidaan myös muodostaa edelly-
tyksiä kävelylle ja pyöräilylle.   

Asumis- ja työpaikkaväljyydellä on merkitystä muun muassa rakennusten 
energiantarpeen ja rakennusmateriaalien määrän kannalta. Mitä suuremmat väl-
jyydet ovat, sitä enemmän on lämmitettävää kerrosalaa. Yhdyskuntasuunnitte-
lussa olisi tärkeää arvioida asumis- ja työpaikkaväljyys realistisesti, jotta esimer-
kiksi tarvittavien verkostojen ja palvelujen mitoitus voi muodostua sopivaksi.
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Rakennusten ominaisenergiankulutukseen (lämmitys, jäähdytys, muu sähkön 
käyttö) voidaan vaikuttaa rakennussuunnittelulla ja pienilmaston huomioon otta-
misella kaavoitusvaiheessa. Erityistä huomiota edellyttää sähkön käyttö, jonka 
osuus rakennusten ominaisenergiankulutuksessa on lisääntymässä. 

Lämmitystavoilla ja energiantuotantotavoilla on suuri merkitys aiheutuviin 
vaikutuksiin. Alueiden sijainnilla ja aluetehokkuudella voidaan vaikuttaa esimer-
kiksi kauko- tai aluelämmityksen tai muiden keskitettyjen energiajärjestelmien 
edellytyksiin. Lämmitystapojen valinnassa voidaan edistää energiatehokkaita 
ratkaisuja, joissa primäärienergian tarve on pieni. Energiantuotannon energiate-
hokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käyttö vähentävät aiheutuvia vaikutuk-
sia. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on energiatehokasta. Kehittyvät uusiutu-
vaan aurinko- ja tuulienergiaan perustuvat ratkaisut tekevät energiantuotannosta 
vaikutuksiltaan edullista. Lämmitystapana kaukolämmitys on usein edullinen 
taajama-alueilla ja puulämmitys, maalämpö tai muu uusiutuva lämmitystapa haja-
asutusalueilla. Uusiutuvia hajautetun energian tuotantotapoja, aurinkoa ja tuulta, 
voidaan suosia erityisesti alueilla, joilla ei ole aluelämmityksen edellytyksiä. 
Hajautetun ja keskitetyn energiantuotannon yhdistelmistä voi myös löytyä vaiku-
tuksiltaan edullisia ratkaisuja.

Rakennusmateriaaleilla on vaikutusta materiaalien tuotannon energianku-
lutukseen ja siitä aiheutuviin päästöihin. Puun käyttö rakentamisessa on edullista 
energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen kannalta.

Ekologisuuteen vaikuttavat keskeiset tekijät ovat asuntoaluetasolla seu-
raavat: alueen sijainti, aluetehokkuus, alueen rakenne, rakennusten energian-
kulutus, lämmitystavat, energiantuotantotavat, asumisväljyys, talotyypit ja 
rakennusmateriaalit.  

Tehtyjen tapaustutkimusten perusteella voidaan todeta, että asuntoalueen 
elinkaaren vaiheista merkittävin energiankulutuksen ja päästöjen osalta on käyttö-
vaihe ja siinä rakennusten lämmitykseen ja sähkönkäyttöön liittyvät vaikutukset. 
Myös liikenteen merkitys on eräillä alueilla huomattava, ja se aiheuttaa suurim-
mat suhteelliset erot alueiden välillä. Raaka-aineiden kulutuksen ja kustannusten 
osalta tuotantovaihe on merkityksellinen. Raaka-aineiden kulutukseen vaikutta-
vat merkittävästi alueen rakenne, rakentamistehokkuus, talotyypit ja verkostojen 
laajuus. Liikenne aiheuttaa vaihtoehtojen välille suuria suhteellisia eroja. Siihen 
vaikuttavat erityisesti alueen sijainti ja käytettävissä olevat liikennemuodot. Myös 
asukkaiden elämäntavoilla liikkumistottumusten osalta on merkitystä.

Uusia asuntoalueita suunniteltaessa voidaan vähentää aiheutuvia vaikutuk-
sia kiinnittämällä erityistä huomiota alueen sijaintiin ja rakennusten energianku-
lutukseen. Lyhyet matkapituudet vähentävät liikennetarvetta ja edistävät käve-
lyyn ja pyöräilyyn perustuvan liikkumiskulttuurin kehittymistä. Liikennetarvetta 
voidaan vähentää myös sekoittamalla toimintoja, kehittämällä paikallisia elinkei-
notoimintoja ja etätyön avulla. Tämä on erityisen tärkeää vanhoilla alueilla, jotka 
sijaitsevat kaukana työpaikoista ja palveluista. Henkilöautoliikenteen määrää 
voidaan myös vähentää edistämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen ( julki-
sen liikenteen) mahdollisuuksia. Asukkaiden liikkumistavoilla on suuri merkitys 
henkilöautoliikenteen määrään. Alueiden sijoittaminen valmiiden verkostojen ja 
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yhteyksien varrelle vähentää aiheutuvia vaikutuksia. Yhteyksien varmistaminen 
myös luonnonalueille, metsiin, virkistysalueille ja vesille on tärkeää. Huomion 
kiinnittäminen rakennusten energiankulutukseen, erityisesti sähkönkäyttöön, 
vähentää aiheutuvia vaikutuksia. 
Asuntoaluetasolla voidaan todeta, että samoista ratkaisuista aiheutuvat erilaiset 
vaikutukset ovat samansuuntaisia. Samoilla ratkaisuilla voidaan vähentää sekä 
energian ja raaka-aineiden kulutusta että päästöjä ja kustannuksia.

Arviointien perusteella kestävän kehityksen kannalta edullisena asunto-
alueena voidaan pitää sellaista, 
• joka sijaitsee edullisesti yhdyskuntarakenteessa;
• jossa pärjää ilman henkilöautoa, kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenne -
 välineillä;
• joka on rakennettu suhteellisen tehokkaasti;
• joka hyödyntää kaukolämpöä tai uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvia 

talokohtaisia lämmitysratkaisuja ja 
• jossa on käytetty energiaa säästäviä rakenneratkaisuja ja ympäristöystäväl-

lisiä rakennusmateriaaleja.
Edullinen alue on lisäksi asuinympäristönä viihtyisä ja siellä on erilaisia taloja ja 
asuntoja, jotta ihmiset voivat asua samalla alueella elämänsä eri vaiheissa. Haja-
asutusalueilla keskeiseksi muodostuvat liikennetarve ja siihen liittyvät tavat.

Arviointien perusteella voidaan antaa suosituksia kestävän kehityksen edis-
tämisestä suunnittelijoille ja asukkaille: Suunnittelussa ovat tärkeitä asuntoalu-
eiden yhdyskuntarakennetta eheyttävät sijaintivalinnat, kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen edistäminen, kaukolämpömahdollisuuksien hyödyntäminen, 
suhteellisen tehokas rakentaminen ja monipuolinen asuntovalikoima sekä hyvän 
asuinympäristön muodostaminen.

Asukkaat voivat edistää kestävän kehityksen tavoitteita kävelemällä, pyöräi-
lemällä ja käyttämällä joukkoliikennettä henkilöauton sijasta, ottamalla energian-
kulutus huomioon taloa suunniteltaessa ja kodin laitteita hankittaessa ja käytet-
täessä, käyttämällä ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja, hyödyntämällä 
mahdollisuudet etätyön tekemiseen ja kierrättämällä ja kompostoimalla jätteet.

Liitteeseen 5 on koottu suosituksia, jotka laadittiin Kotkan Hirssaaren eko-
logisen taseen arvioinnin yhteydessä (Harmaajärvi 2002a). Vastaavia on esitetty 
muissakin yhteyksissä ja niitä voidaan soveltaa yleisesti, ottaen huomioon paikan 
olosuhteet.

Kuntatasolla tärkeitä tekijöitä ekologisesti kestävän yhdyskuntarakenteen 
kehittämisessä ovat alueiden sijainti, rakennettujen alueiden aluetehokkuus, 
haja-asutuksen osuus, täydennysrakentamismahdollisuuksien hyödyntämi-
nen, liikennejärjestelmä, rakennusten energiankulutus, lämmitystavat ja ener-
giantuotantotavat.  Vastaavasti seutu- ja maakuntatasolla tärkeitä tekijöitä ovat 
asuntoalueiden sijainti työpaikkoihin ja palveluihin nähden, täydennysrakentamis-
 mahdolli suuksien hyödyntäminen, uusien alueiden tarve, haja-asutuksen osuus, 
rakennettujen alueiden aluetehokkuus, asumis- ja työpaikkaväljyys, lämmitysta-
vat, energiantuotantotavat ja liikennejärjestelmä. 



166 Irmeli Wahlgren: Yhdyskuntarakenteen ekologisuus ja sen arviointi

EcoBalance-arviointimalli yhdyskuntarakenteen vaikutusten arvioinnissa

Alueen kestävyys muodostuu sen suunnittelun ja toteutuksen kokonaisuudesta 
ja ihmisen elintavoista. Alueen kaavoituksella ja muulla suunnittelulla muodos-
tetaan puitteet ja edellytykset alueen muodostumiseksi kestäväksi, ja asukkaiden 
oma toiminta lopulta määrää alueen ekologisuuden. Jos esimerkiksi alue sijaitsee 
niin, että työpaikat, palvelut ja muut asiointikohteet eivät ole saavutettavissa ilman 
henkilöautoa, ihmisten vaihtoehdot ovat liikkumisen osalta vähissä. Jos alue sijait-
see niin, että sinne tai sieltä voidaan kävellä, pyöräillä ja käyttää joukkoliikennevä-
lineitä, valinta on asukkaalla.

4.4 Yhdyskuntarakenteen merkityksestä

Tämän tutkimuksen perusteella yhdyskuntasuunnitteluun liittyvillä valinnoilla on 
merkittävä vaikutus yhdyskuntarakenteen ekologisuuteen. Yhdyskuntarakenteen 
eri vaiheista ja liikenteestä aiheutuvia vaikutuksia voidaan vähentää suhteellisesti 
enemmän yksityiskohtaisemmilla kuin yleisemmillä suunnittelutasoilla. Näitä 
koskevat sijainti- ynnä muut valinnat tehdään kuitenkin yleisemmillä suunnittelu-
tasoilla. Suunnitteluvalinnoilla voidaan vähentää asukasta kohden laskettuja kas-
vihuonekaasupäästöjä asuntoaluetasolla 55 prosenttia, kuntatasolla 45 prosenttia 
ja seututasolla viisi prosenttia (seudullisilla vyöhykkeillä 45 %). Liikenteen osalta 
kasvihuonekaasupäästöjen suhteellinen vähentämispotentiaali on suurempi, 
asuntoaluetasolla jopa 90 prosenttia. Vastaavat vähennykset voidaan saavuttaa 
myös energian ja raaka-aineiden kulutuksen sekä muiden päästöjen ja kustannus-
ten osalta. 

Tärkeimmät valinnat asuntoaluetasolla liittyvät alueen sijaintiin, aluetehok-
kuuteen, asumisväljyyteen ja lämmitystapoihin (energiajärjestelmään). Kunta- ja 
seututasolla keskeiset valinnat liittyvät täydentävän rakentamisen ja hajarakenta-
misen osuuksiin, aluetehokkuuteen, liikennejärjestelmään ja energiajärjestelmään.

Rakennusten energiankäyttö aiheuttaa suurimman osan rakennetun ympä-
ristön (yhdyskuntarakenteen) elinkaaren aikaisista vaikutuksista. Liikenteestä 
aiheutuvat suurimmat suhteelliset erot alueiden välillä. Lämmitystavoilla ja ener-
giantuotantotavoilla on suuri merkitys aiheutuviin vaikutuksiin. 

Sekä alueiden sijainnilla että niiden sisäisillä ratkaisuilla on merkitystä 
aiheutuviin vaikutuksiin. Kun sekä alueen yhdyskuntarakenteellinen sijainti että 
sen sisäiset ratkaisut ovat hyviä, voidaan saavuttaa ekologisesti kestävä yhdyskun-
tarakenne ja vähentää aiheutuvia vaikutuksia merkittävästi. Kunta-, seutu- ja maa-
kuntatasoilla sama koskee erilaisten alueiden muodostamaa kokonaisuutta.

Tutkimus vahvistaa näkemyksiä siitä, että yhdyskuntarakenteen eheyttämi-
nen on keskeinen keino pyrittäessä ekologisesti kestävään rakennettuun ympä-
ristöön. Siihen voi sisältyä täydennysrakentamista, aluetehokkuuden lisäämistä 
ja hajautumisen estämistä. Paikan olosuhteiden huomioon ottaminen on tärkeää 
rakennettua ympäristöä tiivistettäessä. Liikennejärjestelmän suunnittelu kytkey-
tyy oleellisesti maankäytön suunnitteluun. 

Yhdyskuntasuunnittelulla ohjataan yhdyskuntarakenteen kehittymistä. 
Yhdyskuntarakenne muodostaa puitteet ihmisten päivittäisille toiminnoille. 
Näissä puitteissa ihmiset tekevät omia valintojaan. Lopulliset vaikutukset 
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riippuvat sekä yhdyskuntarakenteesta että ihmisten omista valinnoista. Erityi-
sesti vaikuttavat liikkumiseen ja energiankäyttöön liittyvät kulutustottumukset.
EU:ssa ja Suomessa on kiristetty rakennusten energiatehokkuusvaatimuksia. 
Kiristyvät vaatimukset suuntaavat rakentamista kohti pienempää ominaisener-
giankulutusta ja lämmitystapoja, joiden primäärienergiankulutus on pieni. Siksi 
esimerkiksi sähkölämmityksen osuuden voidaan olettaa pienenevän nykyisestä. 
Maa- ja muut lämpöpumput ovat yleistyneet rakennusten lämmityksessä. Näiden 
vaikutusta arvioitaessa on otettava huomioon, että ne tarvitsevat sähköä toimin-
taansa. Vaikutukset primäärienergiankulutukseen ja päästöihin riippuvat siitä, 
miten sähkö tuotetaan.

Rakennusten energiatehokkuuden paraneminen ja erityisesti lämmitysener-
gian osuuden pieneneminen muuttaa energiankulutuksen painopistettä. Sähkön 
kulutus ja sen osuus energiankulutuksesta lisääntyy. Rakennusmateriaalien tuot-
tamiseen käytetyn energian osuus lisääntyy myös. (esim. Tuomaala et al. 2012)

Teknologian kehittyessä ominaisenergiankulutus ja ominaispäästöt pienene-
vät sekä rakennusten, teknisten järjestelmien että ajoneuvojen osalta. Yhdyskun-
tarakenteen eri osatekijöiden väliset suhteet voivat siten muuttua ajan kuluessa. 

Rakennetulla ympäristöllä on Suomessa keskeinen rooli energiankäytössä ja 
kasvihuonekaasupäästöjen muodostumisessa (esim. Martinkauppi 2010). Energian 
loppukäyttö oli vuonna 2007 Suomessa 307 TWh. Rakennuksissa käytettävän ja 
rakentamiseen kuluvan energian osuus energian loppukäytöstä oli 42 prosenttia. 
Liikenteen polttoaineiden ja sähkön kulutus oli 17 prosenttia energian loppukäy-
töstä. Suomen kansainvälisten ilmastovelvoitteiden mukaisesti lasketut kasvihuo-
nekaasupäästöt olivat 78 Mt CO2-ekv. vuonna 2007. Rakennusten ja rakentamisen 
osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä oli 38 prosenttia ja liikenteen osuus 
19 prosenttia (Martinkauppi 2010). Yhdyskuntarakenteen kehittämiseen liittyvillä 
valinnoilla voi siten olla merkittävä rooli energiankulutuksen ja kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentämisessä. 

Yhdyskuntarakenne muodostaa noin 75 prosenttia Suomen kansallisvaralli-
suudesta ja noin 40 prosenttia bruttokansantuotteesta (esim. Lahti et al. 1996). Myös 
yhdyskuntarakenteen kehittämisen vaikutukset aiheutuviin yhdyskuntakustan-
nuksiin voivat olla suuret.  

Yhdyskuntarakenteen kehittäminen vaatii merkittäviä taloudellisia voimava-
roja. Yhdyskuntarakennevalinnoilla vaikutetaan rakennusten rakentamis- ja käyt-
tökustannuksiin, verkostojen määrään ja sitä kautta niiden rakentamis- ja käyttö-
kustannuksiin, muiden rakenteiden rakentamis- ja käyttökustannuksiin, julkisten 
palvelujen tarpeeseen ja niistä aiheutuviin kustannuksiin sekä liikenteestä aiheu-
tuviin kustannuksiin. Valinnoilla voi olla suuri merkitys muun muassa kunnille 
aiheutuviin kustannuksiin. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu yhdyskuntakus-
tannuksia yleispiirteisesti, eikä niiden kohdentumista eri tahoille ole käsitelty. 
Taloudellisia vaikutuksia voidaan haluttaessa tarkastella myös osapuolittain Eco-
Balance-mallin avulla.

Kaavoituksella ja muulla yhdyskuntasuunnittelulla vaikutetaan erilaisten 
alueiden sijaintiin yhdyskuntarakenteessa. Sijainti määrittää toimintojen väliset 
etäisyydet ja liikenneyhteydet sekä kytkentäverkkojen tarpeen. Sijaintivalinnoilla 
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voidaan tukea muun muassa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksiä, 
verkostojen hyödyntämistä ja olemassa olevien palvelujen säilyttämistä. 
Alueen mitoituksella ja aluetehokkuudella vaikutetaan tarvittavien verkostojen 
määrään, alueellisten energiaratkaisujen edellytyksiin sekä joukkoliikenteen ja 
palvelujen edellytyksiin. Alueen verkostorakenne vaikuttaa verkostojen määrään. 
Tässä tutkimuksessa ei ole tarkasteltu erilaisia verkostorakennetyyppejä, vaan 
rakennetta on tarkasteltu tapauskohtaisesti. Edullista verkostorakennetta 
muodostettaessa otetaan huomioon paikan olosuhteet. Kaavoituksella vaikutetaan 
talotyyppijakaumaan, kerrosten lukumäärään, kerrosalaan, rakennusalaan ja 
rakennusten sijoittumiseen.  Rakennusten sijoittumisessa ja massoittelussa voi-
daan ottaa huomioon pienilmasto ja hyödyntää passiivinen aurinkoenergia. Kaa-
voituksella vaikutetaan koko liikennejärjestelmän muodostumiseen. Maankäytön 
ja liikenteen samanaikaisessa ja vuorovaikutteisessa suunnittelussa luodaan edel-
lytykset eri liikennemuodoille.

Tutkimuksessa on tarkasteltu yhdyskuntarakennevalinnoista aiheutuvia 
vaikutuksia, jotka aiheutuvat rakennusten, verkostojen ja muiden rakenteiden 
rakentamisesta ja käytöstä sekä alueen toiminnoista aiheutuvasta liikenteestä. 
Kaavoituksen ja muun yhdyskuntasuunnittelun lisäksi vaikutusta on erilaisilla 
toteuttamisratkaisuilla. Vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa rakennustekno-
logia, joka vaikuttaa muun muassa rakennusten ominaisenergiankulutukseen, 
lämmitystavat, energiatehokkuus ja energiantuotantotavat. Liikenteen osalta 
vaikuttavat ajoneuvo- ja polttoaineteknologia sekä liikkumistottumukset. Tulok-
sia analysoitaessa on pyritty tuomaan esiin eri tekijöiden vaikutus aiheutuviin 
vaikutuksiin.

4.5 Arviointiin liittyviä epävarmuustekijöitä

Tutkimukseen liittyvät epävarmuustekijät koskevat arviointimenetelmää, lähtö-
tietoja ja -oletuksia, tutkimuskohteiden suunnitelmia ja niiden toteutumista sekä 
teknologian tulevaa kehitystä.

Asuntoaluetasolla epävarmuutta aiheuttaa se, että EcoBalance-mallin kehit-
täminen ja soveltaminen on edellyttänyt aineiston keräämistä useista erilaisista 
lähteistä ja erilaisten tietojen yhdistämistä. Aihetta ei ole aikaisemmin käsitelty 
kokonaisuutena eikä kaikilta osin ole ollut käytettävissä riittävän yksityiskohtaisia 
ja luotettavia tietoja. 

Epävarmuustekijöitä arvioinnissa ovat rakennusmateriaalien määrä ja tuo-
tannon vaikutukset. Rakennusmateriaalien tuotannon energiankulutus ja pääs-
töt perustuvat 1990-luvun tietoihin. Rakennustuotantoteknologia on tämän 
jälkeen kehittynyt, joten päästöt ovat osittain erilaiset nykyisin ja muuttuvat 
tulevaisuudessakin. 

Rakennusten energiatehokkuuden paraneminen ja energian ominaiskulu-
tuksen pieneneminen tulevaisuudessa vähentävät energiankäytöstä aiheutuvia 
vaikutuksia. Energian ominaiskulutuksen pieneneminen vähentää primääriener-
giankulutusta, polttoaineiden kulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä, muita päästöjä 
ja kustannuksia riippuen energiantuotantotavoista ja käytetyistä polttoaineista. 
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Energiantuotantotavalla on suuri merkitys aiheutuviin vaikutuksiin. Energiantuo-
tantotapojen muuttuminen tulevaisuudessa vaikuttaa aiheutuviin vaiku tuksiin. 
Kansainvälisissä energiaan ja ilmastoon liittyvissä velvoitteissa edellytetään 
uusiutuvan energian osuuden lisäämistä. Energiantuotannon muutokset tulevai-
suudessa vaikuttavat yleispiirteisesti arvioiden siten, että rakennusten energian-
kulutuksesta aiheutuvat vaikutukset vähenevät.

Liikenteen osalta epävarmuustekijänä on muiden kuin työmatkojen suuntau-
tumisen arviointi. Asuntoaluetasolla muiden matkojen on arvioitu suuntautuvan 
keskustaan tai muihin päivittäismatkojen asiointikohteisiin. Osa asukkaiden mat-
koista suuntautuu kuitenkin oman seudun tms. toiminnallisen alueen ulkopuolelle. 
Näiden ns. pitkien matkojen (yli n. 100 km) mukaanotto todennäköisesti lisäisi 
kaikkien alueiden liikennesuoritteita ja vähentäisi alueiden välisiä suhteellisia 
eroja. Myös liikkumistottumusten erot voivat vaikuttaa merkittävästi liikennesuo-
ritteeseen etäisyydeltään samantyyppisillä alueilla. Uusimpien henkilöliikenne-
tutkimusten ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeitä koskevien tutkimusten tietojen 
perusteella on mahdollista arvioida kattavammin eri alueiden aiheuttamaa henki-
löliikennettä. Arviointimalli ei aseta rajoituksia käytetyille lähtötiedoille.  

Liikkumistottumuksilla on suuri merkitys. Alueilla, joilla on toimiva joukkolii-
kenne, asukas voi valita liikkumistapansa. Jos alueella ei ole muuta mahdollisuutta 
kuin henkilöauton käyttö, valintaa ei kuitenkaan voi tehdä. Kaavoituksella muo-
dostetaan edellytykset, joiden puitteissa ihmiset voivat tehdä omia valintojaan.

Kuntatason vaikutusten arvioinnissa on epävarmuustekijöitä sekä arvioin-
nissa käytettyihin oletuksiin että rakennemallien ja suunnitelmien toteutumiseen 
liittyen. EcoBalance-mallin epävarmuuksiin sisältyy muun muassa rakennustek-
nologian kehityksen vaikutus rakennusten tuotantovaiheen energiankulutukseen 
ja päästöihin. Rakennustuotantoteknologian kehitys voi vähentää rakennusten ja 
verkostojen rakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia.

Rakennusten energian ominaiskulutuksen kehitys on epävarmaa ja riip-
puu siitä, minkälaisia tulevat rakennukset ovat energiatehokkuudeltaan. Läm-
mitystapojen jakauma on epävarmaa etenkin talokohtaisen lämmityksen osalta. 
Energiantuotannon kehitys sekä paikallisesti että valtakunnallisesti sisältää epä-
varmuuksia. Energiantuotannon energiatehokkuuden paraneminen vähentää 
primäärienergian kulutusta. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on hyvin energia-
tehokasta. Hajautetun energiantuotannon uusiutuviin energialähteisiin, esimer-
kiksi aurinkoenergiaan, perustuvat ratkaisut vähentävät rakennuksista aiheutuvia 
vaikutuksia. 

Ajoneuvo- ja polttoaineteknologian kehittyminen vähentää liikenteen ener-
giankulutusta ja päästöjä. Sähköajoneuvojen vaikutukset riippuvat muun muassa 
sähköntuotantotavoista.

Asunto- ja työpaikka-alueiden sisäisten verkkojen määrään sisältyy epävar-
muutta, koska ne on arvioitu yksityiskohtaisten suunnitelmien puuttuessa aikai-
semmin arvioitujen asuntoalueiden keskimääräisten aluetehokkuuksien ja ver-
kostopituuksien tarkastelun perusteella. Kytkentäverkkojen määrä on arvioitu 
kunnista saatujen tietojen perusteella.



170 Irmeli Wahlgren: Yhdyskuntarakenteen ekologisuus ja sen arviointi

EcoBalance-arviointimalli yhdyskuntarakenteen vaikutusten arvioinnissa

Liikenteen osalta epävarmuustekijänä on muiden kuin työmatkojen suoritteen 
arviointi. Nykyisten liikennetutkimusten mahdollistamien tietojen avulla suorit-
teet voisi olla perusteltua arvioida yhdyskuntarakenteellisen vyöhykkeen mukaan. 
Pitkät matkat eivät ole arvioinnissa mukana. Käytetty arviointitapa saattaa aliarvi-
oida matkojen suoritetta erityisesti lyhyiden etäisyyksien alueilla.

Seutu- ja maakuntatason arvioinnissa epävarmuustekijöitä liittyy sekä arvi-
oinnissa käytettyihin oletuksiin että rakennemallien ja kaavasuunnitelmien toteu-
tumiseen. Seutu- ja maakuntatasolla suunnitelmat ovat huomattavasti yleispiirtei-
sempiä kuin yksityiskohtaisemmilla suunittelutasoilla. Jo esimerkiksi arvioidun 
väestökehityksen toteutuminen sisältää epävarmuuksia. Väestökehitys vaikuttaa 
oleellisesti tehtyjen suunnitelmien toteutumiseen. Suunnitelmiin voi liittyä myös 
liikennehankkeita tai -järjestelyjä, joiden toteutuminen on epävarmaa.

Kun suunnitelmien toteutuminen ajoittuu tulevaisuuteen, arvioinnissa käy-
tettyihin oletuksiin liittyy epävarmuuksia. Esimerkiksi rakennusten ominais-
energiankulutus voi kehittyä eri tavalla kuin arvioinnissa on oletettu. Energian-
tuotantotapoihin ja niiden tulevaan kehitykseen liittyy epävarmuuksia, samoin 
liikenteeseen liittyen ajoneuvo- ja pottoaineteknologiaan. 

Epävarmuustekijöistä huolimatta on tärkeää ja perusteltua arvioida vaiku-
tukset, ja kun vertailtavissa vaihtoehdoissa on käytetty samoja lähtöoletuksia, 
vaihtoehdot ovat vertailukelpoisia keskenään ja arvioinnin perusteella voidaan 
tehdä päätelmiä niiden keskinäisestä edullisuusjärjestyksestä tarkasteltavien 
tekijöiden osalta. Epävarmuustekijöiden merkitystä voidaan tarvittaessa arvioida 
esimerkiksi herkkyysanalyysien avulla. Vaikutusten arviointi toimii päätöksen-
teon apuna, kun tarkastellaan mahdollisia tulevia kehityssuuntia tai rakennevaih-
toehtoja ja vertaillaan niiden vaikutuksia. 

Arviointimallin avulla saatujen tulosten analyysiin liittyy epävarmuuksia. 
Primäärienergiankulutuksen merkitykseen liittyy epävarmuutta, koska erilaisten 
energiamuotojen ja polttoaineiden merkitys on erilainen. Tämä koskee erityisesti 
ydinvoimaa sekä tuuli- ja vesivoimaa.  Kun raaka-aineiden kulutus kuvataan ton-
neina, epävarmuutta aiheuttaa se, että ne ovat erilaisia ja niillä on erilainen merki-
tys. Koska raaka-aineet on tutkimuksessa ryhmitelty ominaisuuksiltaan erilaisiin 
ryhmiin, niiden merkitystä voidaan kuitenkin arvioida yleispiirteisesti.  

Arvioidut vaihtoehdot eri tapaustutkimuksissa eivät kata kaikkia mahdollisia 
tapauksia, mutta kuvaavat tyypillisiä yhdyskuntasuunnitteluun liittyviä kohteita 
kullakin suunnittelutasolla Suomessa. Ne antavat yleispiirteisen käsityksen eri-
laisten alueiden ja yhdyskuntarakennevaihtoehtojen välisistä eroista.

Elinkaaren aikaisten vaikutusten arviointi on yksinkertaistettu. Elinkaari 
on jaettu tuotanto- ja käyttövaiheisiin. Arvioinnissa on mahdollista mallintaa 
elinkaari yksityiskohtaisemmin ja arvioida sen vaikutukset vaiheittain tässä tut-
kimuksessa tehtyä tarkemmin. Arviointimalli on joustava ja mahdollistaa yksi-
tyiskohtaisemman tai yleispiirteisemmän arvioinnin laatimisen tilanteesta ja tar-
koituksesta riippuen.   
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5 Johtopäätökset

5.1 Yhteenveto tutkimuskysymysten vastauksista

Tässä tutkimuksessa on arvioitu yhdyskuntarakenteen suunnitteluun ja osit-
tain myös toteutukseen liittyvien ratkaisujen vaikutuksia ja merkitystä kestävän 
kehityksen tavoitteiden kannalta. Tutkimuksen avulla on saatu tietoa vaikutusten 
suuruusluokasta ja kokonaisvaikutuksesta yhdyskuntarakenteen koko elinkaaren 
aikana sekä löydetty keskeiset yhdyskunnan suunnitteluratkaisuihin ja tuotanto- 
ja käyttöprosesseihin liittyvät tekijät, joihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota 
pyrittäessä kohti kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakenteen tuotanto- ja 
käyttöprosessia. Tutkimuksen avulla on esitetty kokonaiskuva erilaisten yhdys-
kuntasuunnitteluun liittyvien valintojen vaikutuksista yhdyskuntarakenteen 
ekologisuuteen.

Tutkimuksessa kehitetyn arviointimallin avulla tehtyjen tapaustutkimusten 
tulosten perusteella on vastattu seuraaviin yhdyskuntarakenteen ekologisuutta 
koskeviin kysymyksiin: 
1. Minkälaisia ekologisia vaikutuksia erilaisista yhdyskunnista aiheutuu asun-

toalue-, kunta- ja seututasolla? 
2. Miten yhdyskuntasuunnittelussa tulisi toimia ekologisesti kestävän yhdys-

kuntarakenteen kehittämiseksi?

5.1.1 Minkälaisia ekologisia vaikutuksia      

 erilaisista yhdyskunnista aiheutuu? 

Ekologisuus asuntoaluetasolla

Asuntoaluetasolla vaihtoehtojen väliset erot tarkastelluissa vaikutuksissa, pri-
määrienergiankulutuksessa, raaka-aineiden kulutuksessa, kasvihuonekaasupääs-
töissä, muissa päästöissä ja yhdyskuntakustannuksissa ovat suuret. Vaihtoehtojen 
väliset erot ovat liikenteen osalta suuremmat kuin kokonaisvaikutusten erot.

Tuotantovaiheella on suurin merkitys raaka-aineiden kulutuksen ja kustan-
nusten osalta. Energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen sekä muiden 
päästöjen osalta merkittävin on käyttövaihe. Suurimmat suhteelliset erot alueiden 
välillä aiheutuvat liikenteestä, ja osalla tutkimusalueista liikenteen osuus pääs-
töistä on lähes yhtä suuri kuin käyttövaiheen osuus.
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Rakennusten välittömästä energiankulutuksesta eli lämmityksestä ja sähkön käy-
töstä aiheutuu alueiden välillä eroja, joihin vaikuttavat rakennusteknologia, käy-
tössä olevien laitteiden ominaisuudet ja kulutustottumukset. Asumisväljyys lisää 
energiankulutusta. Primäärienergian määrään vaikuttavat myös lämmitystavat ja 
sähkön ja lämmön energiantuotantotavat. Kasvihuonekaasupäästöihin vaikutta-
vat rakennusten välitön energiankulutus, energiantuotantotavat ja käytetyt ener-
gialähteet sekä paljolti alueiden sijainnista riippuva liikenne. Rakennusmateriaa-
lien kulutukseen vaikuttaa oleellisesti aluetehokkuus. Väljillä alueilla verkostojen 
määrä on suhteellisesti huomattavasti suurempi kuin tiiviillä alueilla. 

Asuntoalueita koskevat tutkimustulokset osoittavat, että sekä alueiden sijain-
nilla että niiden sisäisillä ratkaisuilla on suuri merkitys aiheutuviin vaikutuksiin. 
Merkittävimmät erot aiheutuvat alueen sijainnista, aluetehokkuudesta, verkosto-
jen laajuudesta, asumisväljyydestä, rakennusten energiankulutuksesta, lämmitys-
tavoista ja energiantuotantotavoista. Taajamien ja haja-asutusalueiden välillä on 
suuria eroja. Kaikki tutkimuksessa arvioidut vaikutukset ovat haja-asutusalueilla 
suuremmat kuin taajamissa. 

Epävarmuustekijöitä liittyy rakennusten energiatehokkuuden, lämmi-
tystapojen ja energiantuotantotapojen sekä rakennusteknologian kehittymi-
seen, ajoneuvo- ja polttoaineteknologian kehittymiseen ja energiankulutus- ja 
liikkumistottumuksiin.

Ekologisuus kuntatasolla

Kuntatason tapaustutkimusten perusteella yhdyskuntarakenteen ekologisuuteen 
vaikuttavat keskeiset tekijät ovat uuden rakenteen sijoittuminen ja ominaisuudet, 
haja-asutuksen osuus, olemassa olevien palvelujen ja verkostojen hyödyntämis-
mahdollisuudet, rakennettujen alueiden aluetehokkuus, asumisväljyys, rakennus-
ten energiankulutus, lämmitystavat, energiantuotantotavat ja liikennejärjestelmä. 

Epävarmuustekijöitä liittyy rakennusten energiatehokkuuden, lämmitys-
tapojen ja energiantuotantotapojen sekä rakennusteknologian kehittymiseen, 
ajoneuvo- ja polttoaineteknologian kehittymiseen ja energiankulutus- ja liikku-
mistottumusten muutoksiin. Liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyy epävar-
muutta etenkin suurten hankkeiden osalta.

Ekologisuus seutu- ja maakuntatasolla

Tutkimuksen mukaan keskeiset yhdyskuntarakenteen ekologisuuteen vaikutta-
vat tekijät seutu- ja maakuntatasolla ovat asuntoalueiden sijainti työpaikkoihin 
ja palveluihin nähden, täydennysrakentamismahdollisuuksien hyödyntäminen, 
uusien alueiden tarve, haja-asutuksen osuus, rakennettujen alueiden aluete-
hokkuus, asumis- ja työpaikkaväljyys, lämmitystavat, energiantuotantotavat ja 
liikennejärjestelmä. 

Seutu- ja maakuntatason arvioinnissa epävarmuustekijöitä liittyy sekä arvi-
oinnissa käytettyihin oletuksiin että rakennemallien ja kaavasuunnitelmien toteu-
tumiseen. Seutu- ja maakuntatasolla suunnitelmat ovat huomattavasti yleispiirtei-
sempiä kuin yksityiskohtaisemmilla suunittelutasoilla. Jo esimerkiksi arvioidun 
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väestökehityksen toteutuminen sisältää epävarmuuksia. Suunnitelmiin voi liittyä 
myös liikennehankkeita tai -järjestelyjä, joiden toteutuminen on epävarmaa. Kun 
suunnitelmien toteutuminen ajoittuu tulevaisuuteen, arvioinnissa käytettyihin 
oletuksiin liittyy epävarmuuksia. Esimerkiksi rakennusten ominaisenergiankulu-
tus voi kehittyä eri tavalla kuin arvioinnissa on oletettu. Energiantuotantotapoihin 
ja niiden tulevaan kehitykseen liittyy epävarmuuksia, samoin liikenteeseen liit-
tyen ajoneuvo- ja pottoaineteknologiaan. 

5.1.2 Miten yhdyskuntasuunnittelussa tulisi toimia     

 ekologisesti kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi?

Alueidenkäytön suunnittelussa keskeisiä yhdyskuntarakenteen ekologisuuteen 
vaikuttavia tekijöitä ovat alueiden sijainti, rakennettujen alueiden aluetehokkuus, 
asumis- ja työpaikkaväljyys sekä liikenne- ja energiajärjestelmät. Tehdyn ana-
lyysin mukaan aluetehokkuus ja keskimääräinen työssäkäyntietäisyys selittävät 
hyvin aiheutuvia vaikutuksia primäärienergiankulutuksen, raaka-aineiden kulu-
tuksen, kasvihuonekaasupäästöjen, muiden päästöjen ja kustannusten suhteen.

Alueiden edullinen sijainti yhdyskuntarakenteessa vähentää liikennetarvetta 
ja riippuvuutta henkilöauton käytöstä. Kävely, pyöräily ja joukkoliikenteen käyttö 
ovat vaikutuksiltaan edullisia kulkutapoja. Minimoimalla toimintojen väliset 
etäisyydet ja niiden sekoittamisella voidaan pienentää liikennetarvetta. Alueiden 
sijoittamisella voidaan edistää joukkoliikenteen edellytyksiä. Alueiden suunnit-
telussa voidaan muodostaa hyviä olosuhteita ja ympäristöjä kävelylle ja pyöräi-
lylle. Yhdyskuntarakenteen täydentämismahdollisuuksien hyödyntäminen on 
vaikutuksiltaan edullista. Tällöin voidaan hyödyntää olemassa olevia verkostoja 
ja palveluja, ja uusien rakenteiden tarve on pienempi kuin kokonaan uudella alu-
eella. Täydennysrakentamisella voidaan myös tukea joukkoliikenteen edellytyksiä 
ja edistää olemassa olevien palvelujen säilymistä ja uusien sijoittumista alueelle. 
Yhdyskuntarakennetta kehitettäessä tulisi hyödyntää ensisijaisesti täydennys-
rakentamismahdollisuudet, ja ottaa vasta tämän jälkeen käyttöön uusia alueita. 
Nämä tulisi sijoittaa niin, että ne voivat hyödyntää ja edistää kävelyä, pyöräilyä ja 
joukkoliikenteen edellytyksiä. Välttämällä uusien alueiden toteuttamista irralleen 
olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta ja hallitsematonta hajarakentamista 
voidaan vähentää aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia.

Tutkimuskohteista tehdyn analyysin perusteella rakennettujen alueiden alue-
tehokkuus selittää hyvin aiheutuvia vaikutuksia. Vaikutukset pienenevät nopeasti 
aluetehokkuuden kasvaessa pienten tehokkuuksien osalta noin aluetehokkuuteen 
ea = 0,1 asti, ja hitaammin tehokkuuden kasvaessa kohti suurimpia tehokkuuksia. 
Tämän perusteella on edullista välttää kaikkein pienimpiin tehokkuuksiin perus-
tuvaa yhdyskuntarakennetta. Toteuttamalla alue riittävällä tehokkuudella voidaan 
vähentää tarvittavien verkostojen määrää ja luoda edellytyksiä palvelujen ja jouk-
koliikenteen järjestämiselle. Sopiva tehokkuus riippuu paikan olosuhteista. 

Talotyypeillä voi olla vaikutusta alueen energiankulutukseen, verkostojen 
laajuuteen jne. Erot näkyvät varsinkin omakotitalojen ja kerrostalojen välillä. Toi-
saalta talotyypeistä voi olla erilaisia yhdistelmiä, esimerkiksi rivi- ja pienkerrosta-
lojen osalta. Samalla aluetehokkuudella voidaan toteuttaa eri talotyyppien alueita. 
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Alueen rakenne vaikuttaa verkostojen laajuuteen. Suunnittelulla voidaan vähentää 
verkostojen määrää ja muodostaa edellytyksiä kävelylle ja pyöräilylle.   

Asumis- ja työpaikkaväljyydellä on merkitystä muun muassa rakennusten 
energiantarpeen ja rakennusmateriaalien määrän kannalta. Mitä suurempia ovat 
väljyydet, sitä enemmän on lämmitettävää kerrosalaa. Yhdyskuntasuunnittelussa 
olisi tärkeää arvioida asumis- ja työpaikkaväljyys realistisesti, jotta esimerkiksi 
tarvittavien verkostojen ja palvelujen mitoitus voi muodostua optimaaliseksi. 

Rakennusten ominaisenergiankulutukseen voidaan vaikuttaa rakennussuun-
nittelulla ja pienilmaston huomioon ottamisella kaavoitusvaiheessa. 

Lämmitystavoilla ja energiantuotantotavoilla on suuri merkitys aiheutuviin 
vaikutuksiin. Alueiden sijainnilla ja aluetehokkuudella voidaan vaikuttaa esimer-
kiksi kauko- tai aluelämmityksen tai muiden keskitettyjen energiajärjestelmien 
edellytyksiin. Lämmitystapojen valinnassa voidaan edistää energiatehokkaita rat-
kaisuja, joissa primäärienergian tarve on pieni. Energiantuotannon energiatehok-
kuus ja uusiutuvien energialähteiden käyttö vähentävät aiheutuvia vaikutuksia. 

Rakennusmateriaaleilla on vaikutusta materiaalien tuotannon energianku-
lutukseen ja siitä aiheutuviin päästöihin. Puun käyttö rakentamisessa on edullista 
energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen kannalta.

Ekologisuuteen vaikuttavat keskeiset tekijät ovat asuntoaluetasolla seu-
raavat: alueen sijainti, aluetehokkuus, alueen rakenne, rakennusten energian-
kulutus, lämmitystavat, energiantuotantotavat, asumisväljyys, talotyypit ja 
rakennusmateriaalit.  

Tehtyjen tapaustutkimusten perusteella voidaan todeta, että asuntoalueen 
elinkaaren vaiheista merkittävin on energiankulutuksen ja päästöjen osalta käyttö-
vaihe ja siinä rakennusten lämmitykseen ja sähkönkäyttöön liittyvät vaikutukset. 
Myös liikenteen merkitys on eräillä alueilla huomattava, ja se aiheuttaa suurim-
mat suhteelliset erot alueiden välillä. Raaka-aineiden kulutuksen ja kustannusten 
osalta tuotantovaihe on merkityksellinen. 

Raaka-aineiden kulutukseen vaikuttavat merkittävästi alueen rakenne, 
rakentamistehokkuus, talotyypit ja verkostojen laajuus.

Liikenne aiheuttaa vaihtoehtojen välille suuria suhteellisia eroja. Siihen vai-
kuttavat erityisesti alueen sijainti ja käytettävissä olevat liikennemuodot. Myös 
asukkaiden elämäntavoilla liikkumistottumusten osalta on merkitystä.

Arviointien perusteella voidaan antaa suosituksia kestävän kehityksen edis-
tämisestä suunnittelijoille ja asukkaille: Suunnittelussa ovat tärkeitä asuntoalu-
eiden yhdyskuntarakennetta eheyttävät sijaintivalinnat, kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen edistäminen, kaukolämpömahdollisuuksien hyödyntäminen, 
suhteellisen tehokas rakentaminen ja monipuolinen asuntovalikoima sekä hyvän 
asuinympäristön muodostaminen.

Asukkaat voivat edistää kestävän kehityksen tavoitteita kävelemällä, pyöräi-
lemällä ja käyttämällä joukkoliikennettä henkilöauton sijasta, ottamalla energian-
kulutus huomioon taloa suunniteltaessa ja kodin laitteita hankittaessa ja käytet-
täessä, käyttämällä ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja, hyödyntämällä 
mahdollisuudet etätyön tekemiseen ja kierrättämällä ja kompostoimalla jätteet.

Kuntatasolla tärkeitä tekijöitä ovat alueiden sijainti, rakennettujen alueiden 
aluetehokkuus, haja-asutuksen osuus, täydennysrakentamismahdollisuuksien 
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hyödyntäminen, liikennejärjestelmä, rakennusten energiankulutus, lämmitysta-
vat ja energiantuotantotavat. 

Seutu- ja maakuntatasolla tärkeitä tekijöitä ovat asuntoalueiden sijainti työ -
paikkoihin ja palveluihin nähden, täydennysrakentamismahdollisuuksien hyö-
dyntäminen, uusien alueiden tarve, haja-asutuksen osuus, rakennettujen alueiden 
aluetehokkuus, asumis- ja työpaikkaväljyys, lämmitystavat, energiantuotantotavat 
ja liikennejärjestelmä. 

Alueen kestävyys muodostuu sen suunnittelun ja toteutuksen kokonaisuu-
desta ja ihmisen elintavoista. Alueen kaavoituksella ja muulla suunnittelulla muo-
dostetaan puitteet ja edellytykset alueen muodostumiseksi kestäväksi, ja asuk-
kaiden oma toiminta lopulta määrää alueen ekologisuuden. Jos esimerkiksi alue 
sijaitsee niin, että työpaikat, palvelut ja muut asiointikohteet eivät ole saavutetta-
vissa ilman henkilöautoa, ihmisten vaihtoehdot ovat liikkumisen osalta vähissä. 
Jos alue sijaitsee niin, että sinne tai sieltä voidaan kävellä, pyöräillä ja käyttää jouk-
koliikennevälineitä, valinta on asukkaalla.

Tutkimuksen perusteella yhdyskuntasuunnitteluun liittyvillä valinnoilla on 
merkittävä vaikutus yhdyskuntarakenteen ekologisuuteen. Yhdyskuntarakenteen 
eri vaiheista ja liikenteestä aiheutuvia vaikutuksia voidaan vähentää suhteellisesti 
enemmän yksityiskohtaisemmilla kuin yleisemmillä suunnittelutasoilla. Näitä 
koskevat sijainti- ym. valinnat tehdään kuitenkin yleisemmillä suunnittelutasoilla. 

Sekä alueiden sijainnilla että niiden sisäisillä ratkaisuilla on merkitystä 
aiheutuviin vaikutuksiin. Kun sekä alueen yhdyskuntarakenteellinen sijainti että 
sen sisäiset ratkaisut ovat hyviä, voidaan saavuttaa ekologisesti kestävä yhdyskun-
tarakenne ja vähentää aiheutuvia vaikutuksia merkittävästi. Kunta-, seutu- ja maa-
kuntatasoilla sama koskee erilaisten alueiden muodostamaa kokonaisuutta.

Tutkimus vahvistaa näkemyksiä siitä, että yhdyskuntarakenteen eheyttämi-
nen on keskeinen keino pyrittäessä ekologisesti kestävään rakennettuun ympä-
ristöön. Siihen voi sisältyä täydennysrakentamista, aluetehokkuuden lisäämistä 
ja hajautumisen estämistä. Paikan olosuhteiden huomioon ottaminen on tärkeää 
rakennettua ympäristöä tiivistettäessä. Liikennejärjestelmän suunnittelu kytkey-
tyy oleellisesti maankäytön suunnitteluun. 

Yhdyskuntasuunnittelulla ohjataan yhdyskuntarakenteen kehittymistä. 
Yhdyskuntarakenne muodostaa puitteet ihmisten päivittäisille toiminnoille. 
Näissä puitteissa ihmiset tekevät omia valintojaan. Erityisesti vaikuttavat liikku-
miseen ja energiankäyttöön liittyvät kulutustottumukset. Lopulliset vaikutukset 
riippuvat sekä yhdyskuntarakenteesta että ihmisten omista valinnoista. 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus, päätelmät    
ja jatkotutkimustarpeet

Tutkimus tuo uutta tietoa yhdyskuntarakennevaihtoehtojen ekologisista vaiku-
tuksista eri tarkastelutasoilla. Tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia muissa 
tutkimuksissa saatujen tulosten kanssa muun muassa alueiden yhdyskuntaraken-
teellisen sijainnin ja aluetehokkuuden osalta. Tulokset vahvistavat aikaisempien 
tutkimusten tuloksia myös yhdyskuntarakenteen hajautumisesta aiheutuvien vai-
kutusten osalta. 
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Tässä tutkimuksessa tarkastellut tapaukset ovat yleistettävissä alueidenkäy-
tön suunnittelussa vastaavilla suunnittelutasoilla ja vastaavissa olosuhteissa 
Suomessa.

Epävarmuustekijänä tutkimuskohteiden osalta on se, että asuntoaluetasolla 
tutkimuskohteet edustavat pääasiassa lähiöitä ja haja-asutusalueen kyliä. Kau-
punkikeskusta-alueita ja suurimpia aluetehokkuuksia ei ole tarkasteltu. Oulun, 
Kotkan ja Sodankylän kohteet kuitenkin sijoittuvat keskustan tuntumaan. Seutu- 
ja maakuntatasolla tarkastelussa ovat mukana Jyväskylän seutu ja Kuopion seutu, 
joissa mukana ovat myös kaupunkien keskustat. 

Epävarmuustekijöitä arvioinnissa ovat muun muassa rakennusten ominais-
energiankulutuksen, energiantuotantotapojen, rakennusteknologian sekä ajo-
neuvo- ja polttoaineteknologian tuleva kehitys.

Vaikka tehtyihin arviointeihin sisältyy epävarmuustekijöitä, vertailtavien 
kohteiden arvioinnissa käytetyt oletukset ovat samat ja kohteet ovat keskenään 
vertailukelpoisia. Arvioinnin ja vertailun avulla voidaan löytää tutkimuskohteiden 
keskeiset tekijät, jotka aiheuttavat eroja vaikutuksissa. Vertailua voidaan hyödyn-
tää päätöksenteon pohjana ratkaisuja valittaessa.

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen tärkeys ja kiireellisyys ovat, sinänsä 
perustellusti, aiheuttaneet tilanteen, jossa yhdyskuntarakenteen vaikutusten 
arvioinnissa usein keskitytään aiheutuviin kasvihuonekaasupäästöihin. Olisi kui-
tenkin tärkeää ottaa vaikutusten arvioinnissa huomioon myös muut aiheutuvat 
vaikutukset.

Yhdyskuntarakenteen kehittämisen vaikutusten arviointi on erittäin tärkeää. 
Eri ratkaisuilla voi olla suuria eroja aiheutuviin vaikutuksiin. Yhdyskuntarakenne 
on pitkäikäinen, ja sen kehittämisellä vaikutetaan jopa satojen vuosien päähän ja 
välillisesti hyvin laajasti ja moniin asioihin.

Jatkotutkimuksen aiheena voisi olla mielenkiintoista arvioida aluetehok-
kuudeltaan tämän tutkimuksen kohteita tiiviimpien alueiden vaikutuksia. Myös 
vapaa-ajan asumiseen ja liikkumiseen liittyvien tekijöiden yhdistäminen arvioin-
tiin voisi täydentää yhdyskuntarakenteen kehittämisen vaikutusten arviointia.

5.3 Arviointimallin toimivuus ja luotettavuus   
sekä kehittämistarpeet 

Tutkimuksen yhteydessä kehitetty EcoBalance-arviointimalli sopii hyvin vaihto-
ehtojen väliseen vertailuun ja sitä on helppo muokata erilaisiin arviointitilantei-
siin ja tarpeisiin. 

Eräänä epävarmuustekijänä mallin käytössä on sen lähtötietojen ajantasai-
suus. Tämä koskee erityisesti rakennusten sisältämien materiaalien määriä ja 
niiden tuotannon energiankulutusta ja päästöjä. Mallissa on käytetty 1990-luvun 
tietoja. Koska rakennustuotteiden ja materiaalin elinkaariarviointi on kehitty-
nyt huomattavasti 20 vuoden aikana, käytetyt lähtötiedot tulisi päivittää tältä 
osin. Mallilla saatuja tuloksia on käytetty vaihtoehtojen vertailuun, joissa on 
käytetty samoja lähtötietoja. Malli soveltuukin hyvin vaihtoehtojen vertailuun, 
jossa on oleellista, että käytetyt lähtötiedot ovat samoja ja vaihtoehdot keskenään 
vertailukelpoisia. 
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EcoBalance-arviointimallilla arvioidaan yhdyskuntarakenteen koko elinkaaren 
aikaiset vaikutukset. Elinkaari määritellään vuosien määrällä, joka vastaa raken-
teiden käyttöikää. Elinkaari jakautuu kertaluontoiseen tuotantovaiheeseen ja 
elinkaaren ajan jatkuvaan käyttövaiheeseen sekä liikenteeseen. Elinkaaren aikai-
set jatkuvat vaikutukset on määritelty keskimääräisinä vuotuisina vaikutuksina. 
Niiden taso on määritelty joko tutkimuksen aikaisen tason tai arvioidun tulevan 
kehityksen mukaisen tason mukaan. Malli ei ota huomioon elinkaaren aikana 
tapahtuvia muutoksia. Elinkaaren pituus on määritelty tuotantovaiheen ja käyt-
tövaiheen ja liikenteen vaikutusten yhdistämisen vuoksi. Mallia muodostetta-
essa haluttiin saada käsitys tuotantovaiheen osuudesta erilaisissa vaikutuksissa. 
Todellisuudessa olosuhteet muuttuvat vuosien aikana sekä rakennusten, energi-
antuotannon että liikenteen osalta. Tämänkin asian suhteen mallia voidaan käyt-
tää vaihtoehtojen vertailuun, kun otetaan huomioon epävarmuustekijät. Mallia on 
mahdollista tarvittaessa muokata elinkaaren eri vaiheet yksityiskohtaisemmin 
huomioonottavaksi. 

Mallia ei ole toistaiseksi käytetty elinkaaren purku- eikä korjausvaiheiden 
huomioonottamiseen. Näiden tarkastelu edellyttää mallin muokkausta.

Malli tarkastelee keskeisiä tekijöitä, jotka on määritelty kirjallisuudessa. 
Arviointitulokset tukevat useissa muissa tutkimuksissa saatuja tuloksia.

EcoBalance-mallia on mahdollista kehittää, jos siihen nähdään tarvetta. 
Meneillään oleva muiden arviointimenetelmien, erityisesti Suomen oloihin kau-
punkien ja kuntien alueidenkäytön suunnitteluun tarkoitetun KEKO-mallin, 
kehittäminen voi täyttää muodostuneet arviointitarpeet. 

EcoBalance-mallin edelleen kehittäminen edellyttää mallin sisältämien läh-
tötietojen ja oletusten tarkistamista, esim. rakennusten rakennusosien, niiden 
materiaalien määrän ja tuotannon vaikutusten osalta. Myös verkostojen osalta 
eri materiaalien määrän ja ominaisuuksien tarkistaminen on tarpeen. Uusien 
energiajärjestelmien ja energiantuotannon analyysi on tarpeen. Liikenteen osalta 
uusien henkilöliikennettä ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeitä koskevien tutki-
musten tulosten hyödyntäminen olisi hyödyllistä. Ajoneuvo- ja polttoaineteknolo-
gian kehittymisen vaikutusta voitaisiin myös tarkastella.

EcoBalance-arviointimalli sopii hyvin vaihtoehtojen väliseen vertailuun ja 
sitä on helppo muokata erilaisiin arviointitilanteisiin ja tarpeisiin. Arviointimal-
lin haasteena on tarvittavien lähtötietojen kokoamisen työläys ja sen edellyttämä 
asiantuntemus. Mallin keskeiset kehittämistarpeet liittyvät sen sisältämien läh-
tötietojen päivittämiseen ja mallin kehittämiseen asiantuntijavälineestä yleiseen 
käyttöön.
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LIITE 1

EcoBalance-mallin sisältämät tekijät

EcoBalance-mallin avulla arvioidaan vaikutukset kohteen ominaisuuksista ja yleispiirtei-

syydestä riippuen maa-alueen, asuinrakennusten, koulujen ja päiväkotien, muiden toimiti-

lojen, liikenneverkon, vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenneverkon, puistojen ja kenttien 

sekä asukkaiden liikenteen, ja tapauksesta riippuen myös tavaraliikenteen, osalta.

Tuotantovaihe

• rakennusten ja verkostojen sisältämät materiaalimäärät ja niiden valmistuksessa 

käytetty energia ja aiheutetut päästöt sekä rakennusjätteet

• rakennusten, verkostojen ja ulkoalueiden rakentamiskustannukset

• maanhankintakustannukset tai maa-alueen hinta 

Käyttövaihe

• rakennusten lämmityksestä ja sähkönkulutuksesta aiheutuva energiankulutus, poltto-

aineiden kulutus ja päästöt (mukaan lukien polttoaineen valmistuksessa käytetty 

energia, polttoaine ja aiheutuneet päästöt)

• aluelämpöverkon lämpöhäviöt ja sähköverkon siirtohäviöt ja niiden aiheuttama ener-

gian ja polttoaineiden kulutus ja päästöt

• ulkovalaistuksen energiankulutus ja sen aiheuttama polttoaineiden kulutus ja päästöt

• talousjätteiden määrä ja käsittely

• veden kulutus ja jätevesien määrä 

• rakennusten, verkostojen ja ulkoalueiden käytöstä aiheutuvat kustannukset.

Liikenne

• asukkaiden työ-, asiointi- ja muista päivittäisistä matkoista sekä arviointikohteesta 

riippuen tavaraliikenteestä aiheutuva energian ja polttoaineiden kulutus ja päästöt 

(mukaan lukien polttoaineen valmistuksessa käytetty energia, polttoaine ja päästöt) 

sekä kustannukset

Malli sisältää seuraavat rakenteet ja liikenneosion:

1. Maa-alue (maanhankintakustannukset)

2. Rakennukset

 • asuinrakennukset

 • toimitilat

3. Verkostot (laitteineen ja laitoksineen)

 • liikenneverkko

 • vesijohdot

 • viemärit

 • kaukolämpö

 • sähkö

 • tietoliikenne

4. Muut rakenteet

 • puistot, kentät, virkistysalueet

5. Liikenne

 • asukkaiden liikenne (se osa liikenteestä, johon yhdyskuntarakenne vaikuttaa)

 • tavaraliikenne arviointikohteesta riippuen

Arvioinnissa ovat mukana:
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Malli sisältää seuraavat elinkaaren vaiheet ja liikenneosion:

1. Tuotantovaihe

 • rakennusmateriaalien kulutus

  o puu

  o betoni

  o muu kiviaines

  o lasi

  o öljy- ja muovituotteet

  o teräs

  o muut metallit

 • materiaalien tuotanto

  o raaka-aineiden otto, kuljetukset, jalostus, rakentaminen

  o materiaalien kulutus

  o energiankulutus

  o päästöt

 • rakennusjätteet

• rakentamiskustannukset

2. Käyttövaihe

 • lämmitysenergiankulutus

 • lämmitystapa

  o kaukolämpö

  o sähkölämmitys

  o öljylämmitys

  o puulämmitys

  o maalämpö

 • energiantuotantojärjestelmä

  o primäärienergia

  o polttoaineiden kulutus (puu, öljy, kaasu, hiili, turve)

  o päästöt

 • sähkönkulutus

  o energiantuotantojärjestelmä

  o primäärienergia

  o polttoaineet

  o päästöt

 • veden kulutus

  o jätevedet

 • talousjätteet ja niiden käsittely

 • käyttö-, korjaus- ja ylläpitokustannukset

3. Liikenne

 • henkilöliikennesuorite

  o työmatkat

  o muut matkat

 • kulkutapa

  o kävely, pyöräily

  o henkilöauto

  o joukkoliikenne (bussi, juna jne.)

 • henkilöliikenteen ajoneuvosuorite

 • tavaraliikenteen ajoneuvosuorite

• energiankulutus (polttoaineiden ja sähkön käyttö ja tuotanto)

• polttoaineiden kulutus (polttoaineiden ja sähkön käyttö ja tuotanto)

• päästöt (polttoaineiden ja sähkön käyttö ja tuotanto)

• liikennekustannukset 
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Arvioituja vaikutuksia ovat:

1. Energiankulutus (MWh)

 • rakennusmateriaalien tuotanto

 • rakennusten lämmitys ja sähkönkäyttö

 • energiantuotanto

 • liikenteen polttoaineet ja sähkö ja niiden tuotanto

2. Raaka-aineiden kulutus (tonnia)

 • rakennusten ja verkostojen materiaalit (puu, betoni, muu kivi,    

 öljy- ja muovituotteet, lasi, metalli)

 • polttoaineet (öljytuotteet, kivihiili, maakaasu, turve, puu)

3. Päästöt (tonnia)

 • rakennusmateriaalien tuotannon päästöt

 • polttoaineiden käytön ja tuotannon päästöt

 • rakennusten energiankäytön ja energiantuotannon päästöt

 • erikseen kasvihuonekaasupäästöt (CO
2
, CH

4
 ja N

2
O muunnettuna    

 CO
2
-ekvivalentiksi) ja

 • muut päästöt (CO, SO
2
, NO

X
, CH, hiukkaset)

4. Vedenkulutus ja jätevedet (m3)

 • asuntojen ja toimitilojen vedenkulutus

 • jätevedet (käymäläjätevedet, muut jätevedet)

5. Jätteet (tonnia)

 • rakennusjätteet

 • asuinrakennusten ja toimitilojen talousjätteet

6. Yhdyskuntakustannukset (euroa)

 • maanhankinta

 • rakentamiskustannukset

 • käyttö-, korjaus ja ylläpitokustannukset

 • liikennekustannukset
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LIITE 2

EcoBalance-mallin laskentakaavioita

Kuva 1. Rakennusten ominaisuudet, esimerkki.

RAKENNUKSET Kerrosala Huoneisto- Talojen Keskim. Keskim. Asuntojen Asuntoja/
ala määrä talokoko kerrosluku määrä talo

rok-m2 br.k-m2 m2 kpl rok-m2/kpl br.k-m2/kpl kpl kpl kpl

Omakotitalot 16 200 16 200 13 000 81 200 200 1,8 85 1

Rivitalot 16 420 16 420 13 100 37 444 444 2,0 165 4

Kerrostalot 43 450 43 450 37 000 40 1 086 1 086 4,0 620 16

Palvelurakennukset 600 600 500 1 600 600 1,1 0 0

Yhteensä 76 670 76 670 63 600 159 482 482 3,1 870 5

Kerros- Runko- Keskim. Keskim. Piiri Asumis- Asukas- Asumis- Asuntojen
korkeus syvyys pinta-ala pituus väljyys luku väljyys koko

m m m2/kpl m m k-m2/as. as. h-m2/as. h-m2/asnt

Omakotitalot 3 9 111 12 43 85,3 190 68,4 153

Rivitalot 3 9 222 25 67 40,0 410 32,0 79

Kerrostalot 3 13 272 22 68 38,1 1 140 32,5 60

Palvelurakennukset 4 10 545 55 129 0,0 0 0,0 0

Yhteensä/keskimäärin 3 11 156 14 50 43,7 1 740 36,3 73

Perustus Alapohja Ulkoseinä Väliseinä Yläpohja Välipohja Ikkunat Ulko-ovet Väliovet

jm m2 m2 m2 m2 m2 m2 kpl kpl

Omakotitalot 43 111 203 173 111 89 27 5 19

Rivitalot 67 222 344 444 222 222 60 13 42

Kerrostalot 68 272 674 1 086 272 815 148 25 79

Palvelurakennukset 129 545 427 518 545 55 84 8 56

Keskimäärin 50 156 402 468 156 326 66 12 39
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Kuva 2
materiaalien tuotantoenergia ja päästöt, esimerkki.

RAKENNUKSET Materiaalien kulutus

Rakennusjätteet

Materiaalien tuotanto
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kuva 3 jatkuu...

Kuva 3-1. Rakennusten sisältämien materiaalien määrä ja tuotannon energia ja päästöt 

RAKENNUKSET Mat. Mat.en. Mat. tuotannon päästöt
määrä sisältö CO2 SO2 NOX CO CH4 Hiukkaset

m / m2 kg/m2 kWh/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2

OMAKOTITALOT (PUU)

PERUSTUS (/jm) 43

Puu 18,7 12,9 2,3 0,000 0,000 0,023 0,002 0,009

Betoni 598,0 119,6 87,9 0,109 0,372 0,065

Muu kivi 1,2 7,8 2,5 0,003 0,011 0,002

Öljy+muovi 4,5 62,4 27,0 0,023 0,023 0,005

Metalli 7,0 20,7 21,0 0,021 0,035 0,004

Yhteensä 629,4 223,4 140,8 0,156 0,441 0,023 0,002 0,084

ALAPOHJA 111

Puu 28,7 21,8 3,9 0,000 0,000 0,039 0,004 0,016

Betoni 193,2 38,6 28,4 0,035 0,120 0,021

Sora 408,0 4,1 0,0 0,000 0,000

Muu kivi 1,9 12,4 4,0 0,005 0,018 0,003

Öljy+muovi 1,8 27,8 10,7 0,009 0,009 0,002

Metalli 2,1 6,7 6,4 0,006 0,011 0,001

Yhteensä 635,7 111,4 53,4 0,056 0,157 0,039 0,004 0,042

ULKOSEINÄ 203

Puu 34,4 46,2 8,3 0,000 0,000 0,083 0,008 0,033

Betoni 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000

Muu kivi 2,7 17,4 5,6 0,007 0,025 0,004

Öljy+muovi 2,2 27,7 13,1 0,011 0,011 0,002

Metalli 0,2 2,4 0,7 0,001 0,001 0,000

Yhteensä 39,5 93,7 27,7 0,019 0,037 0,083 0,008 0,040

VÄLISEINÄ 173

Puu 23,6 61,0 11,0 0,000 0,000 0,110 0,011 0,044

Betoni 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000

Muu kivi 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000

Öljy+muovi 1,3 30,5 7,9 0,007 0,007 0,001

Metalli 0,1 0,9 0,4 0,000 0,001 0,000

Yhteensä 25,1 92,5 19,3 0,007 0,007 0,110 0,011 0,045

YLÄPOHJA 111

Puu 35,9 47,1 8,5 0,000 0,000 0,085 0,008 0,034

Betoni 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000

Muu kivi 3,8 24,9 8,0 0,010 0,036 0,006

Öljy+muovi 0,8 18,1 4,9 0,004 0,004 0,001

Metalli 7,4 47,6 22,2 0,022 0,037 0,004

Yhteensä 47,9 137,6 43,6 0,037 0,077 0,085 0,008 0,045
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Kuva 3-2. Rakennusten sisältämien materiaalien määrä ja tuotannon energia ja päästöt 

VÄLIPOHJA 89

Puu 31,1 45,7 8,2 0,000 0,000 0,082 0,008 0,033

Betoni 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000

Muu kivi 1,9 12,4 4,0 0,005 0,018 0,003

Öljy+muovi 0,5 11,6 3,1 0,003 0,003 0,001

Metalli 0,1 0,8 0,4 0,000 0,001 0,000

Yhteensä 33,6 70,5 15,7 0,008 0,021 0,082 0,008 0,037

IKKUNA 27

Puu 35,0 28,4 5,1 0,000 0,000 0,051 0,005 0,020

Lasi 39,0 177,8 81,9 0,105 0,363 0,062

Öljy+muovi 0,7 25,3 4,2 0,004 0,004 0,001

Metalli 1,5 10,5 4,5 0,005 0,008 0,001

Jalostus 0,0 108,0

Yhteensä 76,2 350,0 95,7 0,113 0,374 0,051 0,005 0,084

VÄLIOVI (/kpl) 19

Puu 30,0 63,2 11,4 0,000 0,000 0,114 0,011 0,045

Öljy+muovi 1,5 32,0 9,0 0,008 0,008 0,002

Metalli 1,5 8,8 4,5 0,005 0,008 0,001

Jalostus 0,0 54,0

Yhteensä 33,0 157,9 24,9 0,012 0,015 0,114 0,011 0,048

ULKO-OVI (/kpl) 5

Puu 57,5 100,6 18,1 0,000 0,000 0,181 0,018 0,072

Öljy+muovi 0,3 10,9 2,0 0,002 0,002 0,000

Metalli 13,7 578,3 41,1 0,041 0,069 0,007

Jalostus 0,0 180,0

Yhteensä 71,5 869,8 61,2 0,043 0,070 0,181 0,018 0,080
AUTOTALLI(/pohja-m2) 23

Puu 79,5 108,3 19,5 0,000 0,000 0,195 0,019 0,078

Öljy+muovi 3,2 42,1 19,0 0,016 0,016 0,003

Metalli 7,6 49,0 22,8 0,023 0,038 0,004

Yhteensä 90,3 199,4 61,3 0,039 0,054 0,195 0,019 0,085

MUUT (/k-m2)

Puu 9,9 33,9 6,1 0,000 0,000 0,061 0,006 0,024

Betoni 122,0 17,9 0,022 0,076 0,013

Lasi 0,1 0,1 0,000 0,001 0,000

Öljy+muovi 1,5 8,8 0,007 0,007 0,001

Metalli 13,0 38,9 0,039 0,065 0,006

Yhteensä 146,4 863,7 71,9 0,069 0,149 0,061 0,006 0,046
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kuva 4 jatkuu...

Kuva 4-1. Rakennusten sisältämien materiaalien määrä ja tuotannon energia ja päästöt 

RAKENNUKSET Mat. Mat.en. Mat. tuotannon päästöt
määrä sisältö CO2 SO2 NOX CO CH4 Hiukkaset

m / m2 kg/m2 kWh/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2

RIVITALOT / PALVELURAKENNUKSET (PUU)

PERUSTUS (/jm) 67

Puu 129 18,7 12,9 2,3 0,000 0,000 0,023 0,002 0,009

Betoni 598,0 119,6 87,9 0,109 0,372 0,065

Muu kivi 1,2 7,8 2,5 0,003 0,011 0,002

Öljy+muovi 4,5 62,4 27,0 0,023 0,023 0,005

Metalli 7,0 20,7 21,0 0,021 0,035 0,004

Yhteensä 629,4 223,4 140,8 0,156 0,441 0,023 0,002 0,084

ALAPOHJA 222

Puu 545 28,7 21,8 3,9 0,000 0,000 0,039 0,004 0,016

Betoni 193,2 38,6 28,4 0,035 0,120 0,021

Sora 408,0 4,1 0,0 0,000 0,000

Muu kivi 1,9 12,4 4,0 0,005 0,018 0,003

Öljy+muovi 1,8 27,8 10,7 0,009 0,009 0,002

Metalli 2,1 6,7 6,4 0,006 0,011 0,001

Yhteensä 635,7 111,4 53,4 0,056 0,157 0,039 0,004 0,042

ULKOSEINÄ 344

Puu 427 34,4 46,2 8,3 0,000 0,000 0,083 0,008 0,033

Betoni 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000

Muu kivi 2,7 17,4 5,6 0,007 0,025 0,004

Öljy+muovi 2,2 27,7 13,1 0,011 0,011 0,002

Metalli 0,2 2,4 0,7 0,001 0,001 0,000

Yhteensä 39,5 93,7 27,7 0,019 0,037 0,083 0,008 0,040

VÄLISEINÄ 444

Puu 518 23,6 61,0 11,0 0,000 0,000 0,110 0,011 0,044

Betoni 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000

Muu kivi 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000

Öljy+muovi 1,3 30,5 7,9 0,007 0,007 0,001

Metalli 0,1 0,9 0,4 0,000 0,001 0,000

Yhteensä 25,1 92,5 19,3 0,007 0,007 0,110 0,011 0,045

YLÄPOHJA 222

Puu 545 35,9 47,1 8,5 0,000 0,000 0,085 0,008 0,034

Betoni 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000

Muu kivi 3,8 24,9 8,0 0,010 0,036 0,006

Öljy+muovi 0,8 18,1 4,9 0,004 0,004 0,001

Metalli 7,4 47,6 22,2 0,022 0,037 0,004

Yhteensä 47,9 137,6 43,6 0,037 0,077 0,085 0,008 0,045
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Kuva 4-2. Rakennusten sisältämien materiaalien määrä ja tuotannon energia ja päästöt 

Öljy+muovi 0,7 25,3 4,2 0,004 0,004 0,001

Metalli 1,5 10,5 4,5 0,005 0,008 0,001

Jalostus 0,0 108,0

Yhteensä 76,2 350,0 95,7 0,113 0,374 0,051 0,005 0,084

VÄLIOVI (/kpl) 42

Puu 56 30,0 63,2 11,4 0,000 0,000 0,114 0,011 0,045

Öljy+muovi 1,5 32,0 9,0 0,008 0,008 0,002

Metalli 1,5 8,8 4,5 0,005 0,008 0,001

Jalostus 0,0 54,0

Yhteensä 33,0 157,9 24,9 0,012 0,015 0,114 0,011 0,048

ULKO-OVI (/kpl) 13

Puu 8 57,5 100,6 18,1 0,000 0,000 0,181 0,018 0,072

Öljy+muovi 0,3 10,9 2,0 0,002 0,002 0,000

Metalli 13,7 578,3 41,1 0,041 0,069 0,007

Jalostus 0,0 180,0

Yhteensä 71,5 869,8 61,2 0,043 0,070 0,181 0,018 0,080
MUUT (rivit., /k-m2)

Puu 9,9 33,9 6,1 0,000 0,000 0,061 0,006 0,024

Betoni 122,0 17,9 0,022 0,076 0,013

Lasi 0,1 0,1 0,000 0,001 0,000

Öljy+muovi 1,5 8,8 0,007 0,007 0,001

Metalli 13,0 38,9 0,039 0,065 0,006

Yhteensä 146,4 863,7 71,9 0,069 0,149 0,061 0,006 0,046
MUUT (palv.rak., /k-m2)

Puu 11,7 39,9 7,2 0,000 0,000 0,072 0,007 0,029

Betoni 31,9 4,7 0,006 0,020 0,003

Lasi 0,1 0,2 0,000 0,001 0,000

Öljy+muovi 4,1 24,7 0,021 0,021 0,004

Metalli 10,3 31,0 0,031 0,052 0,005

Yhteensä 58,0 1001,8 67,6 0,058 0,093 0,072 0,007 0,042

VÄLIPOHJA 222

Puu 55 31,1 45,7 8,2 0,000 0,000 0,082 0,008 0,033

Betoni 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000

Muu kivi 1,9 12,4 4,0 0,005 0,018 0,003

Öljy+muovi 0,5 11,6 3,1 0,003 0,003 0,001

Metalli 0,1 0,8 0,4 0,000 0,001 0,000

Yhteensä 33,6 70,5 15,7 0,008 0,021 0,082 0,008 0,037

IKKUNA 60

Puu 84 35,0 28,4 5,1 0,000 0,000 0,051 0,005 0,020

Lasi 39,0 177,8 81,9 0,105 0,363 0,062
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kuva 5 jatkuu...Kuva 5-1. Rakennusten sisältämien materiaalien määrä ja tuotannon energia ja 

RAKENNUKSET Mat. Mat.en. Mat. tuotannon päästöt
määrä sisältö CO2 SO2 NOX CO CH4 Hiukkaset

m / m2 kg/m2 kWh/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2

KERROSTALOT (BET)

PERUSTUS (/jm) 68

Puu 60,8 39,5 7,1 0,000 0,000 0,071 0,007 0,028

Betoni 1 794,0 394,7 263,7 0,328 1,116 0,194

Muu kivi 193,2 87,8 28,4 0,035 0,120 0,021

Öljy+muovi 17,0 220,9 101,9 0,085 0,085 0,017

Metalli 7,7 26,6 23,1 0,023 0,039 0,004

Yhteensä 2 072,6 769,5 424,3 0,472 1,360 0,071 0,007 0,264

ALAPOHJA 272

Puu 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Betoni 193,2 38,6 28,4 0,035 0,120 0,021

Sora 413,8 4,1 0,0 0,000 0,000

Muu kivi 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000

Öljy+muovi 2,2 68,6 13,0 0,011 0,011 0,002

Metalli 3,0 8,9 9,0 0,009 0,015 0,002

Yhteensä 612,2 120,3 50,4 0,055 0,146 0,000 0,000 0,025

ULKOSEINÄ (kantava) 674

Puu 10,5 7,3 1,3 0,000 0,000 0,013 0,001 0,005

Betoni 393,3 86,5 57,8 0,072 0,245 0,042

Tiili 161,9 166,8 23,8 0,030 0,101 0,017

Muu kivi 61,4 27,1 9,0 0,011 0,038 0,007

Öljy+muovi 0,7 15,3 4,0 0,003 0,003 0,001

Metalli 6,3 19,7 18,8 0,019 0,031 0,003

Yhteensä 634,0 322,6 114,7 0,135 0,418 0,013 0,001 0,076

VÄLISEINÄ (kevyt) 298

Puu 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Betoni 11,3 3,8 1,7 0,002 0,007 0,001

Muu kivi 14,3 11,9 2,1 0,003 0,009 0,002

Öljy+muovi 1,8 41,6 10,8 0,009 0,009 0,002

Metalli 2,2 6,5 6,6 0,007 0,011 0,001

Yhteensä 29,6 63,9 21,2 0,020 0,036 0,000 0,000 0,006

VÄLISEINÄ (kantava) 789

Puu 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Betoni 368,0 125,1 54,1 0,067 0,229 0,040

Muu kivi 3,9 3,2 0,6 0,001 0,002 0,000

Öljy+muovi 1,3 30,5 7,9 0,007 0,007 0,001

Metalli 5,0 14,8 15,0 0,015 0,025 0,003

Yhteensä 378,2 173,7 77,6 0,090 0,263 0,000 0,000 0,044

Ä
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VÄLIPOHJA 815

Puu 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Betoni 369,2 137,1 54,3 0,068 0,230 0,040

Muu kivi 9,8 8,8 1,4 0,002 0,006 0,001

Öljy+muovi 0,7 15,3 4,0 0,003 0,003 0,001
Metalli 11,1 63,8 33,3 0,033 0,056 0,006

Yhteensä 390,8 225,0 93,0 0,106 0,295 0,000 0,000 0,047

YLÄPOHJA 272

Puu 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Betoni 255,0 128,1 37,5 0,047 0,159 0,028

Muu kivi 48,6 59,4 7,2 0,009 0,030 0,005

Öljy+muovi 24,9 239,4 149,1 0,124 0,124 0,025

Metalli 5,0 29,4 15,0 0,015 0,025 0,003

Yhteensä 333,5 456,3 208,7 0,195 0,338 0,000 0,000 0,060

IKKUNA 148

Puu 35,0 28,4 5,1 0,000 0,000 0,051 0,005 0,020

Lasi 39,0 177,8 81,9 0,105 0,363 0,062

Öljy+muovi 0,7 25,3 4,2 0,004 0,004 0,001

Metalli 1,5 10,5 4,5 0,005 0,008 0,001

Jalostus 0,0 108,0

Yhteensä 76,2 350,0 95,7 0,113 0,374 0,051 0,005 0,084

VÄLIOVI (/kpl) 79

Puu 30,0 63,2 11,4 0,000 0,000 0,114 0,011 0,045

Öljy+muovi 1,5 32,0 9,0 0,008 0,008 0,002

Metalli 1,5 8,8 4,5 0,005 0,008 0,001

Jalostus 0,0 54,0

Yhteensä 33,0 157,9 24,9 0,012 0,015 0,114 0,011 0,048

PORRASOVI (/kpl) 25

Puu 67,0 132,0 23,7 0,000 0,000 0,237 0,024 0,095

Öljy+muovi 3,0 63,9 18,0 0,015 0,015 0,003

Metalli 5,0 29,4 15,0 0,015 0,025 0,003

Jalostus 0,0 270,0

Yhteensä 75,0 495,3 56,7 0,030 0,040 0,237 0,024 0,100

KIERREPORRAS (/kpl) 9,8

Betoni 3 860,0 1 158,0 567,4 0,706 2,401 0,417

Öljy+muovi 20,0 125,4 120,0 0,100 0,100 0,020

Metalli 185,0 1 087,8 555,0 0,555 0,925 0,093

Yhteensä 4 065,0 2 371,2 1242,4 1,361 3,426 0,000 0,000 0,529

PARVEKE (/kpl) 9,8

Betoni 5 480,7 1 863,4 805,7 1,003 3,409 0,592

Öljy+muovi 16,0 340,8 96,0 0,080 0,080 0,016

Metalli 8,0 23,7 24,0 0,024 0,040 0,004

Yhteensä 5 504,7 2 227,9 925,7 1,107 3,529 0,000 0,000 0,612

MUUT (/k-m2)

Puu 11,7 39,9 7,2 0,000 0,000 0,072 0,007 0,029

Betoni 31,9 4,7 0,006 0,020 0,003

Lasi 0,1 0,2 0,000 0,001 0,000

Öljy+muovi 4,1 24,7 0,021 0,021 0,004

Metalli 10,3 31,0 0,031 0,052 0,005

Yhteensä 58,0 1001,8 67,6 0,058 0,093 0,072 0,007 0,042

Kuva 5-2. Rakennusten sisältämien materiaalien määrä ja tuotannon energia ja päästöt 
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Kuva 6. Rakennusten vaikutukset 50 vuoden aikana, esimerkki.

RAKENNUKSET Veden kulutus (50 v.) Kiinteät jätteet (50 v)
Veden Käymälä- Muut Yhteensä Sekajäte Lasi Paperi Energia Ongelma
kulutus jätevedet jätevedet +metalli
1000 l 1000 l 1000 l t t t t t t

Omakotitalot 418 000 104 500 313 500 2 147 1 283 95 618 143 10
Rivitalot 973 750 243 438 730 313 4 633 2 768 205 1 333 308 21
Kerrostalot 3 135 000 783 750 2 351 250 12 882 7 695 570 3 705 855 57
Palvelurakennukset 31 200 7 800 23 400 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 4 557 950 1 139 488 3 418 463 19 662 11 745 870 5 655 1 305 87

Rakentam. Rakennusten Kokonais-
kustann. käyttö 50 vuotta ustannukset

(ml. maa) (Energia)/v Käyttö/v Yhteensä
milj. e milj. e milj e milj. e milj. e kerroin, 50v

Omakotitalot 28,25 0,13 0,30 7,94 36,20 18,26
Rivitalot 28,98 0,13 0,31 8,05 37,03 18,26
Kerrostalot 67,76 0,36 0,81 21,30 89,06 18,26
Palvelurakennukset 1,33 0,01 0,01 0,37 1,71 18,26
Yhteensä 126,97 0,63 1,43 37,67 164,63 18,26

Energian kulutus
Lämmitys Sähkö Yht. Lämmitys Sähkö

MWh MWh MWh kWh/k-m2,a kWh/k-m2,a
Omakotitalot 105 300 34 020 139 320 130 42
Rivitalot 106 730 34 482 141 212 130 42
Kerrostalot 282 425 91 245 373 670 130 42
Palvelurakennukset 6 000 3 000 9 000 200 100
Yhteensä 500 455 162 747 663 202

Primäärienergia Polttoaineen kulutus (prim.en.)
Lämmitys Sähkö KPÖ RPÖ Hiili Turve Maakaasu Puu Yhteensä

MWh MWh t t t t t t t
Omakotitalot 108 223 81 842 260 67 1 329 855 1 722 2 907 7 141
Rivitalot 91 482 82 953 316 4 891 1 505 9 327 3 535 3 804 23 378
Kerrostalot 242 076 219 508 837 12 942 3 982 24 681 9 353 10 066 61 861
Palvelurakennukset 5 143 7 217 20 289 126 551 252 305 1 542
Yhteensä 446 924 391 520 1 434 18 190 6 942 35 414 14 862 17 082 93 923

Päästöt (prim.en.)
CO2 CO SO2 NOX CH4 Hiukkaset N2O

t t t t t t t
Omakotitalot 45 035 20 112 108 1 21 1
Rivitalot 43 115 18 86 99 1 17 1
Kerrostalot 114 090 47 229 261 3 54 3
Palvelurakennukset 2 799 1 6 7 0 1 0
Yhteensä 205 039 85 433 474 6 93 5
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kuva 7 jatkuu...

Kuva 7-1. Energiantuotannon vaikutukset, esimerkki.

Päästöt/rakennuksissa kulutettu energia

Prim.en. CO2 CO SO2 NOX CH4 Hiukkaset N2O
kWh/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh

Sähkö (valtakunn.) 2,59 276,96 0,39 1,23 0,87 0,01 0,23 0,01
Sähkö(paikallinen) 1,98 377,69 0,14 0,26 1,03 0,01 0,02 0,01
Sähkö (yhteensä) 2,41 307,18 0,32 0,94 0,92 0,01 0,17 0,01
Kaukolämpö (keskim.) 0,88 168,32 0,06 0,12 0,46 0,00 0,01 0,00
Kaukolämpö (turve, ma 0,85 284,72 0,06 0,60 0,56 0,01 0,19 0,01
Kaukolämpö (turve, pu 0,86 249,80 0,06 0,46 0,53 0,01 0,14 0,01
Öljylämmitys 1,44 338,35 0,12 0,43 0,36 0,03 0,10 0,01
Puu 1,28 0,00 9,57 0,09 0,46 0,91 1,82 0,01
Sähkölämmitys 2,73 548,35 0,27 2,76 1,42 0,01 0,24 0,02

Polttoaineet
KPÖ RPÖ Hiili Turve     Maakaasu   Hake, puu Yht.

% kWh/kWh % kWh/kWh % kWh/kWh % kWh/kWh % kWh/kWh % kWh/kWh kWh/kWh
Sähkö (valtakunn.) 0,20 0,00 1,80 0,03 26,00 0,36 14,00 0,19 26,00 0,36 32,00 0,45 1,39
Sähkö(paikallinen) 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,09 0,00 0,00 95,00 1,75 0,00 0,00 1,84
Sähkö (yhteensä) 0,14 0,00 1,26 0,02 19,70 0,30 9,80 0,15 46,70 0,71 22,40 0,34 1,53
Kaukolämpö (paik.) 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,04 0,00 0,00 95,00 0,78 0,00 0,00 0,82
Kaukolämpö (turve) 2,80 0,02 9,70 0,08 0,00 0,00 81,90 0,67 0,00 0,00 5,60 0,05 0,82
Kaukolämpö (yht.) 1,96 0,02 6,79 0,06 1,50 0,01 57,33 0,47 28,50 0,23 3,92 0,03 0,82
Öljylämmitys 91,40 1,16 2,20 0,03 3,20 0,04 0,00 0,00 3,20 0,04 0,00 0,00 1,27
Puu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1,27 1,27
Sähkölämmitys 7,00 0,15 7,00 0,15 36,50 0,77 7,00 0,15 35,50 0,75 7,00 0,15 2,11

PÄÄSTÖT /kWh tuotettua energiaa (lisäksi otettava huomioon siirtohäviöt)
POLTTOAINE CO2 CO SO2 NOX CH4 Hiukkaset N2O
(Yhteistuotanto) g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
Kevyt polttoöljy 266,76 0,07 0,25 0,36 0,00 0,03 0,00
Raskas polttoöljy 283,68 0,07 3,20 0,65 0,00 0,14 0,00
Kivihiili 340,56 0,11 2,81 0,90 0,00 0,18 0,02
Turve 381,24 0,04 0,50 0,72 0,01 0,25 0,01
Maakaasu 198,14 0,07 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00
Puu, hake 0 0,72 0,07 0,43 0,01 0,25 0,01
Biokaasu 0,00 0,07 0,04 0,54 0,00 0,00 0,00

PÄÄSTÖT /kWh tuotettua energiaa (lisäksi otettava huomioon siirtohäviöt)
POLTTOAINE CO2 CO SO2 NOX CH4 Hiukkaset N2O
(Rakennusten erillislämmitys) g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
Kevyt polttoöljy 266,76 0,07 0,25 0,29 0,02 0,03 0,01
Raskas polttoöljy 283,68 0,07 1,58 0,29 0,02 0,32 0,01
Kivihiili 340,56 0,72 2,27 0,36 0,18 1,44 0,01
Turve 381,24 0,72 0,72 0,36 0,18 1,44 0,01
Maakaasu 198,14 0,18 0,00 0,18 0,02 0,00 0,00
Puu, hake 0,00 7,56 0,07 0,36 0,72 1,44 0,01
Biokaasu 0,00 0,07 0,04 0,18 0,02 0,00 0,00
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Kuva 7-2. Energiantuotannon vaikutukset, esimerkki.

Päästöt/rakennuksissa kulutettu energia
Prim.en. CO2 CO SO2 NOX CH4 Hiukkaset N2O

kWh/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh

Sähkö (valtakunn.) 2,59 318 0,395 1,338 1,030 0,012 0,230 0,013
Sähkö(paikallinen) 1,98 435 0,136 0,279 1,160 0,007 0,017 0,008
Sähkö (yhteensä) 2,41 353 0,317 1,020 1,069 0,010 0,166 0,012
Kaukolämpö (keskim.) 0,88 194 0,061 0,124 0,517 0,003 0,007 0,004
Kaukolämpö (turve, maakaasu) 0,85 331 0,065 0,633 0,606 0,011 0,193 0,008
Kaukolämpö (turve, puu) 0,86 290 0,063 0,480 0,579 0,008 0,137 0,007
Öljylämmitys 1,44 377 0,122 0,773 0,602 0,029 0,097 0,009
Puu 1,28 4,56 9,570 0,093 0,503 0,911 1,823 0,009
Sähkölämmitys 2,73 613 0,270 3,021 1,726 0,011 0,238 0,020

Alkupää lisätty  Päästöt Polttoaine (arvioitu)
Prim.en. CO2 SO2 NO2 KPÖ RPÖ Kivihiili Turve Maakaasu

g/kWh g/kWh g/kWh kWh/kWh kWh/kWh kWh/kWh kWh/kWh kWh/kWh
Sähkö (valtakunn.) 2,59 41,35 0,11 0,16 0,04 0,00 0,03 0,00 0,02
Sähkö(paikallinen) 1,98 56,85 0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07
Sähkö (yhteensä) 2,41 46,00 0,08 0,15 0,03 0,00 0,02 0,00 0,03
Kaukolämpö (keskim.) 0,88 25,34 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07
Kaukolämpö (turve, maakaasu) 0,85 46,37 0,03 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
Kaukolämpö (turve, puu) 0,86 40,06 0,02 0,05 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02
Öljylämmitys 1,44 38,99 0,35 0,24 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Puu 1,28 4,56 0,00 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Sähkölämmitys 2,73 64,75 0,26 0,31 0,04 0,01 0,02 0,00 0,03

Alkupää  Päästöt Polttoaine (arvioitu)
Hyötysuhde CO2 SO2 NO2 KPÖ RPÖ Kivihiili Turve Maakaasu

g/kWh g/kWh g/kWh kWh/kWh kWh/kWh kWh/kWh kWh/kWh kWh/kWh
Kevyt polttoöljy 0,88 30,96 0,28 0,19 0,14
Raskas polttoöljy 0,88 30,96 0,28 0,19 0,14
Kivihiili 0,92 25,92 0,22 0,24 0,04 0,04
Turve 0,98 64,08 0,00 0,03 0,01 0,01
Maakaasu 0,93 31,16 0,00 0,06 0,07
Puu, hake 0,99 3,60 0,00 0,04 0,01
Ydinvoima 0,89 18,00 0,07 0,07 0,06 0,06

Polttoaineet (mukana alkupää), kWh/kWh
KPÖ RPÖ Kivihiili Turve Maakaasu Puu

Sähkö (valtakunn.) 0,04 0,03 0,39 0,20 0,38 0,45
Sähkö(paikallinen) 0,00 0,00 0,09 0,00 1,82 0,00
Sähkö (yhteensä) 0,03 0,02 0,32 0,15 0,75 0,34
Kaukolämpö (keskim.) 0,00 0,00 0,04 0,00 0,85 0,00
Kaukolämpö (turve, maakaasu) 0,04 0,09 0,00 0,68 0,00 0,05
Kaukolämpö (turve, puu) 0,03 0,07 0,01 0,47 0,25 0,03
Öljylämmitys 1,29 0,03 0,04 0,00 0,04 0,00
Puu 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27
Sähkölämmitys 0,19 0,16 0,79 0,15 0,78 0,15
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VERKOSTOT

Liikenneverkko
Kadut
Kokoojat (6,5 - 7 m)
Asuntokadut (6 m)
Kevyt liikenne (2 - 3 m)
Raitit
Pysäköintialueet
Vesihuolto
Vesijohdot
Katujohdot
Tonttijohdot
Jätevesiviemärit
Katuviemärit
Tonttiviemärit
Sadevesiviemärit
Katuviemärit
Tonttiviemärit
Pumppaamot
Lämpöjohdot
Sähköverkko
Pienjännitekaapelit
Suurjännitekaapelit
Katuvalaistuskaapelit
Muuntamot
Puhelinverkko
Verkostot yhteensä
Muut rakenteet
Kentät
Puistot (rakennettu)
Verkostot ja muut rak. yht.

Kuva 10

rimääri- Päästöt (Polttoaineen valmistus + käyttö) Mat. tuotannon päästöt
energia CO2 CO SO2 NOX CH Hiukkaset N2O CO2 CO SO2 NOX CH Hiukkaset

MWh t t t t t t t t t t t t t

0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
15 999 2 401 2 7 7 0 1 0

15 999 2 401 2,1 7,0 7,2 0 1 0,1

15 999 2 401 2 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0

15 999 2 401 2 7 7 0 1 0 2146 0,0 1,9 2,1 0,0 0,4
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Kuva 12. Esimerkki tulostaulukoista. Kokonaisvaikutukset
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Kuva 13. Esimerkki tulostaulukoista. Vaikutukset asukasta kohden.
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Kuva 14. Esimerkki tulostaulukoista. Vaikutukset kerrosneliömetriä kohden.
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LIITE 3

Laskentaa kuvaavia kaavoja ja käsitteitä

Ekologinen tase

Yhdyskuntarakenteen ekologinen tase = Primäärienergiankulutus + raaka-aineiden kulutus 

+ kasvihuonekaasupäästöt + muut päästöt (+ veden kulutus + jätteet) + kustannukset elin-

kaaren eri vaiheissa (tuotanto, käyttö, liikenne) esim. 50 vuoden aikana / kerrosmeliömetri 

tai /asukasmäärä tai / asukas- ja työpaikkamäärä

ET = E
50

 + R
50

 + KHK
50

 + MP
50

 + K
50

  

ET = Ekologinen tase

E
50

 = Energiankulutus (primäärienergia) 50 vuoden aikana (MWh)

R
50

 = Raaka-aineiden kulutus 50 vuoden aikana (t)

KHK
50

 = Kasvihuonekaasupäästöt 50 vuoden aikana (t)

MP
50

 = Muut päästöt 50 vuoden aikana (t)

K
50

 = Kustannukset 50 vuoden aikana (nykyarvo) (euro)

ET
k-m2

 = ET/k-m2

ET
as
 = ET/as

ET
as+tp

 = ET/(as+tp)

E
50

 = E
tuotanto

 + E
käyttö50

 + E
liikenne50

R
50

 = R
tuotanto

 + R
käyttö50

 + R
liikenne50

KHK
50

 = KHK
tuotanto

 + KHK
käyttö50

 + KHK
liikenne50

MP
50

 = MP
tuotanto 

+ MP
käyttö50

 + MP
liikenne50

K
50

 = K
tuotanto 

+ K
käyttö50

 + K
liikenne50

Huom. Eri tekijöitä ei voi laskea yhteen ilman yhteismitallistamista. Kaava kuvaa 

yleispiirteisesti tarkasteltavaa kokonaisuutta.

Asumisväljyys

Alueen asuinrakennusten kerrosala jaettuna asukkaiden määrällä.

Asumisväljyys = as.k-m2/as.

Aluetehokkuus

Alueen kokonaiskerrosala jaettuna maapinta-alalla.

e
a
 = k-m2/maa-m2

Keskimääräinen talokoko

Alueen rakennusten kokonaiskerrosala/rakennusten lukumäärä

Keskimääräinen talokoko = k-m2/talo

Asukastiheys

Asukkaiden määrä hehtaaria kohden

asukasta/ha

Liikenneverkon suhteellinen pituus ja pinta-ala

Liikenneväylien pituuksien summa/alueen kokonaiskerrosala

m/k-m2

Liikennealueiden pinta-alojen summa/alueen kokonaiskerrosala

m2/k-m2
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Verkostojen suhteellinen pituus

Kaikkien verkostojen kokonaispituus/alueen kokonaskerrosala

m/k-m2

Vapaa-alueen osuus (%)

Sen alueen pinta-ala, joka ei ole rakennusten tai liikennealueiden alla

(Alueen pinta-ala (m2) – kokonaiskerrosala (k-m2)/rakennusten keskimääräinen 

kerros luku (kpl) – liikennealueiden pinta-ala (m2))/Alueen pinta-ala (m2) x 100

Hyödynjakomenetelmän kuvaus on lainaus Motivan internet-sivuilta   

(http://www.motiva.fi/files/6820/Kuvaus_hyodynjakomenetelmasta.pdf). 

Hyödynjakomenetelmässä yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineet ja 

päästöt jaetaan vaihtoehtoisten hankintamuotojen polttoainekulutusten suhteessa. 

Vaihtoehtona käytetään sähkölle lauhdetuotantoa ja lämmölle vesikattilalämpöä. 

Hyödynjakomenetelmällä yhteistuotannon hyöty jakautuu tasapuolisesti molemmille 

tuotteille.

Monissa yhteistuotantolaitoksissa tuotetaan lauhdesähköä lämpökuorman ollessa 

alhainen. Näissä tapauksissa kyseinen lauhdesähkön tuotanto ja sitä vastaavat poltto-

aineet sekä vastaavasti erillinen lämmöntuotanto ja polttoaineet erotetaan ennen 

jakomenetelmän käyttöä.

Hyödynjakomenetelmässä lasketaan ensin vaihtoehtoisten hankintamuotojen polt-

toaineiden kulutukset:

Sähkö, lauhdetuotanto

F’e = Ee/he

Lämpö, vesikattilalämpö

F’h = Eh/hh

missä

F’e = vaihtoehtoisen sähkön erillistuotannon polttoainekulutus (lauhdetuotanto)

F’h = vaihtoehtoisen lämmön erillistuotannon polttoainekulutus (vesikattila)

Ee = tuotettu sähkö yhteistuotannossa

Eh = tuotettu lämpö yhteistuotannossa

he = sähkön erillistuotannon hyötysuhde (39 %)

hh = lämmön erillistuotannon hyötysuhde (90 %)

Toteutunut polttoaineen kulutus jaetaan vaihtoehtoisten hankintojen kulutusten suhtees-

sa ja tuloksena saadaan polttoaineiden kulutukset sähkölle ja lämmölle.

Laskennallinen sähkön polttoaineiden kulutus yhteistuotannossa

Fe = F’e /(F’e + F’h )*F

Laskennallinen lämmön polttoaineiden kulutus yhteistuotannossa

Fh = F’h /(F’e + F’h )*F

missä

Fe = laskennallinen sähkön polttoaineiden kulutus yhteistuotannossa

Fh = laskennallinen lämmön polttoaineiden kulutus yhteistuotannossa

F = polttoaineiden kulutus yhteistuotannossa 

Hyödynjakomenetelmä
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Rakennusmateriaalien kulutus, puu, omakotitalot, esimerkki:

Puu (tonnia), omakotitalot = (perustus (m) x puu (kg/m) + alapohja (m2) x puu   

(kg/m2) + ulkoseinä (m2) x puu (kg/m2) + väliseinä (m2) x puu (kg/ m2) + yläpohja 

(m2) x puu (kg/ m2) + välipohja (m2) x puu (kg/ m2) + ikkuna (m2) x puu (kg/ m2) + 

väliovi (kpl) x puu (kg/kpl) + ulko-ovi (kpl) x puu (kg/kpl) + muu (kpl) x puu (kg/kpl)  

x keskimääräinen talokoko x talojen määrä

Primäärienergia, rakennusten lämmitys, esimerkki:

Primäärienergia (kWh) = rakennusten lämmitysenergia (kWh) x polttoaineen ener-

giasisältö (kWh)/tuotettu energia (kWh)/siirron hyötysuhde (kWh/kWh) (tuotettu 

energia/tuotannon ja siirron hyötysuhde) x alkupään energiankulutus (kWh) / 

tuotettu energia (kWh) (tuotettu energia / alkupään hyötysuhde)

Hiiliidoksidipäästöt, rakennusten lämmitys, esimerkki:

Päästöt (g) = rakennusten lämmitysenergia (kWh) x (polttoaineen ominaispäästö  

(g) / tuotettu energia (kWh) / tuotannon ja siirron hyötysuhde + alkupää   

(g) / tuotettu energia (kWh) (tuotettu energia / alkupään hyötysuhde)

Rakennusmateriaalit ja niiden tuotanto, asuntokadut, esimerkki:

Rakennusmateriaalit (kg) = asuntokadun pituus (m) x materiaali (kg/m)

Materiaalin tuotantoenergia (kWh) = asuntokadun pituus (m) x materiaali (kg/m) x 

materiaalin tuotannon energia (kWh/kg)

Henkilöautolla tehtävien työmatkojen energiankulutus, esimerkki:

Henkilöautolla tehtävien työmatkojen primäärienergiankulutus (kWh) = alueen mat-

katuotos (työmatkoja kpl/asukas/vuosi) x keskimääräinen työssäkäyntietäisyys (km) 

x henkilöauton osuus matkoista / henkilöauton kuormitus x polttoaineen kulutus  

(l/km) x (polttoaineen energiasisältö + alkupään energia) (kWh/l)

Laskentaa kuvaavia kaavoja, esimerkkejä
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LIITE 4

Tutkimuskohteiden suunnitelmia 
Kuvat 1–11. Asuntoalueiden kaavoja ja rakennekuvia 

  Kuva 1. Ekolehtilä, Uusikaupunki (Harmaajärvi & Lyytikkä 1999) 

Ekolehtilä

Pellesmäki

Laaja alue
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Kuva 3. Puutosmäki, Vehmersalmi, Kuopio (Harmaajärvi & Lyytikkä 1999) 

Kuva 4. Vuonislahti, Lieksa (Harmaajärvi & Lyytikkä 1999). 

VuonislahtiVuonislahtiVuonislahtiVuonislahtiVuonislahtiVuonislahtiVuonislahtiVuonislahtiVuonislahti

Laaja-alueLaaja-alueLaaja-alueLaaja-alueLaaja-alueLaaja-alueLaaja-alueLaaja-alueLaaja-alue

PuutosmäkiPuutosmäkiPuutosmäkiPuutosmäkiPuutosmäkiPuutosmäkiPuutosmäkiPuutosmäkiPuutosmäki
Laaja alueLaaja alueLaaja alueLaaja alueLaaja alueLaaja alueLaaja alueLaaja alueLaaja alue
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Kuva 5. Tiivis pientaloalue (Harmaajärvi 1992). 

Kuva 6. Väljä pientaloalue (Harmaajärvi 1992). 
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Kuva 7. Seka-alue (Harmaajärvi 1992). 

Kuva 8. Kerrostaloalue (Harmaajärvi 1992). 
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Kuva 9. Raviradan asuntoalue, Sodankylä. Asemakaavakartta (Sodankylän kunta, 
Harmaajärvi 1998). 

Kuva 10. Hirssaari, Kotka. Asemakaavakartta (Kotkan kaupunki, 
Harmaajärvi 2002).
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Kuva 11.Länsi-Toppila, Oulu. Asemakaavaluonnoksen illustraatio (Oulun kaupunki, 
Kuismanen & Wahlgren 2009). 

Kuvat 12–13. Kunta- ja kunnanosatason rakennevaihtoehtojen ja -mallien kuvauksia. 

Kuva 12. Kuopion eteläisten osien kaupunkirakennevaihtoehtojen Ve0+ ja Ve1 uusi 
asuinkerrosala vuoteen 2020 mennessä. (Halme & Harmaajärvi 2003).  

RautaniemiRautaniemiRautaniemiRaut aniemiRaut aniemiRautaniemiRautaniemiRautaniemiRaut aniemi

PirttiniemiPirttiniemiPirttiniemiPirttiniemiPirttiniemiPirt tiniemiPirt tiniemiPirt tiniemiPirttiniemi

SavolanniemiSavolanniemiSavolanniemiSav olanniemiSav olanniemiSav olanniemiSav olanniemiSav olanniemiSav olanniemi

LehtoniemiLehtoniemiLehtoniemiLeht oniemiLeht oniemiLehtoniemiLehtoniemiLehtoniemiLeht oniemi

5 km5 km5 km5 km5 km5 km5 km5 km5 km

7. 5 km7. 5 km7. 5 km7.5 km7.5 km7.5 km7.5 km7.5 km7.5 km

2.5 km2.5 km2.5 km2. 5 km2. 5 km2.5 km2.5 km2.5 km2. 5 km

5 km5 km5 km5 km5 km5 km5 km5 km5 km

0 km0 km0 km10 km10 km10 km10 km10 km10 km

HiltulanlahtiHiltulanlahtiHiltulanlahtiHiltulanlaht iHiltulanlaht iH iltulanlahtiH iltulanlahtiH iltulanlahtiHiltulanlaht i

RautaniemiRautaniemiRautaniemiRaut aniemiRaut aniemiRautaniemiRautaniemiRautaniemiRaut aniemi

PirttiniemiPirttiniemiPirttiniemiPirttiniemiPirttiniemiPirt tiniemiPirt tiniemiPirt tiniemiPirttiniemi

SavolanniemiSavolanniemiSavolanniemiSav olanniemiSav olanniemiSav olanniemiSav olanniemiSav olanniemiSav olanniemi

LehtoniemiLehtoniemiLehtoniemiLeht oniemiLeht oniemiLehtoniemiLehtoniemiLehtoniemiLeht oniemi

HiltulanlahtiHiltulanlahtiHiltulanlahtiHiltulanlaht iHiltulanlaht iH iltulanlahtiH iltulanlahtiH iltulanlahtiHiltulanlaht i

Uusi asuinkerr osala VE1

240 000 m2

120 000

24 000

RautaniemiRautaniemiRautaniemiR aut aniemiR aut aniemiRautaniemiRautaniemiRautaniemiR aut aniemi

Pirtt iniemiPirtt iniemiPirtt iniemiPirttiniemiPirttiniemiPirt tiniemiPirt tiniemiPirt tiniemiPirttiniemi

SavolanniemiSavolanniemiSavolanniemiSav olanniemiSav olanniemiSav olanniemiSav olanniemiSav olanniemiSav olanniemi

LehtoniemiLehtoniemiLehtoniemiLeht oniemiLeht oniemiLeht oniem iLeht oniem iLeht oniem iLeht oniemi

5 km5 km5 km5 km5 km5 km5 km5 km5 km

7. 5 km7. 5 km7. 5 km7.5 km7.5 km7.5 km7.5 km7.5 km7.5 km

2.5 km2.5 km2.5 km2.5 km2.5 km2. 5 km2. 5 km2. 5 km2.5 km

5 km5 km5 km5 km5 km5 km5 km5 km5 km

10 km10 km10 km10 km10 km10 km10 km10 km10 km

Hilt ulanlahtiHilt ulanlahtiHilt ulanlahtiHiltulanlaht iHiltulanlaht iH iltulanlaht iH iltulanlaht iH iltulanlaht iHiltulanlaht i

Uusi asuinkerr osala VE0+Uusi asuinkerr osala VE0+Uusi asuinkerr osala VE0+Uusi asuinkerrosala VE0+Uusi asuinkerrosala VE0+Uusi  asuinkerrosala VE0+Uusi  asuinkerrosala VE0+Uusi  asuinkerrosala VE0+Uusi asuinkerrosala VE0+

180 000180 000180 000180 000180 000180 000180 000180 000180 000         m2m2m2m2m2m2m2m2m2

120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000

24 00024 00024 00024 00024 00024 00024 00024 00024 000
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V Valtuuston päätös 

Kuva 13. Sipoon yleiskaavan 2025 rakennemallit. Malli C1 on rakenteeltaan samanlainen kuin 
malli C ja malli D1 samanlainen kuin malli D. Yleiskaavaluonnos pohjautuu malliin V. (Sipoon 
kunta, Wahlgren 2007a ja b, Wahlgren & Halonen 2006a ja b) 
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Kuvat 14 – 18. Seutu- ja maakuntatason rakennemallien ja kaavojen kuvauksia. 

Kuva 14. Jyväskylän seudun rakennemallikartta. (Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0. Airix 
Ympäristö Oy, Strafica Oy, VTT, Aalto-yliopisto) 
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Kuva 15. Kuopion seudun maakuntakaavan rakennemallien asutusrakenne 
vuonna 2030. Kuopiomalli ja 5-tiemalli . 
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Kuva 16. Kuopion seudun maakuntakaavan rakennemallien asutusrakenne vuonna 2030. 
Vaajasalomalli ja Seutumalli . 



11 

Vehmersalmen alueVehmersalmen alueVehmersalmen alueVehmersalmen alueVehmersalmen alueVehmersalmen alueVehmersalmen alueVehmersalmen alueVehmersalmen alue

10 km10 km10 km10 km10 km10 km10 km10 km10 km

SaaristokaupunkiSaaristokaupunkiSaaristokaupunkiSaaristokaupunkiSaaristokaupunkiSaaristokaupunkiSaaristokaupunkiSaaristokaupunkiSaaristokaupunki
yht. 14 000yht. 14 000yht. 14 000yht. 14 000yht. 14 000yht. 14 000yht. 14 000yht. 14 000yht. 14 000

VaajasaloVaajasaloVaajasaloVaajasaloVaajasaloVaajasaloVaajasaloVaajasaloVaajasalo
5 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 000

Väestö 2030
YHDISTELMÄMALLI

SiilinjärviSiilinjärviSiilinjärviSiilinjärviSiilinjärviSiilinjärviSiilinjärviSiilinjärviSiilinjärvi

Vanha 5-tieVanha 5-tieVanha 5-tieVanha 5-tieVanha 5-tieVanha 5-tieVanha 5-tieVanha 5-tieVanha 5-tie
yht. 3 000yht. 3 000yht. 3 000yht. 3 000yht. 3 000yht. 3 000yht. 3 000yht. 3 000yht. 3 000

MaaninkaMaaninkaMaaninkaMaaninkaMaaninkaMaaninkaMaaninkaMaaninkaMaaninka

Hiltulanlahti jaHiltulanlahti jaHiltulanlahti jaHiltulanlahti jaHiltulanlahti jaHiltulanlahti jaHiltulanlahti jaHiltulanlahti jaHiltulanlahti ja
Vanuvuori  yht. 5 000Vanuvuori  yht. 5 000Vanuvuori  yht. 5 000Vanuvuori  yht. 5 000Vanuvuori  yht. 5 000Vanuvuori  yht. 5 000Vanuvuori  yht. 5 000Vanuvuori  yht. 5 000Vanuvuori  yht. 5 000

Käärmelahti-Käärmelahti-Käärmelahti-Käärmelahti-Käärmelahti-Käärmelahti-Käärmelahti-Käärmelahti-Käärmelahti-
KinnulanlahtiKinnulanlahtiKinnulanlahtiKinnulanlahtiKinnulanlahtiKinnulanlahtiKinnulanlahtiKinnulanlahtiKinnulanlahti
yht. 1 100yht. 1 100yht. 1 100yht. 1 100yht. 1 100yht. 1 100yht. 1 100yht. 1 100yht. 1 100

LaivoLaivoLaivoLaivoLaivoLaivoLaivoLaivoLaivo
4 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 200

PihkainmäkiPihkainmäkiPihkainmäkiPihkainmäkiPihkainmäkiPihkainmäkiPihkainmäkiPihkainmäkiPihkainmäki
700700700700700700700700700

KarttulaKarttulaKarttulaKarttulaKarttulaKarttulaKarttulaKarttulaKarttula

KuopioKuopioKuopioKuopioKuopioKuopioKuopioKuopioKuopio

200 - 500

500 - 1000

100 - 200

25 - 100 asuk.

2000 - 3000

4000 - 5740 

3000 - 4000

1000 - 2000

  
Asukkaita 500 m
säteellä
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Kuva 18. Pohjois-Savon maakuntakaavakartta (Pohjois-Savon liitto2012). 



LIITE 5

Suosituksia

Seuraavassa esitetään suosituksia, jotka laadittiin Kotkan Hirssaaren ekologisen taseen 
arvioinnin yhteydessä (Harmaajärvi 2002a). Vastaavia on esitetty muissakin yhteyksissä, 
ja niitä voidaan soveltaa yleisesti, ottaen huomioon paikan olosuhteet.

Suosituksen suunnittelijalle

1. Pyri eheyttämään yhdyskuntarakennetta. Hyödynnä täydennysrakentamismah-
dollisuudet. Jos uusia alueita tarvitaan, sijoita ne nykyisen rakenteen yhteyteen
hyvien joukkoliikenneyhteyksien saavutettaville. Suunnittele kaupunkirakenne
niin, että keskeiset palvelut voidaan saavuttaa vaivatta kävellen tai joukkoliiken-
teen avulla.

2. Sijoita asunnot, työpaikat ja palvelut, myös lähivirkistysalueet, lähelle toisiaan.
3. Muodosta kattavia kävely- ja pyöräilyverkostoja ja hyviä ympäristöjä.
4. Tee joukkoliikenteestä houkutteleva hyvällä ja kattavalla palvelutasolla, nopealla

verkolla, käytön mukavuudella ja helppoudella sekä edullisilla lippujen hinnoilla.
5. Pyri kohtalaiseen rakentamistehokkuuteen. Sopiva tehokkuus riippuu paikan

olosuhteista. Kehitä matalan ja tiiviin rakentamisen ratkaisuja.
6. Suunnittele alueen liikenneverkko ja muut verkostot mahdollisimman lyhyiksi ja

vähän tilaa vieviksi.
7. Hyödynnä kaukolämpömahdollisuudet. Mikäli niitä ei ole, edistä talokohtaisen

lämmityksen uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvia lämmitystaparatkaisuja.
8. Edistä energiaa säästäviä rakenneratkaisuja ja ympäristöystävällisten rakennus-

materiaalien valintaa.
9. Sijoita alueelle erilaisia asuntoja ja taloja. Näin edistät asukkaiden mahdollisuuk-

sia asua samalla alueella elämän eri vaiheissa. Myös asuntojen muunneltavuus
edistää niiden käyttömahdollisuuksia erilaisissa elämäntilanteissa.

10. Muodosta hyvää ja viihtyisää asuinympäristöä.

1. Kävele, pyöräile ja käytä joukkoliikennettä aina kun mahdollista. Vältä turhaa
henkilöauton käyttöä.

2. Selvitä mahdollisuutesi etätyön tekemiseen. Pyri tekemään etätyötä ainakin
joskus, etenkin jos työmatkasi on pitkä tai teet sen henkilöautolla.

3. Ota energiankulutus huomioon taloa suunnitellessasi. Hyödynnä pienilmaston
ominaisuudet. Valitse energiaa säästäviä ratkaisuja.

4. Hyödynnä kaukolämpömahdollisuus. Jos sitä ei ole, valitse uusiutuviin energi-
alähteisiin perustuva lämmitystapa.

5. Valitse taloosi ympäristöystävälliset materiaalit.
6. Hanki vähän energiaa kuluttavia kodinkoneita.
7. Mieti, miten voit eri toiminnoissasi säästää energiaa. Toimi sitten niin.
8. Säästä myös vettä hankkimalla vähän vettä kuluttavia laitteita ja käyttämällä

vettä säästeliäästi.
9. Vältä turhia pakkauksia tuotteita ostaessasi. Pidä huoli, että jätteistäsi mahdolli-

simman suuri osa menee hyötykäyttöön. Kompostoi biojäte, jos mahdollista.
10. Pidä huolta ympäristöstäsi.

Suositukset asukkaalle
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