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Työn tavoitteena oli tutkia valittuja kaupunkisuunnitteluhankkeita ja muodostaa näkemys siitä, mi-
ten esimerkeistä löydettävät kaavoituksen ekotehokkuustyökalut vastaavat kaavoitukseen liittyviin 
kestävän kehityksen edistämisen tavoitteisiin ja muodostaa havaintojen perusteella ohjeistus työ-
kalujen valinnalle. Työssä tutustuttiin neljään osayleiskaavaan, kolmeen yleissuunnitelmaan sekä 
neljään asemakaavaan, jotka oli laadittu Tampereen kaupungin toimesta ja joista tiedettiin etukä-
teen, että niissä on panostettu kestävän kehityksen mukaiseen kaupunkisuunnitteluun. Hankkeiden 
perustietojen lisäksi selvitettiin, mitä menetelmiä ja työkaluja hankkeissa oli käytetty kestävän kau-
punkisuunnittelun edistämiseksi. Tämän lisäksi selvitettiin, miksi valituissa hankkeissa ylipäätään oli 
päätetty panostaa kestävään kaupunkisuunnitteluun ja minkälaisia vaikutuksia panostuksilla ja teh-
dyillä tarkasteluilla oli ollut hankkeessa. Myös kestävän kaupunkisuunnittelun metodeihin ja työka-
luihin liittyviä havaintoja ja oppeja kerättiin talteen. Tiedot kerättiin hankkeista saatavilla olleen 
kirjallisen materiaalin lisäksi hankkeisiin osallistuneilta henkilöiltä kyselyn ja haastatteluiden kautta.  
Kestävän kaupunkisuunnittelun tarvetta taustoitetaan kansainvälisten ja kansallisten sitoumusten 
ja ohjelmien kautta. Näiden avulla tarjotaan erilaisia viitekehyksiä, joiden avulla kaupunkisuunnit-
telijan on mahdollista lähteä asettamaan hankkeisiin kestävän kehityksen tavoitteita. Työssä esite-
tään havaintoja tärkeimpien kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden toteutumisesta. Työn 
johtopäätöksenä on ohjeistus siitä, millä tavoin kaupunkisuunnittelija voi lähestyä kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden huomioimista omassa työssään. Kansainvälisten raporttien tulosten perusteella 
todetaan, että kiireellisimpiä kestävyystavoitteita kaavoituksen näkökulmasta ovat ilmastonmuu-
toksen hidastaminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Toisaalta työssä esitellyt viite-
kehykset kestävälle kehitykselle ja kestävälle kaupunkisuunnittelulle mahdollistavat kokonaisvaltai-
semman lähestymisen kestävyyteen. Mitkä tavoitteet suunnittelulle asetetaankaan, tulisi ne aset-
taa mahdollisimman varhaisessa suunnitteluvaiheessa ja siten, että hankkeeseen osallistuvalla työ-
ryhmällä on mahdollista osallistua tavoitteiden määrittelyyn. Työkalujen ja erillisselvitysten hyö-
dyntäminen kannattaa vain, jos kestävyystavoitteet on arvotettu hankkeen tavoitteenasetannassa 
riittävän korkealle. Lopuksi työssä annetaan ehdotus siitä, mihin tavoitteisiin työkaluilla vastataan 
ja mille suunnittelutasolle työssä kartoitetut työkalut ja menetelmät soveltuvat.  
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The aim of the work was to study the selected urban planning projects and to form a vision of how 
the eco-efficiency tools found in the examples meet the zoning-related goals of promoting sustain-
able development and to form guidelines for tool selection based on the findings. The work exam-
ined four master plans, three general plans and four detailed plans, which had been prepared by 
the City of Tampere and which were known in advance as having been invested in sustainable urban 
planning. In addition to the basic information on the projects, the methods and tools used in the 
projects to promote sustainable urban planning were examined. In addition, it was investigated 
why the selected projects were invested in sustainable urban planning and what kind of effects the 
methods and tools had had on the project. Findings and lessons learned from methods and tools 
for sustainable urban planning were also collected. In addition to the written material available 
about the projects, the data was collected from the people involved in the projects through a survey 
and in-person interviews. 
The need for sustainable urban planning is explained through international and national commit-
ments and programs. These provide various frameworks that allow the urban planner to set sus-
tainable development goals for future projects. The paper also presents observations on the reali-
zation of the most important goals related to sustainable development. The conclusion of the work 
is formed as guidelines on how an urban planner can approach the consideration of sustainable 
development goals in his or her own work. Based on the results of international reports, the most 
urgent sustainability goals from the zoning perspective are slowing down climate change and se-
curing biodiversity. On the other hand, the frameworks for sustainable development and sustaina-
ble urban planning presented in the work also enable a more holistic approach to sustainability. 
Whatever goals are set for planning, they should be set as early as possible in the planning phase 
and in such a way that the team involved in the project has the opportunity to participate in defining 
the goals. The use of tools and separate studies is only worthwhile if the sustainability goals have 
been valued high enough in the project's goal setting. Finally, the work gives proposition of which 
tools meet which goals and to which zoning level the tools and methods mapped in the work are 
suitable. 
 
Keywords: zoning, detailed plan, general plan, master plan, sustainable development 
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 JOHDANTO 

Laatiessani vuonna 2016 tähän diplomityöhön kiinteästi liittyvää selvitystä 
Kestävä kaupunki – Kestävien alueiden suunnittelun konseptit ja työkalut 
Tampereella, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (SITRA) oli julkaissut kat-
sauksensa vuoden 2016 Megatrendeihin. Julkaistu muistio kantaa nimeä 
Megatrendit 2016 – Tulevaisuus tapahtuu nyt. Tuolloin yksi kolmesta käsi-
teltävästä teemasta oli otsikoitu ”Kestävyyskriisi nyt!”.  Vuonna 2020 kestä-
vyyskriisi on edelleen ajankohtainen, osaltaan sen vuoksi, että ymmärryk-
semme esimerkiksi ilmastonmuutoksesta sekä muista globaaleista ilmiöistä 
on kasvanut, eikä hyvältä näytä. Viimeisten kahden vuoden aikana julkaistut 
tärkeimmät globaalit tieteelliset raportit todistavat kaikki samaa tarinaa: ny-
kyinen kehitys on auttamatta kestävän kehityksen vastaista.  

Kaupunkisuunnittelulle asetetaan kestävyystavoitteita lainsäädännössä sekä 
erilaisissa kansainvälisissä ja kansallisissa ohjelmissa ja sopimuksissa. Näen 
kaupunkisuunnittelun vahvasti tulevaisuutta rakentavana työkaluna, ja il-
mastokysymysten ratkaisemisen sekä tärkeimpänä tehtävänä, että isoim-
pana mahdollisuutena Suomelle ja suomalaisille yrityksille. Tämän vuoksi ha-
luan kytkeä kansainvälisten sitoumusten ohella Sitran Megatrendit 2020 -
raportin keskeisimmät sanomat tähän työhön. 

Kaupunkisuunnittelun keinoin on mahdollista edistää kestävää kehitystä il-
mastonäkökulmaa laajemmalta kannalta. Kuntien maankäytön suunnittelu 
perustuu vuonna 2000 uudistuneeseen maankäyttö- ja rakennuslakiin. 
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistusprosessi on parhaillaan käynnissä, 
mutta jo voimassa olevassa laissa, maankäyttö- ja rakentamislain 1 §:ssä lain 
yleiseksi tavoitteeksi mainitaan ” -- järjestää alueiden käyttö ja rakentami-
nen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä ediste-
tään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehi-
tystä”.  

Kestävyystavoitteiden konkretisoiminen kuntatasolla kaavoituksessa on kui-
tenkin toistaiseksi koettu haastavaksi. Kaupunkisuunnittelulla ja tarkemmin 
kaavoituksella on myös muita yleisiä tavoitteita, kuten tarkoituksenmukai-
suus, toimivuus, terveellisyys ja turvallisuus, toteutuskelpoisuus, taloudelli-
suus, tasa-arvoisuus sekä kauneus. (Jalkanen ym. 2017, 67)  

Haasteeksi muodostuukin eri tavoitteiden yhteensovittaminen ja edelleen 
kääntäminen suunnitelmiksi, joiden perusteella kunnissa laaditaan yleis- ja 
asemakaavoja. Monitahoisia suunnitteluhaasteita ei ole kenties mahdollis-
takaan yksinkertaistaa, mutta suunnitelmien vaikutusten arvioinnin määräl-
listäminen niiltä osin, kuin se on mahdollista, on tervetullutta. Tämän vuoksi 
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olen tässä opinnäytetyössä selvittänyt, minkälaisia erilaisia työkaluja kaavoi-
tuksen tukena voidaan käyttää kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi sekä 
niiden saavuttamisen mittaamiseksi. Case-esimerkkinä tässä toimii tarkas-
telu Tampereen kaupungin yleis- ja asemakaavoituksessa käytettyihin eko-
tehokkuustyökaluihin. 

Tulee kuitenkin muistaa, että kunnan kaavat syntyvät poliittisen kuntatason 
päätöksentekoprosessin kautta. Kaavan laatija (esimerkiksi kaavoitusarkki-
tehti) puolestaan on kunnan työntekijä, jonka käytännön työskentelyä eivät 
suoraan ohjaa kansainväliset sopimukset, joihin Suomi on valtiona sitoutu-
nut, vaan ne tulevat käytännön työtä ohjaavaksi kunnan oman strategian 
kautta. Tämän vuoksi tässä diplomityössä on otettu tarkasteltavaksi Tampe-
reen kaupunkistrategia. Näin saamme selville, millä tavoin kunnan strategia 
edistää kestävää kaupunkisuunnittelua.  

Opinnäytetyössä peilaan tulevaisuuden näkymiä sekä tarkasteltavaksi valit-
tuja kansainvälisiä sopimuksia Tampereen kaupungin kaupunkistrategian si-
sältöön ja pohdin strategian riittävyyttä sopimusten toteutumisen näkökul-
masta. Tämän lisäksi pohdin, millä tavoin käytössä olevat ekotehokkuustyö-
kalut oikeastaan vastaavat esitettyjen tavoitteiden toteutumiseen. 
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Kuva 1. Näkymä Tammerkosken alajuoksulle. 
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 TYÖN TAVOITTEET JA MENETELMÄT 

Taustoitan tässä diplomityössä kestävän kaupunkisuunnittelun tarvetta kan-
sainvälisten ja kansallisten sitoumusten ja ohjelmien kautta. Olen kartoitta-
nut, millaisia ekotehokkuuden kehittämiskonsepteja ja – työkaluja on vuo-
teen 2016 mennessä käytetty Tampereen maankäytön suunnittelussa.  Dip-
lomityön ohella olen laatinut Tampereen kaupungille raportin ”Kestävä kau-
punki – kestävien alueiden suunnittelun konseptit ja työkalut Tampereella”. 
Raportissa muodostin kokonaiskuvan tarkasteltavaksi valituissa hankkeissa 
käytetyistä konsepteista ja työkaluista sekä niistä saaduista hyödyistä. Olen 
nostanut raportin pääkohdat mukaan tähän diplomityöhön.  

Tavoitteenani on muodostaa näkemys siitä, miten Tampereen esimerkistä 
löydettävät työkalut vastaavat kaavoitukseen liittyviin kestävän kehityksen 
edistämisen tavoitteisiin. Lisäksi tavoitteeni on selvittää, miten Tampereen 
kaupungin kaupunkistrategia ohjaa kaavoittajaa kestävän kehityksen edistä-
miseksi. Tämän perusteella arvioin kaupunkistrategian ohjauksen riittä-
vyyttä suhteessa ylemmän tason tavoitteisiin ja sitoumuksiin.  

 Käytetty aineisto 

Diplomityön olennaisena osana on Kestävä kaupunki -raportti aineistoineen. 
Olen laatinut raportin osana diplomityöprosessia minkä takia diplomityö ja 
raportti ovat osittain samansisältöisiä. En ole saanut raportista opintopis-
teitä erikseen. Raportti ei ole osa varsinaista diplomityötä, mutta se toimii 
työn tausta-aineistona (liite 3). 

Raportin tarkasteluita varten valitsin yhdessä työn ohjausryhmän kanssa 
neljä asemakaavaa, neljä osayleiskaavaa ja kolme yleissuunnitelmaa. Tarkas-
tellut asemakaavat ovat työnimiltään Härmälänrannan asemakaava, Kouk-
kurannan asemakaava, Lintuhytin asemakaava ja Niemenranta II asema-
kaava. Osayleiskaavoista tarkastelussa olivat Nurmi-Sorilan osayleiskaava, 
Ojalan osayleiskaava, Santalahden osayleiskaava ja Tampereen kantakau-
pungin yleiskaava. Yleissuunnitelmista puolestaan tarkasteltavaksi päätyivät 
Hakametsän yleissuunnitelma, Haukiluoman yleissuunnitelma ja Isokuusen 
yleissuunnitelma. 

Tarkasteluun valittiin sellaisia kaupunkisuunnitteluhankkeita, joista tiedet-
tiin jo etukäteen, että niissä on kiinnitetty erityistä huomiota johonkin kes-
tävän alueen määritelmän mukaiseen tavoitteeseen. Valittu aineisto sisältää 
erilaisia lähestymistapoja ja konsepteja ekotehokkaaseen suunnitteluun liit-
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tyen. Pääasiassa kussakin hankkeessa käytetyt keinot eroavat toisistaan. Va-
litut hankkeet kattavat ajallisesti merkittävän kauden Tampereen maankäy-
tön ekotehokkuuden edistämisen kannalta. Hankkeita ja selvityksiä on tehty 
sekä Tampereen kaupungin oman henkilöstön että kaavakonsulttien toi-
mesta. Kaavahankkeiden lisäksi tarkastelussa on Tampereen kaupungilla 
käytössä oleva Asemakaavoituksen kestävän kehityksen suunnitteluohje.  

Työssä käytettiin aineistona hankkeista julkisesti saatavilla olevaa, päätök-
senteossa käytettyä aineistoa selvityksineen ja erillissuunnitelmineen. 
Osasta hankkeista aineistoon sisällytettiin myös sellaisia erillisselvityksiä ja -
suunnitelmia, jotka eivät syystä tai toisesta olleet mukana julkisessa aineis-
tossa tai sen liitteissä. Dokumentaation läpikäymisen lisäksi lähestyin hank-
keiden suunnittelijaosapuolia kyselyllä ja haastatteluilla.  

Asemakaavojen ja osayleiskaavojen perustietojen kartoittamiseksi käsittelin 
viranomaisaineistoa, joka oli saatavilla kaavan julkisilla internetsivuilla. Ai-
neisto käsitti asemakaavojen osalta osallistumis- ja arviointisuunnitelman, 
kaavaselostuksen ja kaavakartan. Yleiskaavojen osalta tarkasteltiin kaava-
selostusta ja kaavakarttaa. 

Yleissuunnitelmien osalta käsiteltiin päätöksentekoa varten valmisteltuja 
suunnitelmia ja selvityksiä. Tarkasteltavassa aineistossa oli hankkeesta riip-
puen yleissuunnitelmaselostus tai –raportti sekä erilaisia suunnitelmia, ku-
ten kartta-aineistoja ja maankäyttökaavioita.  

Niin asema- ja yleiskaavoihin kuin yleissuunnitelmiin liittyen otin käsittelyyn 
myös viranomaisaineiston liitteitä, selvitysaineistoa ja erillissuunnitelmia. 
Tarkasteluun valitsin kuitenkin vain sellaiset aineistot, jotka oli laadittu hank-
keen ekotehokkuustavoitteitten takia. Liikenne-, hulevesi- ja luontoselvityk-
siä ei lähtökohtaisesti otettu tarkasteluun mukaan, vaikka niillä on suora yh-
teys kestävyystavoitteisiin, sillä niiden rooli maankäytön suunnittelussa on 
tunnistettu ja vakiintunut. Otin tarkasteluun selvitysten osalta myös sellaisia 
aineistoja, joita ei ollut julkaistu hankkeen julkisilla sivuilla.  

Kaikkia suunnitteluprosessien aikana tehtäviä suunnitteluratkaisuita ei vali-
tettavasti aina dokumentoida osaksi viranomaisaineistoja tai selvitysraport-
teja. Tämän vuoksi haastattelin kaavahankkeissa mukana olleita henkilöitä. 
Haastattelukutsuja lähetettiin 72 henkilölle. Lähetin haastattelujen aihepii-
riin herättelevät alustavat kysymykset haastattelukutsun yhteydessä etukä-
teen haastateltaville ja haastateltavilla oli mahdollisuus vastata kysymyksiin 
etukäteen nettilomakkeen kautta. Vastauksia tarkennettiin henkilöhaastat-
telulla, joka suoritettiin puhelimitse tai kasvotusten. Henkilöhaastattelut 
etenivät vapaamuotoisen keskustelun kautta ja niiden tavoitteena oli syven-
tää kirjallisessa muodossa annettuja vastauksia. Osassa haastatteluita halut-
tiin laajentaa tarkastelun näkökulmaa. Käytin haastattelutilanteessa apuna 
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laajempaa apukysymysten listaa. Haastattelukysymykset ja apukysymykset 
on esitetty työn liitteissä (liite 1).  

Toteutin henkilöhaastatteluita yhteensä 23. Haastatelluista 18 oli kaavan 
valmistelijoita tai kaavatyön ohjaajia. Lisäksi haastateltiin yhteensä viittä 
konsulttia, jotka olivat laatineet kaavatyön yhteydessä teetettyjä selvityksiä 
tai ohjeita.  

Keskeiset tiedot kustakin hankkeesta esitetään kappaleessa 4. Kokosin haas-
tatteluista tehdyt muistiinpanot yhteen ja poimin niistä ajatuksia ja oppeja, 
jotka tulisi huomioida yleisesti kestävässä aluesuunnittelussa. Poimin haas-
tatteluista lisäksi yksittäisten menetelmien ja työkalujen käyttöön sekä tu-
loksiin liittyviä huomioita. Otteita haastatteluiden aikana koostetusta aineis-
tosta sekä suoria lainauksia haastateltavilta löytyy Kestävä kaupunki -rapor-
tista (Liite 3). 
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Kuva 2. Tampereen kartta. 
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 KESTÄVYYSTAVOITTEET JA KESTÄVÄ 
ALUE 

Vaikka esitänkin tässä diplomityössä tuoreempia tavoitteita ja viitekehyksiä 
kestävälle alueelle, on itse termi kestävä kehitys määritelty kansainvälisesti 
omaksutulla ja edelleen käyttökelpoisella tavalla jo vuonna 1987, kun Ympä-
ristön ja kehityksen maailmankomissio julkaisi raportin Yhteinen tulevaisuu-
temme. Raportissa, johon viitataan usein komission puheenjohtajan Brundt-
landtin mukaan, määritellään ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää 
nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää 
omat tarpeensa.” (World Commission on Environment and Development  
1987) Tähän kestävän kehityksen määritelmään liittyy keskeisesti käsite ih-
misten tarpeista, erityisesti maailman köyhimpien ihmisten minimitarpeista 
sekä käsite rajoitteista, jotka liittyvät ympäristön kykyyn kattaa nykyiset ja 
tulevat tarpeet. 

Kehitystä on pyritty muuttamaan kestävään suuntaan jo vuosikymmenten 
ajan, mutta muutos vaikuttaa edelleen tapahtuvan liian hitaasti. Paljon on jo 
saatu aikaan, mutta kuten seuraavissa kappaleissa esitetyt Yhdistyneiden 
kansakuntien 17 kestävän kehityksen tavoitteistakin on pääteltävissä, kehi-
tys on tapahtunut ja tapahtuu edelleen painottuen siihen, että kaikille maa-
ilman ihmisille on pyritty takaamaan elämisen perustarpeet. Vaikka maapal-
lon kantokyvystä huolehtiminen on ollut mukana kestävän kehityksen käsit-
teessä, eivät toimenpiteet maailmanlaajuisesti ole kuitenkaan ensisijaisesti 
kohdistuneet ympäristön ja ekosysteemin tarpeisiin. 

  

Kuva 3. Yksinkertaistus kestävän kehityksen edellyttämästä tasapainosta. 
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Viimeistään nyt onkin alettu kyseenalaistamaan, onko ylipäätään mahdol-
lista saavuttaa Euroopan unionin kestävän kehityksen määritelmän mu-
kaista tavoitetta ”hyvästä elämästä maapallon resurssien rajoissa” jatka-
malla nykymallin mukaan hyvinvoinnin ja talouskasvun edistämästä ja vain 
pyrkimällä hillitsemään kasvun aiheuttamia vaikutuksia ympäristöön. 

Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) uusimmassa Ympäristön tila -raportissa 
todetaan, että Euroopalla on ennennäkemättömän laajoja ja kiireellisiä ym-
päristöhaasteita. Raportin mukaan Eurooppa ei saavuta vuoden 2030 tavoit-
teitaan, ellei seuraavan kymmenen vuoden aikana puututa ripeästi luonnon 
monimuotoisuuden hälyttävän nopeaan vähenemiseen, ilmastonmuutok-
sen kasvaviin vaikutuksiin ja luonnonvarojen ylikulutukseen. (Euroopan 
ympäristökeskus 2019) 

Euroopan ympäristökeskuksen raportissa selvitetään, miten Eurooppa on 
onnistunut saavuttamaan vuosien 2020 ja 2030 poliittiset tavoitteensa sekä 
vuodelle 2050 asetetut pidemmän aikavälin päämääränsä kestävään vähä-
hiiliseen tulevaisuuteen siirtymisessä. Raportissa todetaan, että Euroopassa 
on kahden viime vuosikymmenen aikana saavutettu jo huomattavaa edis-
tystä ilmastonmuutoksen lieventämisessä ja kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentämisessä. Myös muilla alueilla on selkeitä merkkejä edistymisestä, 
muun muassa ilman ja vesien saastumiseen puuttumisessa sekä sellaisten 
uusien toimintatapojen käyttöönotossa, joilla torjutaan muovijätettä ja tue-
taan ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä kierto- ja biotaloutta. 
(Euroopan ympäristökeskus 2019)  

 

 

 
Kuva 4. Ilmaston lämpenemisen rajoittamisen tavoitteet voidaan saavut-
taa lämpötilarajan väliaikaisen ylityksen jälkeen. Kuva pohjautuu IPCC:n 
1,5 asteen raportin tuloksiin. © Ilmatieteen laitos ja ympäristöministeriö 
2019. Ilmasto-opas.fi. 
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Yleiset ympäristösuuntaukset Euroopassa eivät kuitenkaan ole parantuneet 
edellisen, vuonna 2015 laaditun EEA:n ympäristön tilasta kertovan raportin 
jälkeen. Arvioinnissa pannaan merkille, että vaikka useimpia vuoden 2020 
tavoitteista, erityisesti luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tavoitteita, ei 
saavuteta, vuosille 2030 ja 2050 asetettujen pidemmän aikavälin tavoittei-
den saavuttaminen on edelleen mahdollista. (Euroopan ympäristökeskus 
2019) Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen on positiivista, mutta il-
maston lämpeneminen tulee silti vaikuttamaan ympäristöön ja vaikka pitkän 
aikavälin tavoitteet voidaan saavuttaa ja lämpötila palautuu 1,5 asteen ta-
solle väliaikaisen lämpenemisen jälkeen, voi ilmaston väliaikaisellakin läm-
penemisellä olla peruuttamattomia seurauksia. 

Eurooppa on edistynyt huomattavasti resurssitehokkuudessa ja kiertotalou-
dessa. Uusimmat suuntaukset kuitenkin osoittavat, että eteneminen on hi-
dastunut muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen, teollisuuden päästöjen 
ja jätteen tuottamisen vähentämisen, energiatehokkuuden parantamisen ja 
uusiutuvien energialähteiden osuuden lisäämisen osalta. Näyttää siltä, että 
nykyinen etenemisvauhti ei riitä vuosille 2030 ja 2050 asetettujen ilmasto- 
ja energiatavoitteiden saavuttamiseen. Luonnon monimuotoisuuden suo-
jelu ja säilyttäminen on edelleen suurin toiminta-alue, jolla Eurooppa ei ole 
juurikaan edennyt. Todennäköisesti tällä alueella saavutetaan vuodelle 2020 
asetetuista 13 erityistavoitteesta vain kaksi. Jos nykysuuntaus jatkuu, 
vuonna 2030 luonnon tila on entistäkin heikompi ja ilma, vedet ja maaperä 
entistäkin pilaantuneempia. (Euroopan ympäristökeskus 2019) 

Kuva 5. Maapallon keskilämpötilan väliaikaisellakin nousulla on merkittäviä 
vaikutuksia. Kuva pohjautuu IPCC:n 1,5 asteen raportin tuloksiin. © Ilmatie-
teen laitos ja ympäristöministeriö 2019. Ilmasto-opas.fi. 
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Maankäytön osalta tavoitteen saavuttamiseksi tarvittava muutos on melko 
radikaali. Kun maankäytön nettovaikutus hiilidioksiditasapainoon nykyti-
lassa on negatiivinen, tulisi maankäytön muutosten jo hyvissä ennen tavoi-
tevuotta alkaa sitomaan hiilidioksidia eli tuottaa positiivinen vaikutus hiilita-
sapainoon. Kuten raportissakin todetaan, on muutoksen aikaansaamiseksi 
tehty jo paljon ja moni suomalainenkin on varmasti huomannut muutokset 
omassa arjessaan ja työssään.  Huolta aiheuttavat edelleen kuitenkin ilmas-
tonmuutoksen sekä ilman- ja melusaasteen vaikutukset ympäristöön ja ih-
misten terveyteen. Esimerkiksi pienhiukkasille altistuminen aiheuttaa vuo-
sittain noin 400 000 ennenaikaista kuolemaa Euroopassa. (Euroopan 
ympäristökeskus 2019)  

Myös Suomi on lupautunut tekemään osansa ilmastonmuutoksen hillitse-
miseksi ja maapallon kantokyvyn turvaamiseksi. Suomi on valtiona sitoutu-
nut kestävän kehityksen tavoitteisiin esimerkiksi Yhdistyneiden kansakun-
tien (YK) ilmastosopimuksen sekä Agenda 2030 Kestävän kehityksen tavoit-
teiden ja Uuden kaupunkikehitysohjelman kautta. Nämä tavoitteet konkre-
tisoituvat kuntatasolle esimerkiksi Suomen ympäristöministeriön Kestävän 
kaupunkikehityksen ohjelman sekä paikallisten, kuntastrategiassa asetetta-
vien tavoitteiden kautta.  

 

  

Kuva 6. Maankäytön osalta lämpötilan rajoittamiseksi tarvittava muutos on 
radikaali. GtCO2 = miljardia tonnia hiilidioksidia. Kuva pohjautuu IPCC:n 1,5 
asteen raportin tuloksiin. © Ilmatieteen laitos ja ympäristöministeriö 2019. 
Ilmasto-opas.fi. 
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Kuva 7. Yhdistyneiden kansakuntien logo. 
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 Kansainväliset ilmastoneuvottelut 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat globaaleja, joten sen torjumiseksi teh-
tävän politiikan on oltava kansainvälistä. Tärkeimmät ilmastopoliittiset lin-
jaukset on tehty vuonna 1994 voimaan tulleessa YK:n ilmastopuitesopimuk-
sessa (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), sen alai-
sessa Kioton pöytäkirjassa, jonka toinen velvoitekausi päättyy vuoteen 2020 
ja Pariisin sopimuksessa, joka on toistaiseksi voimassa ja koskee vuoden 
2020 jälkeistä aikaa. Ilmastopuitesopimuksen tavoitteena on ilmakehän kas-
vihuonekaasujen pitoisuuden vakauttaminen vaarattomalle tasolle sellai-
sessa ajassa, että maapallon ekosysteemit ehtivät sopeutua kaasuista aiheu-
tuvaan ilmastonmuutokseen luonnollisella tavalla. Ilmastopuitesopimus ei 
sisällä määrällisiä tavoitteita, vaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-
sestä sovitaan sopimusta tarkentavassa Kioton pöytäkirjassa. Ilmastopuite-
sopimusta täydennettiin joulukuussa 2015 kun osapuolet hyväksyivät vuo-
den 2020 jälkeistä aikaa koskevan Pariisin sopimuksen. (Ympäristöministeriö 
2020) 

3.1.1 Pariisin ilmastosopimus 

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on rajoittaa maapallon keskilämpö-
tilan nousu alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä 
toimiin, joilla maapallon lämpeneminen saadaan rajattua alle 1,5 asteen. Pa-
riisin sopimus koskee vuoden 2020 jälkeistä aikaa, jolloin Kioton pöytäkirjan 
voimassaolo lakkaa. (Suomen hallitus 2016) 

Päästövähennystavoitteiden lisäksi sopimuksessa on asetettu pitkän aikavä-
lin tavoite ilmastonmuutokseen sopeutumiselle sekä tavoite sovittaa rahoi-
tusvirrat kohti vähähiilistä ja ilmastokestävää kehitystä. Sopimuksessa ei 
määritellä määrällisiä päästövähennysvelvoitteita vaan sopimuksessa osa-
puolet sitoutuvat valmistelemaan, tiedottamaan, ylläpitämään sekä saavut-
tamaan peräkkäiset kansalliset päästötavoitteensa. Osapuolilla on velvolli-
suus valmistella kansallinen panos viiden vuoden välein, ja uusimman kan-
sallisen tavoitteen tulee olla aina edellistä kunnianhimoisempi. Parisiin sopi-
muksen 4 artiklan mukaan osapuolten tulee pyrkiä saavuttamaan maailman-
laajuisten kasvihuonepäästöjen huipputaso mahdollisimman pian ja tehdä 
sen jälkeen nopeat vähennykset. (Suomen hallitus 2016)  

Maankäytön muutokset suunnittelusta toteutukseen ovat pitkän aikavälin 
muutoksia. Tämän vuoksi kuntien tulisi tosissaan pohtia, minkälaisiin ratkai-
suihin nyt tehtävä maankäytön suunnittelu perustuu. Esimerkiksi liikenteen 
ja energiahuollon tulisi nyt suunniteltavilla alueilla olla käytännössä päästöil-
tään negatiivista, jotta kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa sovittuun ai-
katauluun päästään.   
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 Agenda 2030 - YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma on valtioita poliittisesti sitova 
asiakirja, jonka aikajänne on 2016-2030. Suomi on sitoutunut tavoitteiden 
saavuttamiseen sekä kotimaassa, että kansainvälisessä yhteistyössä. Ensisi-
jainen vastuu ohjelman toimeenpanosta on valtiolla. Tavoitteiden saavutta-
misessa paikallishallinnolla on kuitenkin tärkeä rooli. Ohjelman ja siihen liit-
tyvien 17 tavoitteen pyrkimyksenä on poistaa maailmasta äärimmäinen köy-
hyys samalla, kun hyvinvointi turvataan ympäristölle kestävällä tavalla.  
(Suomen Ulkoministeriö 2020).  

Tavoitteista 15 ensimmäistä on käytännönläheisiä ja huomioitavissa suoraan 
kuntatasolla, kun taas tavoitteet 16 ja 17 liittyvät enemmän valtioiden väli-
seen yhteistyöhön. Tavoitteista viisi ensimmäistä liittyvät sosiaalisesti kestä-
vään kehitykseen, joiden ratkaiseminen on samanaikaisesti sekä tärkeintä, 
että haastavinta.  

Kohdat kuusi ja seitsemän, ”varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä 
sanitaatio kaikille” ja ”varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenai-
kainen energia kaikille ovat ekologisen kestävyyden ytimessä” liittyvät kau-
punkeihin ja yhdyskuntiin. Suomalaisessa kontekstissa näiden kohtien täyt-
täminen saattaa tuntua triviaalilta. Voimme kuitenkin kyseenalaistaa nykyi-
set suunnittelukäytäntömme ja kysyä, olemmeko todella järjestäneet veden 
saannin, sanitaation ja energiahuollon siten kestävällä tavalla, että voisimme 
tuottaa mainitut hyödykkeet kestävästi myös globaalisti. Myös tavoitteet 
11-15 liittyvät suoraan kestäviin kaupunkeihin ja yhdyskuntiin. Tavoitteet 8-
10 liittyvät talouteen ja talousjärjestelmään. 

Tavoitteista huomioitavaa on se, että tavoitteet ilmastoteoista sekä veden-
alaisen ja maanpäällisen elämän suojelemisesta ovat vasta tavoitteet 13, 14 
ja 15. Jos voimme jollakin tapaa pitää tavoitteiden järjestystä merkitykselli-
senä sen suhteen, miten kiireellisenä ja tärkeänä tavoitteita pidetään, pitä-
nee todeta se, että tällä hetkellä kestävän kehityksen tavoitteet painottuvat 
vielä melko paljon ihmisten tarpeiden täyttämiseen, eivät niinkään ekosys-
teemien tarpeiden täyttämiseen. Tämä on ainoa inhimillinen tapa lähestyä 
näitä globaaleita haasteita, mutta painotus näkyy siinä, miten hyvin tavoi-
tetta ollaan kunkin tavoitteen osalta saavuttamassa. 

Kestävän kehityksen tavoitteista kaikki liittyvät välillisesti kaupunkisuunnit-
teluun jollakin tasolla. Tampereen kaupungin kaavoituksessa huomioitavia 
ovat erityisesti tavoitteet 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 ja 15.  
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Taulukko 1 Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet. 
Y

h
te

is
k

u
n

ta
 

1 Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta. 

2 Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta 
ja edistää kestävää maataloutta. 

3 Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille. 

4 Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä 
elinikäiset oppimismahdollisuudet. 

5 Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa nais-
ten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. 

K
a

u
p

u
n

g
it

 ja
 

yh
d

ys
k

u
n

n
a

t 6 Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kai-
kille. 

7 Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen 
energia kaikille. 

T
a

lo
u

s 

8 Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja 
tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. 

9 Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää te-
ollisuutta ja innovaatioita. 

10 Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä. 

V
a

lt
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, m
a

a
k

u
n

n
a

t,
 k

a
u

p
u

n
g

it
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 y
h

d
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k
u

n
n

a
t 11 Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskun-

nat. 

12 Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. 

13 Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vas-
taan. 

14 
Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edis-
tää niiden kestävää käyttöä. 

15 Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja 
edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää 
käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maape-
rän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviämi-
nen. 

V
a
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n

 y
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 16 Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oi-
keuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia 
instituutioita kaikilla tasoilla. 

17 Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja glo-
baalia kumppanuutta. 
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Keväällä 2020 tavoitteiden asettamisesta on kulunut 5 vuotta ja tavoiteai-
kaan on vielä jäljellä 10 vuotta. Tällä hetkellä mikään maa ei ole saavutta-
massa tavoitteitaan kaikkien tavoitteiden osalta. Parhaiten muutosta kehit-
tyneissä maissa on tapahtunut tavoitteen ”ei köyhyyttä” osalta. Heikointa 
edistyminen on ollut tavoitteiden ”Vedenalainen ja maanpäällinen elämä” 
osalta.  

Kansainvälisessä vertailussa Suomi pärjää hyvin kestävyystavoitteiden suh-
teen. Vuonna 2019 laaditun raportin mukaan suomi on jo saavuttanut 
Agenda 2030 tavoitetason köyhyyden poistamisen; hyvän koulutuksen; 
edullisen ja puhtaan energian sekä eriarvoisuuden vähentämisen osalta. Ra-
portin mukaan Suomella on kuitenkin suuria haasteita päästä tavoitteeseen 
vastuullisen kuluttamisen ja ilmastotekojen osalta. Tämän lisäksi Suomella 
on merkittäviä haasteita päästä tavoitteeseen myös muilla osa-alueilla. 
(Sachs ym. 2019) 

Sen lisäksi, että raportista selviää, miten hyvin eri valtiot ovat saavuttamassa 
tavoitteita, raportissa arvioidaan kunkin valtion kehityssuuntaa kunkin ta-
voitteen saralla. Suomen tavoitteiden saavuttamisen kannalta positiivista on 
se, että trendi on yhtä tavoitetta lukuun ottamatta ”kohenemassa” tai oike-
alla uralla menossa kohti tavoitteita. Huolestuttavaa on se, että tavoitteen 
”vedenalainen elämä” osalta Suomen kehityssuunta vaikuttaa olevan jumiu-
tunut.  

 

 Kuva 8. Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet. 



17 

 

 YK:n Uusi kaupunkikehitysohjelma 

Uusi kaupunkikehitysohjelma (The New Urban Agenda) hyväksyttiin YK:n 
kestävän kaupunkikehityksen kongressissa Quitossa, Equadorissa loka-
kuussa 2016 ja vahvistettiin YK:n yleiskokouksessa joulukuussa 2016.  

Uusi kaupunkikehitysohjelma on Habitat -verkoston yhteinen visio parem-
masta ja kestävämmästä tulevaisuudesta. Näkemys on, että jos kaupungis-
tuminen on hyvin suunniteltua ja hyvin hoidettua, se voi olla tehokas väline 
kestävän kehityksen edistämiseen. Uusi kaupunkikehitysohjelma sisältää 
koko joukon varsin konkreettisia sitoumuksia, jotka voivat jo sellaisenaan 
toimia hyvänä ohjenuorana kestävän kehityksen edistämiselle etenkin isom-
missa kaupungeissa. Uusi kaupunkikehitysohjelma kokoaa yhteen periaat-
teita ja tavoitteita kaupunkien ja yhdyskuntien suunnitteluun, rahoitukseen, 
kehittämiseen, hallintaan ja hoitamiseen. Kaupunkikehitysohjelman tavoit-
teena on vastata YK:n Agenda 2030 tavoitteisiin kaupungistumisen ja yhdys-
kuntasuunnittelun keinoin.  

Ohjelmassa luetellaan tavoitteeksi poistaa köyhyys ja nälkä kaikissa muo-
doissaan ja ulottuvuuksissaan; vähentää eriarvoisuutta; edistää jatkuvaa, 
osallistavaa ja kestävää talouskasvua; saavuttaa sukupuolten välinen tasa-
arvo sekä parantaa kaikkien naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksia; pa-
rantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia; edistää kaupunkien resilienssiä 
sekä suojella ympäristöä. (United Nations Conference on Housing and 
Sustainable Urban Development (Habitat III) 2017) 
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Kuva 9. Valokuva Tammerkosken yläjuoksun suuntaan. 
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 Ympäristöministeriö – kestävä kaupunki 

Kestävä kaupunki on Suomen Ympäristöministeriön koordinoima 5-vuotinen 
ohjelma, jota toteutetaan vuosina 2019-2023. Toiminnan taustalla vaikutta-
vat edellä kuvatut YK:n Uusi kaupunkikehitysohjelma sekä YK:n Agenda 
2030:n kestävän kehityksen maailmanlaajuiset tavoitteet. Ohjelman esittely 
tämän diplomityön yhteydessä on olennaista, sillä ohjelman kuvauksessa tii-
vistyvät hyvin ne tavoitteet, jotka ovat keskeisimpiä Suomalaisessa kaupun-
kisuunnittelussa. Ohjelma tarjoaa erityisesti kunnille mahdollisuuksia ver-
kostoitumiseen ja yhteistyöhön. Tämän lisäksi ohjelma myöntää rahallista 
tukea erilaisiin kokeiluihin ja pilotteihin sekä kerää ja monistaa kestävän kau-
punkikehityksen hyviä käytänteitä. Tämän vuoksi nyt käynnistyviä kaupunki-
suunnittelukohteiden tavoitteita voi hyvinkin lähteä suunnittelemaan tämän 
ohjelman tarjoamassa viitekehyksessä. 

Ohjelmassa jakautuu kahteen teemaan: kestävä kasvu ja kestävä hyvin-
vointi. Kestävän kasvun alle ohjelmassa sijoittuvat tavoitteet vähähiilisistä ja 
älykkäistä kaupungeista. Kestävän hyvinvoinnin alle puolestaan sijoittuvat 
teemat sosiaalisesti kestävät sekä terveelliset kaupungit. 
(Ympäristöministeriö 2017) 

Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen keinoin tulisi panostaa erityisesti kes-
tävän kasvun alle lukeutuviin teemoihin. Näin voidaan edistää Suomen pää-
semistä Agenda 2030 tavoitteisiin sekä Pariisin ilmastosopimuksen tavoittei-
siin. Kestävän kasvun toimenpiteissä painottuvat erityisesti päästöjen vä-
hentämiseen liittyvät toimenpiteet, mutta pitää muistaa, että maankäytön 
ratkaisuilla tulisi todellisuudessa pystyä negatiivisiin kokonaispäästöihin. 
Myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen näkyy perustellusti ohjelmassa, 
sillä vaikuttaa siltä, että ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen 
onnistuu vain pitkällä aikavälillä. Tällöin kaupunkisuunnittelulla tulee taata 
riittävät viheralueet ja ekosysteemipalvelut niin hulevesien aiheuttamien ris-
kien pienentämiseksi kuin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. 
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Kuva 10. Ympäristöministeriön Kestävä Kaupunki -ohjelman rakenne ja tavoitteet. 
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 Kestävä alue 

Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman viitekehys toimii riittävän 
laajana viitekehyksenä moniin maankäytön hankkeisiin. Diplomityössäni ha-
luan esitellä myös kattavamman konseptin kestävän alueen määrittele-
miseksi. Tässä työssä kestävän alueen viitekehyksenä käytetäänkin Green 
Building Council Finlandin (FIGBC) määritelmää vuodelta 2016.  

FIGBC on rekisteröity yhdistys, joka kuuluu maailmanlaajuiseen World Green 
Building Council -verkostoon. WorldGBC:n jäseninä on toimijoita sekä julki-
selta, että yksityiseltä sektorilta. ja se on sitoutunut saavuttamaan vuoteen 
2050 mennessä seuraavat tavoitteet: rajoittaa maailmanlaajuinen lämpöti-
lan nousu 1,5 celsiusasteeseen; vähentää kiinteistö- ja rakennusalan hiilidi-
oksidipäästöjä 84 gigatonnilla sekä varmistaa, että kaikki rakennukset ovat 
nollapäästöisiä.  

Suomen yhdyskuntien kestävän kehittämisen edistämiseksi FIGBC on laati-
nut kestävän kaupungin määritelmän. Määritelmän päivitys on parhaillaan 
käynnissä ja käytän diplomityössä vuonna 2016 julkaistua määritelmää. 
Määritelmässä kestävyyden käsite jaetaan eri näkökulmiin. Määritelmässä 
todetaan lisäksi, miten kestävyyteen vaikutetaan eri tavoin eri aluesuunnit-
telutasoilla. Haluan käyttää diplomityössäni Green Building Councilin määri-
telmää, sillä kyseinen määritelmä on kattava ja olen käyttänyt määritelmää 
myös diplomityöprosessin ohella laatimassani Kestävä kaupunki -raportissa.  

Kuntien maankäytön suunnittelu perustuu vuonna 2000 uudistuneeseen 
maankäyttö- ja rakennuslakiin. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuspro-
sessi on parhaillaan käynnissä, mutta jo nykyinen laissa, maankäyttö- ja ra-
kentamislain 1 § lain yleiseksi tavoitteeksi mainitaan ” -- järjestää alueiden 
käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinym-
päristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kult-
tuurisesti kestävää kehitystä.”  FIGBC:n kestävän alueen määritelmä perus-
tuu maankäyttö- ja rakennuslain 1 §:n, mikä puoltaa sen käyttöä nimen-
omaan samaan lakiin pohjautuvan kaavoitusprosessin kestävyyden viiteke-
hyksenä.  

Määritelmässä alueiden kestävyydellä tarkoitetaan niitä alueen ominaisuuk-
sia, jotka liittyvät kestävän kehityksen tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen. 
Kestävällä aluesuunnittelulla vaikutetaan alueiden kestävyyteen erityisesti 
maankäytön, rakentamisen, liikenteen ja infrastruktuurin ratkaisuilla. Mää-
ritelmässä keskitytään MRL:n tarkoittamaan alueidenkäyttöön, alueidenkäy-
tön suunnittelujärjestelmän puitteissa. Kuten MRL, lähestyy FIGBC:n määri-
telmäkin kestävyyttä eri näkökulmista: ekologiset pääkriteerit; taloudelliset 
pääkriteerit sekä sosiaaliset/kulttuuriset pääkriteerit.  
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Kuva 11. Kestävän alueen tärkeimmät osatekijät Green Building Councilin määritelmän mukaan. 
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3.5.1 Alueen ekologinen kestävyys 

Ekologista kestävyyttä lähestytään FIGBC:n määritelmässä kolmesta näkö-
kulmasta: yhdyskuntarakenteen ekologisuus, resurssi- ja materiaalitehok-
kuus sekä energiatehokkuus ja kestävä energiantuotanto. 

Käsittelen tässä diplomityössä kestävyyttä pääasiassa ekologisten pääkritee-
rien kautta. Kyseessä on osittain maapallon ekologisesta kestävyysvajeesta 
juontuva tietoinen valinta, osittain tarkastelussa olevan Tampereen kaupun-
gin aineiston suuntautuminen nimenomaan ekologisiin tarkasteluihin. Ta-
loudellisen ja sosiaalisen kestävyyden edistäminen on myöskin tärkeää, 
mutta ainakin toistaiseksi tarjolla olevat kaavoituksen kestävyystyökalut liit-
tyvät pääasiallisesti nimenomaan ekologisen kestävyyden arviointiin. 

Määritelmä nostaa yhdyskuntarakenteen ekologisuuteen liittyen esille seu-
raavat seikat; yhdyskuntarakenteen tiiveys tai tehokkuus – rakennetun ym-
päristön ja infrastruktuurin hyödyntäminen, luontoalueiden tarkoituksen-
mukainen säästäminen, luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden vaali-
minen sekä lisääminen ja edistäminen; ”Infraekosysteemi”, joka käsittää 
muun muassa hulevesien alueellisen käsittelyn sekä harmaat ja mustat ve-
det; kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä suosiva maankäyttö, hyötyliikun-
nan edistäminen; alueen sijainti suhteessa muuhun alue- ja yhdyskuntara-
kenteeseen / liittyminen muuhun kaupunkirakenteeseen, liikennejärjestel-
mään ja palveluverkkoon; pienilmasto-, maaperä-, topografia ja muut vas-
taavat olosuhteet huomioiva maankäyttö. (Green Building Council Finland 
2016) 

Resurssi- ja materiaalitehokkuuteen liittyen määritelmässä nostetaan esille 
seuraavat seikat: materiaalivalinnat, materiaalien kierrätys, jätteiden hyö-
dyntäminen, maarakentamisen materiaalien hyödyntäminen alueellisesti, 
kuljetusten vähentäminen; rakentamisen tarpeen minimointi, tilatehokkuus 
(esimerkiksi lämmitettävät kuutiot), optimoitu asumisväljyys; aluehankkeen 
elinkaaren hiilijalanjälki; elinkaariajattelu, tilojen ja alueiden muunneltavuus 
muuttuvien tarpeiden mukaisesti; luonnonvarojen kestävä käyttö. (Green 
Building Council Finland 2016) 

Energiatehokkuuteen ja kestävään energiantuotantoon liittyen esille tulevat 
seuraavat seikat: olevan infrastruktuurin ja verkostojen hyödyntäminen; ra-
kennusten energiatehokkuus; älykäs sähkö-, lämpö- ja tietoliikenneverkko; 
energiantuotanto perustuen kestävästi uusiutuviin energiamuotoihin, eri-
laisten energiantuotantomuotojen hyödyntäminen – muuntojousto eli va-
rautuminen tulevaan, hajautettujen ja keskitettyjen ratkaisujen optimoitu 
käyttö; liikenteen energiankulutuksen vähentäminen liikkumistarvetta vä-
hentämällä sekä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä suosimalla. (Green 
Building Council Finland 2016) 
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Arkkitehdin ammattitaitoon kuuluu eri tavoitteiden yhteensovittaminen, 
mutta myös arvottaminen. Ekologisen kestävyyden edistäminen edellä mai-
nitut tavoitteet huomioiden tulee monimutkaiseksi sitä mukaa, kun yhdys-
kuntarakenteen tehokkuus kasvaa. Tällöin jo pelkästään ekologisuuteen liit-
tyvät tavoitteet alkavat olemaan osittain ristiriitaisia. Erityisen hankalaa – il-
man erillisiä työkaluja tai laskelmia – on arvioida eri suunnitteluvaihtoehto-
jen vaikutuksia esimerkiksi energiankulutukseen ja etenkin sen päästöihin, 
saati sitten alueen elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen.  

3.5.2 Alueen taloudellinen kestävyys 

Taloudellista kestävyyttä lähestytään FIGBC:n määritelmässä kolmesta nä-
kökulmasta: olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen, investointien ja 
kustannusten optimointi sekä myönteinen aluekehitys. Olevan yhdyskunta-
rakenteen hyödyntämiseen liittyen esille seuraavat seikat: alueen resurssien 
ja vetovoimaisuuden kestävä parantaminen ja hyödyntäminen; palvelujen 
säilymisen ja kehittämisen tukeminen, alueiden omavaraisuuden opti-
mointi; olevan infrastruktuurin hyödyntäminen; yhdyskuntarakenteen ta-
loudellinen tiivistäminen sekä alueen tai lähialueen luonnonvarojen hyödyn-
täminen alueella (maamassat, lähiruoka jne.). (Green Building Council 
Finland 2016) 

Investointien ja kustannusten optimointiin liittyen tärkeiksi nostetaan seu-
raavat seikat: käyttökustannusten optimointi, elinkaarikustannustietoisuus 
(otetaan huomioon käytön ja ylläpidon kustannukset); investointien koko-
naistaloudellinen kannattavuus. Määritelmässä nostetaan myönteiseen 
aluekehitykseen liittyen esille seuraavat seikat: taloudellisen hyvinvoinnin 
edistäminen (alueella ja alueen kehittämisen avulla koko yhdyskunnassa); 
investointien houkutteleminen; monimuotoisen yrityskulttuurin tukeminen; 
terveen kilpailun edistäminen sekä alueiden kilpailukyvyn vahvistaminen. 
(Green Building Council Finland 2016) 

Taloudellisen kestävyyden edistäminen liittyy usein kaupunkisuunnittelu-
hankkeisiin perustavanlaatuisesti. Positiivista on myös se, että ekologisen ja 
taloudellisen kestävyyden tavoitteet ovat usein yhteneväisiä. Olemassa ole-
van infrastruktuurin ja resurssien hyödyntäminen on usein kannattavinta 
sekä ekologisten että taloudellisten mittarien avulla laskettuna.  
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3.5.3 Alueen sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys 

Sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä lähestytään FIGBC:n määritelmässä 
kolmesta näkökulmasta: ympäristön, maiseman ja kulttuuriympäristön vaa-
liminen, ympäristön laatutekijät sekä asuminen ja sosiaaliset suhteet.  Ym-
päristön, maiseman ja kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyen esille nouse-
vat alueen ominaispiirteiden vaaliminen, oman identiteetin luominen/vah-
vistaminen; alueiden uudistaminen erityispiirteet huomioiden sekä elävä ja 
muuttuva maisema ja kulttuuriympäristö. Ympäristön laatutekijöiksi puoles-
taan nostetaan esteettömyys, esteettisyys, ääni- ja valomaisema, visuaali-
nen laatu, orientoitavuus, paikan identiteetti; turvallisuus, terveellisyys ja 
viihtyisyys, ympäristön laatu, ulkoilukulttuuri / kaupunkikulttuuri, lähiluon-
tokokemukset / urbaani elämänmuoto, ”mahdollisuus metsään” / ”mahdol-
lisuus toriin” (Green Building Council Finland 2016) 

Monien isompien kaupunkikehityshankkeiden taustat ovat nykyään sosiaa-
lisen ja kulttuurisen kestävyyden edistämisessä. Esimerkkeinä tästä toimii 
EHYT-hanke, jonka tiimoilta on laadittu tässäkin työssä käsitellyt Hakamet-
sän ja Haukiluoman yleissuunnitelmat, sekä muut olemassa olevien lähiöi-
den kehittämiseen tähtäävät hankkeet. Tavoitteet on tärkeä huomioida 
myös uusien alueiden suunnittelussa, mutta erityisesti niihin on tarpeen pa-
nostaa alueilla joissa niissä on havaittu puutteita. Sosiaalisesti ja kulttuuri-
sesti kestävää aluetta tavoitellessa tulisi tavoitteeksi asettaa sosiaalista 
kanssakäyntiä edistävä, segregaatiota vähentävä ympäristö, monipuolinen 
asunto- ja asumismuototarjonta, sekoittuneisuus ja monimuotoisuus; asuk-
kaiden kestäviä valintoja tuleva rakenne ja maankäyttö; erilaisten ihmisryh-
mien erilaisten lähtökohtien, tarpeiden ja tavoitteiden huomioon ottami-
nen, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, arjen sujuvuus (palveluverkon 
suhde maankäyttöön ja liikennejärjestelmään, liikkumistarpeen vähentämi-
nen) sekä osallistumismahdollisuudet suunnitteluun ja päätöksentekoon 
(esimerkiksi paikallisdemokratia). 
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3.5.4 Kestävyys eri aluetasoilla 

FIGBC:n määritelmässä tuodaan esille, että kestävyyteen vaikutetaan eri ta-
voin eri aluetasoilla. Seuraavassa jaottelussa viitataan edellisessä kappa-
leessa sekä kuvassa 11 esitettyyn tavoitteiden luokitteluun eri osa-alueille: 
ihminen, talous ja ympäristö.  

Kaupunkiseututaso 

Kaupunkiseututasolla luodaan maankäytölliset edellytykset toimivalle seu-
dulliselle joukkoliikennejärjestelmälle (ihminen), ohjataan alue- ja yhdyskun-
tarakenteen toimivuutta ja hyödynnetään olemassa olevaa rakennettua ym-
päristöä (ihminen, ympäristö), parannetaan alueen taloudellisuutta hyödyn-
tämällä olemassa olevaa rakennettua ympäristöä ja infraa (talous), tuetaan 
keskustan elinvoimaa (talous) sekä tuetaan palvelujen saatavuutta (ihmi-
nen). (Green Building Council Finland 2016) 

Kaupungistumisen myötä kestävän kehityksen edistäminen korostuu suu-
rimmilla ja kasvavilla kaupunkiseuduilla. Kaupunkiseututasoa ohjataan maa-
kuntakaavoilla ja seudullisilla rakennemalleilla. Näillä suunnitelmilla on oh-
jausvaikutus alemmalle suunnittelutasolle. Ylemmällä suunnittelutasolla 
tärkeä on luoda mahdollisuuksia kestävien ratkaisuiden syntymiselle tar-
kemman suunnittelun yhteydessä. 

Erityisesti kestävään liikkumiseen liittyvät tärkeimmät ratkaisut on tehtävä 
kaupunkiseututasolla. Tällaisia hankkeita ovat erilaiset raide- ja raitiotielii-
kenteen hankkeet, mutta myös väylähankkeet. 

Kaupunkitaso 

Kaupunkitasolla kytketään palveluverkko ja joukkoliikennejärjestelmä toi-
siinsa (ihminen), luodaan kattava jalankulun ja pyöräilyn verkosto (ihminen), 
luodaan eheä yhdyskuntarakenne (talous), huomioidaan monipuolinen vi-
herrakenne ja sen yhdyskuntarakenteellinen ja ekologinen merkitys (ympä-
ristö) sekä luodaan edellytykset ekosysteemipalveluille (ihminen). (Green 
Building Council Finland 2016) 

Kaupunkitason suunnittelua ohjataan varsinaisesti yleiskaavoilla, rakennus-
järjestyksellä ja erilaisilla rakennemalleilla. Isoimmilla kaupunkiseuduilla 
myös erilaisilla rakennemallitarkasteluilla tai jopa maakuntakaavalla voi olla 
yleiskaavan ohella suuri merkitys kaupunkitason suunnittelussa. Myöskään 
strategisten päätösten, poliittisten ohjelmien ja suunnitelmien, kuten palve-
luverkostosuunnitelmien tai maapoliittisten linjausten, roolia kaupunkitason 
suunnittelun välineenä ja taustana ei kuitenkaan tule väheksyä.  
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Kaupunginosa- ja aluetaso 

Kaupunginosatasolla huolehditaan liittymisestä kaupunkirakenteeseen ja 
verkostoihin (talous), suositaan kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä (ym-
päristö), varaudutaan alueellisen energiantuotannon tarpeisiin (ympäristö), 
huomioidaan maankäyttöratkaisuissa alueen pienilmasto-olot, maaperä ja 
topografia (ympäristö) sekä luodaan edellytyksiä yhteisöllisyyteen ja omava-
raisuuteen (ihminen). (Green Building Council Finland 2016) 

Kaupunginosatasolla ohjaus tapahtuu osayleiskaavojen, yleissuunnitelmien, 
asemakaavojen ja rakentamistapaohjeiden avulla.  

Korttelitaso 

Korttelitason suunnittelussa huolehditaan ratkaisujen esteettömyydestä ja 
kulttuuriperinnön säilymisestä (ihminen), sijoitetaan ja suunnataan raken-
nukset siten, että aurinkoenergian hyödyntämiselle on edellytykset (ympä-
ristö) sekä ohjataan rakentamisen ja rakennusten energiatehokkuutta (ym-
päristö). (Green Building Council Finland 2016) 

Korttelitason ohjaus tapahtuu asemakaavoilla sekä erilaisilla kahdenvälisillä 
sopimuksilla, kuten tontinluovutusehdoilla ja maankäyttösopimuksilla. Vaa-
rana niin kaupunginosa- ja aluetasolla kuin korttelitasollakin on kestävyysta-
voitteiden unohtuminen hankkeesta esimerkiksi kiireellisyyden, rutiinien tai 
ristiriitaisten tavoitteiden vuoksi. Se, että kestävyys on huomioitu ylemmillä 
tasoilla, ei vielä takaa onnistunutta lopputulosta, vaan myös tällä tasolla 
suunnitteluun tulee panostaa hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.  
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•   

Kuva 12. Tavoitteiden toteuttaminen eri suunnittelutasoilla Green Building Councilin määritelmän mukaan. 
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 CASE: TAMPEREEN KAAVOITUS  

Osaaminen kestävän kehityksen alalla on kasvanut. Tämän lisäksi kestävyys-
tavoitteet päivittyvät ja tarkentuvat jatkuvasti. Viimeisimpien vuosien ai-
kana kestävyystavoitteiden määrittelyyn on otettu mukaan numeerisesti 
määriteltyjä tavoitteita, mikä helpottaa niiden toteutumisen seuraamista 
erilaisten mittareiden kautta.  Alueiden suunnittelun kestävyystavoitteet 
juontuvat kansainvälisistä energia- ja ilmastotavoitteista. Globaali luonnon-
varoihin ja ilmastonmuutokseen liittyvä kestävyyskriisi pakottaa yhteiskun-
nat muuttamaan toimintatapojaan kestävämpään suuntaan. Kansainväliset 
tavoitteet ja sopimukset ohjaavat kansallisen tason tavoitteita, lainsäädän-
töä ja ohjeita.  

Ajatuksen tasolla kaavoja valmistelevan asiantuntijan ja virkamiehen työtä 
ohjaavat suoraan kansainväliset, EU-tasoiset ja kansalliset päätökset, Suo-
men lainsäädäntö sekä kansalliset ohjelmat. Käytännön tasolla kaavat val-
mistellaan poliittiseen päätöksentekoon. Tämän vuoksi käytännön kaavoi-
tustyössä korostuu se, miten hyvin ilmastotavoitteet on jalkautettu kunnan 
strategiaan ja ohjelmiin. Tavoitteisiin sitoudutaan ja niitä toteutetaan kun-
tatasolla erilaisten ohjelmien ja hankkeiden kautta. 

Työn tarkastelua varten on syytä luoda katsaus Tampereen kaupungin kes-
tävyystavoitteisiin ja siihen, minkälaisia tavoitteita kaavoitukselle ja maan-
käytölle asetetaan.  

Olen taustoittanut diplomityötäni tutustumalla Tampereen kaupunkistrate-
giaan. Kaavoitukselle asetetaan tavoitteita kaupunkistrategian ohella myös 
muilla keinoilla. Monet ohjelmista ja projekteista ovat kuitenkin varsin lyhyt-
ikäisiä, eikä niiden jatkuvuus ole yhtä hyvä kuin kaupunkistrategian. Tämän 
vuoksi paikalliset hankkeet ja projektit, kuten Kestävä Tampere 2030 -oh-
jelma, on rajattu pois diplomityön tarkasteluaineistosta ja tässä yhteydessä 
tarkastellaan vain voimassa olevaa kaupunkistrategiaa, joka ohjaa päätök-
sentekoa. 

Jotta työssä päästään kiinni työkaluihin ja menetelmiin, joilla kestävyysta-
voitteita voidaan edistää, on työssä tutkittu Tampereen kaavoituksessa käy-
tössä olleita työkaluja ja menetelmiä. Tässä osiossa hyödynnetään vuonna 
2017 laatimaani raporttia, joka on diplomityön liitteenä. Raportin tiedot on 
kerätty vuonna 2016.  
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 Tampereen kaupunkistrategia 

Olen käsitellyt diplomityössäni Tampereen kaupunkistrategiaa, joka oli voi-
massa diplomityön tekohetkellä joulukuussa 2019. Otin kaupunkistrategian 
käsiteltäväksi sellaisenaan kuin se oli julkisesti Tampereen kaupungin inter-
net-sivulla saatavilla. En huomioinut käsittelyssä muita erillisiä dokument-
teja tai erillisten ohjelmien kuvauksia. Koska keskityn tässä työssä nimen-
omaan ekologiseen kestävyyteen, poimin käsittelyyn strategiasta ne osiot, 
joiden katsoin ohjaavan kaupunkisuunnittelua kestävään suuntaan. 

Luova ja innovatiivinen 

Tampere tavoittelee olevansa vuoteen 2030 mennessä kiinnostavin toimin-
taympäristö yrityksille, luovuuden ja innovaatioiden kohtauspaikka sekä 
pohjoismaiden vetovoimaisin elämyskaupunki. Luovuus ja innovatiivisuus 
liittyvät ekologisen kestävyyden edistämiseen ensisijaisesti strategiassakin 
erikseen mainittujen innovaatioympäristöjen ja -alustojen kautta. Niin kut-
suttu alustatalous on kaupunkisuunnittelun näkökulmasta vasta ottamassa 
ensiaskeleitaan, mutta tarjoaa paljon mahdollisuuksia kaupunkien resurssi-
tehokkuudelle. Tampereen kaupunkistrategiassa luvataan, että kaupunki 
toimii aktiivisesti koko kaupunkiyhteisön luovuutta ja teknologiaa yhdistä-
vien innovaatioiden mahdollistajana. Kaupunki toimii uusien ratkaisujen ko-
keilu- ja kehitysalustana. (Tampereen kaupunki 2017c) 

Strategian ”luova ja innovatiivinen” – osion alle sijoittuvista varsinaisista ta-
voitteista ja niihin liittyvistä mittareista mikään ei edellytä luovuuden ja in-
novatiivisuuden edistävän kestävää kehitystä. 

Urbaani ja kestävästi kasvava 

Luonnollisesti käytännössä koko strategian osio ”urbaani ja kestävästi kas-
vava” liittyy kestävän kaupunkisuunnittelun edistämiseen. Tampereen kau-
punkistrategian mukaan kaupunki on vuonna 2030 300000 asukkaan viih-
tyisä ja elävä kaupunki; hiilineutraali sekä älykkään ja kestävän liikenteen ja 
kaupunkikehityksen edelläkävijä. Tavoite on tarkoitus saavuttaa panosta-
malla kaupungin kasvuun tarkastelemalla maankäyttöä, asumista, liiken-
nettä, palveluja, taloutta ja investointeja kokonaisuutena suhteessa kasvu-
tavoitteeseen. Kasvu suunnataan ensisijaisesti joukkoliikennevyöhykkeelle 
ja aluekeskuksiin – yhdyskuntarakennetta tiivistetään. Raitiotietä kehitetään 
kaupungin liikennejärjestelmän runkona. (Tampereen kaupunki 2017c) 

Varsinaisista mittareilla seurattavista tavoitteista kaupunki tavoittelee 
asuinkerrosalasta 80% kaavoittamista aluekeskuksiin sekä joukkoliikenne-
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vyöhykkeelle; sekä absoluuttista että asukaskohtaista vähennystä hiilidiok-
sidipäästöihin; energiankulutuksen vähentymistä kunta-alan energiatehok-
kuussopimuksen (KETS) mukaisesti;  kestävien liikkumismuotojen kulkutapa-
osuuden nousua; raitioliikenteen käynnistyminen ja jatkovaiheen rakenta-
minen; Hiedanrannan älykkään ja kestävän uuden kaupunginosan toteutta-
minen on käynnistynyt. (Tampereen kaupunki 2017c) 

Tampereen strategiassa on useita tavoitteita, joiden toteuttaminen edistää 
kestävää kehitystä. Erityisen positiivista on se, että tavoitteisiin liittyviä mit-
tareita on muodostettu. Tampereen kaupunkistrategian toteutumista voi 
seurata internetissä sivuilla tampere.fi/pulssi. Tämä voi omalta osaltaan mo-
tivoida työntekijöitä tavoitteiden saavuttamiseen. Tampereen kaupungin 
kaavoituksessa työskentelevän tulisikin luonnollisesti ensisijaisesti pyrkiä to-
teuttamaan kaupungin strategiassa asetettuja tavoitteita. Myös Kestävä 
Tampere 2030-ohjelma on tästä näkökulmasta oleellinen viitekehys, vaikka 
sitä ei tässä diplomityössä käsitelläkään.  

Kaupungin strategia ei kuitenkaan kata työssä käsiteltyjen kansainvälisten 
sitoumusten kaikkia kestävyystavoitteita. Jokaisessa hankkeessa tulisikin 
mahdollisuuksien mukaan käyttää myös kaupunkistrategian ulkopuolista vii-
tekehystä kestävälle kaupunkisuunnittelulle. Myös strategiassa mainitut toi-
mintatavat liittyvät kaupunkisuunnitteluun ja kestävän muutoksen mahdol-
listamiseen kaupunkisuunnittelun keinoin. ”Toimimme yhdessä” -otsikon 
alla mainitaan toimintatavaksi ”toimimme kumppanina ja mahdollistajana 
asukkaille, yrityksille ja yhteisöille ja luomme alustoja ja mahdollisuuksia ver-
kostoitua, kokeilla ja kehittää yhdessä”. Mielestäni strategiassa onkin hyvin 
oivallettu kuntasektorin mahdollisuudet, mutta toisaalta myös rajoitteet 
muutoksen aikaansaamisessa. Kuntasektorilla on harvemmin resursseja 
omasta takaa kehittää – varsinkaan digitaalisia – ratkaisuja kestävyyshaas-
teisiin, mutta kunta voi tarjota haasteita yritysten ja yhteisöjen ratkaista-
vaksi. 

Strategiassa mainitaan toimintatapana ”toimimme vastuullisesti”, jonka ala-
kohta ”kannamme vastuuta hyvinvoinnista ja ympäristöstä toimimalla eko-
logisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla” oi-
keastaan kiteyttää tämän työn keskeisen sanoman, mutta sanomattakin on 
selvää, että toimintatavan jalkautuminen käytäntöön vaatii toteutuakseen 
konkreettisempia määrittelyitä.  

Haluan nostaa käsittelyyn vielä kolmannenkin strategiassa mainittavan toi-
mintatavan, ”toimimme avoimesti ja rohkeasti”, merkitykselliseksi kestä-
vyysnäkökulmasta. Toimintatavan kuvauksessa näet luvataan ”viestimme 
mahdollisuuksista ja toimimme läpinäkyvästi ja vuorovaikutteisesti” sekä 
”kehitämme ja kokeilemme ennakkoluulottomasti ja tavoitteellisesti”. Kes-
tävän kehityksen ratkaisuita kehitettäessä nimenomaan kokeilukulttuurin 
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kehittäminen ja ”fail-fast” mentaliteetin omaksuminen on tärkeää. Kestä-
vyyskriisi on edessämme nyt, joten myös ratkaisuilla on kiire. Toisaalta vies-
tinnän ja avoimuuden avulla kuntalaiset ja uudet asukkaat on mahdollista 
sitouttaa yhteisiin tavoitteisiin. 

  

Kuva 13. Tampereen kaupunkistrategia 2030. 
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 Hankkeiden esittely 

Seuraavassa esitellään raportissa käsitellyt hankkeet. Hankkeista esitellään 
perustiedot sekä hankekohtaisesti tärkeimmät tiedot kaavan etenemisestä 
ja prosessista. Jokaisen hankkeen kohdalla esitellään hankkeen alkuperäisiä 
tavoitteita ekotehokkuuden osalta. Hankekohtaisesti on arvioitu sitä, miten 
hankkeelle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ja minkälaisia tuloksia on 
saavutettu. Tiedot perustuvat hankkeiden internetsivuilta löytyvään viran-
omaisaineistoon sekä hankkeissa toimineilta saatuihin aineistoihin ja tietoi-
hin.  

4.2.1 Asemakaavat 

Selvityksessä on tarkasteltu neljää eri asemakaavaa, Niemenrannan asema-
kaava, Härmälanrannan asemakaavaa, Koukkurannan asemakaavaa sekä 
Lintuhytin asemakaavaa. Asemakaava-alueiden sijainti Tampereella on esi-
tetty kuvassa 14. Asemakaavat on valittu tarkasteltaviksi Kestävä kaupunki -
raportin (Liite 3) ohjausryhmän toimesta. Tarkasteltavissa hankkeissa oli kai-
kissa kiinnitetty erityishuomiota johonkin kestävyyden osa-alueeseen, 
mutta tavoitteet, keinot ja menetelmät kestävyyden edistämiseksi olivat 
pääasiassa erilaisia eri asemakaavahankkeissa.  

 

 Kuva 14. Tarkasteluun otettujen asemakaavahankkeiden sijainti Tampereella. 

Niemenranta II 

Härmälänranta 

Lintuhytti 
Koukkuranta 
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Niemenranta II asemakaava 

Niemenranta II asemakaava-alue sijaitsee Lielahden ja Niemen kaupungin-
osissa, Näsijärven rannalla noin 7 km etäisyydellä Tampereen keskustasta. 
Asemakaava on laadittu maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena on ollut 
muuttaa alue teollisuusalueesta osayleiskaavan mukaiseksi asuinalueeksi. 
Kaava tuli vireille 15.12.2011 ja se hyväksyttiin valtuustossa 10.12.2012.  
(Tampereen kaupunki 2012b, 2012d ja 2013b) 

Asemakaavassa alueelle osoitetaan sekä kerrostalo- että 
pientalorakentamista. Asumisen ohella kaavassa osoitetaan korttelialueita 
palvelurakennuksille, kuten kouluille. Pysäköinti oli asemakaavassa osittain 
keskitetty omiin kortteleihinsa. Asemakaavassa osoitettiin myös 
viheralueita, metsää ja suojaviheralueita. (Tampereen kaupunki 2012b) 

Kaavan luonnosvaiheessa on tehty YIT:n toimesta vaihtoehtojen ekotehok-
kuuden arviointia. Arviointi pitää sisällään alueen primäärienergiankulutuk-
sen arvioinnin, arvioinnin LEED Neighbourhood Development –menetel-
mällä (LEED ND) sekä kaavoituksen ekolaskurilla (KEKO). Luonnosvaiheessa 
tehty vertailu ohjasi ainakin jossain määrin jatkosuunnittelua. Kestävyysnä-
kökulmasta onnistunutta suunnitelmissa on palveluiden sijoittuminen alu-
eelle, monipuoliset rakennustyypit sekä pysäköinnin järjestäminen osittain 
erillisiin kortteleihin. 

 

  

Kuva 15. Ote Niemenranta II asemakaavakartasta.  
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Härmälänrannan asemakaava 

Härmälänrannan asemakaava-alue sijaitsee noin 6,5 km lounaaseen Tampe-
reen keskustasta. Kaava-alue sijaitsee Pyhäjärven etelärannalla, Pirkkalan 
kunnan rajalla. Kaava-alue on laajuudeltaan 20,7 ha. Aloitteen kaavan laati-
miseksi teki alueen omistava rakennusliike. Kaavamuutos liittyi Härmälän-
rannan alueen käyttötarkoituksen muutokseen, jossa teollinen toiminta siir-
tyi toisaalle ja korvattiin asumisella. Kaavan keskeinen tavoite oli muuttaa 
alue asuinkäyttöön. Kaava tuli vireille 12.5.2011 ja hyväksyttiin kaupungin-
valtuustossa 17.3.2014. (Tampereen kaupunki 2012a ja 2013d) 

Kaavan perusratkaisu pohjautuu Tengbom arkkitehdit Oy:n ja Skanska Oy:n 
suunnittelukonseptiin, joka löytyy kaavan liiteaineistosta. Suunnittelukon-
septiin sisältyy kestävän rakentamisen tavoitteita, jotka liittyvät esimerkiksi 
ekosysteemipalveluihin, joustaviin tilaratkaisuihin, sisäilman hallintaan, ra-
kennuksen elinkaareen ja CO2-päästöjen vähennykseen. (Tengbom ym. 
2013) Lisäksi VTT on tarkastellut alueen energiajärjestelmän suunnittelun 
yhteydessä järvilämmön hyödyntämismahdollisuutta alueen energiantuo-
tannossa. 

Kaavassa alueelle osoitetaan varsin tehokasta asuinkerrostalorakentamista 
sekä liikerakentamista. Lisäksi kaavassa osoitetaan viheralueita ranta-alu-
eelle ja aluerakenteen sisälle. Asemakaava on laadittu periaatekaavana. Pe-
riaatekaava poikkeaa perinteisestä asemakaavasta siten, että kaava asettaa 
rakentamiselle tarkat reunaehdot, mutta tarkempaan rakennusten massoit-
teluun ja arkkitehtuuriin on jätetty vapauksia. Rakennusoikeus ilmoitetaan 
kortteleittain eikä rakennusalakohtaisesti. Tonttijakoja ja rakennuspaikkoja 
ei ole määritelty tarkkaan kaavassa. Tämä jättää rakennusten suunnitteluun 
väljyyttä. Jotta periaatekaava on mahdollinen, tulee kortteleista ennen ra-
kennussuunnittelun aloittamista koko korttelin laajuinen korttelisuunni-
telma. 

Härmälänrannan asemakaavassa kestävyysnäkökulmasta onnistunutta on 
erityisesti kokonaisratkaisun ja reunaehtojen löytäminen sekä niiden myötä 
mahdollistunut periaatekaavan hyödyntäminen. Tärkeää onnistumisen kan-
nalta on ollut maanomistajan sitoutuminen tavoitteeseen ja sen myötä syn-
tynyt yhteistyö ja luottamus ratkaisuiden toteutumiseen alueella. Asema-
kaavoista Niemenranta II ja Härmälänranta sijoittuvat järvenrannan lähei-
syyteen, molemmat alueet ovat aikaisemmin olleet teollisuuskäytössä ja 
molemmissa alueet on kaavoitusvaiheessa omistanut rakennusliike, joka on 
edistänyt niiden käyttötarkoituksen muuttamista asuinkäyttöön. Molem-
missa kaavaratkaisuissa rakentaminen on melko tehokasta. Tehokas raken-
taminen perustellaan muuttuvan maankäytön kohteissa usein taloudellisin 
perustein maaperän mahdollisella puhdistustarpeella sekä sillä, että vaikka 
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alue onkin ollut aikaisemmin teollisessa käytössä, tulee infraa rakennetta-
vaksi käytännössä yhtä paljon kuin greenfield-kohteissa. 

 

 

 

 

  

Kuva 16. Ote Härmälänrannan asemakaavakartasta. Kaava on toteutettu periaatekaavana, jättäen asioita enem-
män auki kuin perinteinen asemakaava. Esimerkiksi rakennusoikeus on osoitettu korttelitasolla – ei rakennusala-
kohtaisesti – mikä jättää rakennussuunnitteluvaiheeseen useita vaihtoehtoja toteuttamiselle. 
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Koukkurannan asemakaava 

Koukkurannan asemakaava-alue sijaitsee noin 10 km Tampereen keskus-
tasta etelään, Vuoreksen kaupunginosassa. Uusi asuntoalue sijoittuu Vuo-
reksen keskustan ja sen länsipuolella sijaitsevan Koukkujärven väliin. Kaava-
alue on laajuudeltaan noin 25 ha.  Asemakaava on sisältynyt Tampereen kau-
pungin asemakaavoitusohjelmaan 2008-2010. Alueen asemakaavoitus liittyi 
Vuoreksen osayleiskaavan ja Vuoreksen uuden kaupunginosan toteuttami-
seen. Tavoitteena oli suunnitella alueelle viihtyisä asuinalue. Kaava tuli vi-
reille 8.5.2008 ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.9.2011. 
(Tampereen kaupunki 2008 ja 2011b) 

Kaava –alue oli kohteena VTT:n Ecodrive- hankkeessa. Ecodrive -hankkeen 
tavoitteena oli luoda metodinen perusta tulevaisuuden ekotehokkaiden 
asuinalueiden konsepteille sekä suunnittelu- ja toteuttamiskeinoille. Tarkoi-
tus oli etsiä käytännöllisiä keinoja, joilla uuden asuntoalueen elinkaaren ai-
kaista energiankulutusta voidaan vähentää. Kaupunkirakenteen ja liikenteen 
suunnittelukeinojen lisäksi pyrittiin etsimään ratkaisuja rakennuksien ener-
giatehokkuuden lisäämiseen ja tarkoituksenmukaisen energiahuollon to-
teuttamiseen. Tavoitteena oli myös edistää paikallisen uusiutuvan energian 
hyödyntämistä. (Tampereen kaupunki 2011b) 

 

 

  Kuva 17. Koukkurannan asemakaavan luonnosvaiheen vaihtoehtoja kaa-
van rakenteelle. 



38 

 

 

Kaavoituksen ohessa toteutettiin ekotehokkuuden teematyöryhmä, jonka 
tarkoituksena oli löytää näkemyksiä ja ideoita ekotehokkaasta ja yhteisölli-
sestä asuinaluesuunnittelusta. VTT:n Ecodrive hankkeen puolesta tarkastel-
tiin alueen energiankulutusta ja energian tuotantovaihtoehtoja sekä energi-
antuotannon päästöjä. Lämpöenergiaratkaisuja tarkasteltiin erillisellä Gaia 
Consulting Oy:n laatimalla selvityksellä.  

Koukkurannan asemakaavaprosessissa kestävän ja taloudellisen energiarat-
kaisun löytäminen oli kytketty osaksi kaupunkisuunnitteluprosessia, minkä 
ansiosta suunnitteluratkaisu tukee alueen energiatehokkuutta. Toisaalta 
alueen ekotehokkuuden haasteet ovat samat kuin muilla kaupunkiraken-
teesta irrallaan sijaitsevilla kohteilla.  

Teematyöryhmätyöskentely ja energiaratkaisujen konseptointi olivat olen-
nainen osa kaavan suunnitteluvaihtoehtojen laadintaa. Kuten kuvassa 17 
esitettyjen suunnitteluvaihtoehtojen perusteella, nämä kaavoitukseen sido-
tut tarkastelut vaikuttivat prosessin aikana suoraan alueen suunnittelurat-
kaisuihin ja kuvassa 18 esitetyn lopullisen kaavaratkaisun muodostumiseen.  

 

  

Kuva 18. Kuvakaappaus Koukkurannan asemakaavakartasta. 
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Lintuhytin asemakaava 

Lintuhytin asemakaava-alue sijaitsee Ruskon ja Hervannan kaupunginosien 
eteläpuolella, noin 9 km etäisyydellä Tampereen keskustasta. Alue rajoittuu 
idässä Kangasalan kunnan rajaan. Asemakaava laadittiin kaupungin aloit-
teesta Tampereen kantakaupungin yleiskaavan toteuttamiseksi. Tavoitteena 
on ollut kaavoittaa alueelle tiivis, omaleimainen, alueen kumpuilevaan 
maastoon istuva asuinalue. Kaava tuli vireille 15.6.2006 ja hyväksyttiin 
13.5.2013. (Tampereen kaupunki 2012c ja 2013c) 

Kaavan yhteydessä laadittiin aurinkoenergia-analyysi, joka ei vaikuttanut 
merkittävästi kaavan sisältöön. Kaavan yhteydessä on tarkasteltu myös maa-
lämpökaivojen sijoituspaikkoja. Sekä aurinkoenergian että maalämmön hyö-
dyntäminen on huomioitu Lintuhytin rakentamistapaohjeissa.  

Vaikka erillisselvitykset eivät välttämättä aiheuttaneet kaavaan suuria muu-
toksia, uskon uusiutuvan energiapotentiaalin huomioimisen vaikuttaneen 
kaavasuunnitteluun. Se, ettei aurinkoenergia-analyysi vaikuttanut merkittä-
västi kaavan sisältöön, johtui luultavimmin kahdestakin eri seikasta. Toinen 
– haastatteluissakin esille noussut seikka – oli se, että esimerkiksi korttelei-
den ja katualueiden rajaukset oli jo määritelty siten, ettei niitä voitu merkit-
tävästi muuttaa. Toinen, kuvassa 19 esitetystä kaavaratkaisusta esille tuleva 
seikka on se, että rakennusten harjasuunnan suuntaaminen etelään on pää-
asiassa kaavassa mahdollista. 

 

  Kuva 19. Ote Lintuhytin asemakaavasta. 
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4.2.2 Osayleiskaavat 

Työssä on tarkasteltu neljää eri osayleiskaavaa, jotka on esitelty alla. Myös 
osayleiskaavoissa käytetyt menetelmät olivat eri kaavoissa erilaisia. 

 

 

 

Nurmi-Sorilan osayleiskaava 

Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alue sijaitsee Näsijärven rannalla noin 12 km 
etäisyydellä Tampereen keskustasta koilliseen. Nurmi ja Sorila ovat maaseu-
tukyliä, jotka muodostavat alueen perinteisen kulttuuriympäristön. 
Osayleiskaava on laadittu asemakaavoituksen pohjaksi. Keskeinen peruste 
on ollut Tampereen kaupungin kasvu ja uusien asuinalueiden tarve. Suunnit-
telutavoitteena on ollut korkeatasoisen, houkuttelevan ja turvallisen kevyen 
liikenteen verkon muodostaminen eri maankäyttövaihtoehdoille; alueen 
hyvä saavutettavuus kaikilla liikennemuodoilla ja liikenteellinen toimivuus 
sekä tehokkaan ja toimivan joukkoliikenteen mahdollistavat liikennejärjes-
telmät. (Tampereen kaupunki 2015e) Kaava on käynnistetty kaupunginhalli-
tuksessa 1.11.2004, hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.8.2015 ja saanut 
lainvoiman 12.12.2016. (Tampereen kaupunki 2017d) 

Kaavan yhteydessä on laadittu hiilineutraalin ja ekotehokkaan kaupungin-
osan toteutussuunnitelma ”Aurinkokaupunki Nurmi-Sorila”. Lisäksi alueelle 

Kuva 20. Tarkasteltujen osayleiskaava-alueiden sijainti Tampereella. 

Nurmi-Sorila 

Ojala 
Santalahti 
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on laadittu kaksi diplomityötä keskitetyn lämmityksen kustannuksiin sekä 
uusiutuvaan energiaan ja hajautettuun tuotantoon liittyen. (Tampereen 
kaupunki 2015e)  

Aurinkokaupunki Nurmi-Sorila -toteutussuunnitelmassa ja siten myös 
osayleiskaavan ratkaisuissa kestävän kaupunkisuunnittelun tavoitteet ovat 
ollet keskeisessä osassa. Suunnitelmalla on haettu keinoja ekotehokkaan ja 
vähähiilisen asuinalueen luomisen. Suunnitelman tavoitteena on ollut 
suunnitella alue, joka toteutuessaan vuonna 2030 mennessä tuottaa 
kasvihuonepäästöjä 80% vähemmän verrattuna Tampereen vuoden 1990 
keskimääräisiin päästöihin. (Eero Paloheimo Ecocity Oy ym. 2012) 

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan taustalla on pitkä prosessi sekä paljon 
suunnittelu- ja selvitystyötä. Luonnosvaihessa osayleiskaavasta on laadittu  
kolme eri luonnosvaiheoehtoa. Nurmi-Sorilan osayleiskaavan yleisenä ta-
voitteena on varautua Tampereen kaupungin asukasmäärän kasvuun varaa-
malla maa-alueita asuntorakentamista varten. Nurmi-Sorilan alue tarjoaa 
erityisesti mahdollisuuksia omakoti- ja pientalorakentamiselle, joille ei Tam-
pereen seudulla ole osoitettu paljon muita uusia alueita. 

Kestävän ratkaisun löytämisen suurimpia haasteita ovat olleet Nurmi-Sorilan 
sijainti kaupunkirakenteessa sekä julkisen liikenteen ja palvelujen järjestä-
minen. Alueella sijaitsee myös erittäin uhanalaisen tummaverkkoperhosen 
elinympäristö, jonka säilyminen on pitänyt ottaa huomioon osayleiskaa-
vassa. Hyväksytyssä osayleiskaavassa, joka on osittain esitetty kuvassa 21, 
Näsijärven rannalle on osoitettu uusi, noin 13 000 asukkaan kaupunginosa. 
Alueen liikenteellisenä lähtökohtana on ollut toimiva liikennejärjestelmä ja 
tehokas joukkoliikenne. Tehokas liikenneratkaisu perustuu alueen halki kul-
kevaan kolmeen väylään. Joukkoliikenne on suunniteltu järjestettäväksi 
linja-autoilla. Tärkeimmät luontokohteet on rajattu rakentamisen ulkopuo-
lelle ja tarvittavat ekologiset käytävät on huomioitu suunnitelmassa. Alu-
eelle suunnitellaan sijoittuvan sekä kerrostalo- että pientalorakentamista. 
(Tampereen kaupunki 2015e)   



42 

 

 

 

  

Kuva 21. Ote Nurmi-Sorilan osayleiskaavakartasta. 
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Ojalan osayleiskaava 

Ojalan osayleiskaava-alue sijaitsee noin 10 km Tampereen keskustasta itään, 
Kangasalan kunnan rajalla. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on ollut tutkia 
mahdollisuuksia osoittaa Ojalaan uusi asuntoalue sekä täydennysrakenta-
mista olemassa oleva asutus ja alueen erityispiirteet huomioon ottaen. Val-
tatie 9 varrella on tutkittu teollisuus- ja työpaikka-alueiden sijoittamista alu-
eelle. (Tampereen kaupunki 2015f) Kaupunginhallitus teki 21.6.2010 
osayleiskaavan aloituspäätöksen. Kaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 
19.1.2015 ja se sai lainvoiman 28.1.2016. (Tampereen kaupunki 2017e) 

Kuten yleiskaavakartastakin käy esille, Ojalan osayleiskaava-alue sijoittuu 
Tampereen ja Kangasalan kuntien rajalle. Myös Kangasalan puolella 
sijaitseva Lamminrahkan alue on muuttuvan maankäytön aluetta ja Ojalan 
ja Lamminrahkan osayleiskaavoja onkin valmisteltu kuntien välisessä 
yhteistyössä samanaikaisesti. Osa Ojalan kaupallisista palveluista on ajateltu 
sijoitettavaksi Lamminrahkaan. Osayleiskaavan luonnosvaihtoehtojen vaiku-
tusten arvioinnin yhteydessä on tehty ekotehokkuusvertailu. Ehdotusvai-
heen yhteydessä Ojalan ja Lamminrahkan osayleiskaavojen vaikutusten ar-
vioinnin yhteydessä on huomioitu ekotehokkuus- ja ilmastonäkökulmat 
(Tampereen kaupunki 2015f) 

Osayleiskaavassa osoitetaan uutta asuinrakentamista noin 6000 asukkaalle. 
Alueelle osoitetaan sekä kerrostalo- että pientalorakentamista. 
Osayleiskaavan ohella Ojalan keskusta-alueelle on laadittu Tampereen 
kaupungin tilaamana Ramboll Finland Oy:n ja Arkkitehdit Anttila & Rusanen 
Oy:n toimesta tarkentava yleissuunnitelma. Tarkentava yleissuunnitelma on 
tarkoitettu ikään kuin kaavarungoksi asemakaavoitukseen. Alueen 
tehokkaimmin rakennettavan osion lämmitys perustuisi kaukolämpöön, 
joka tuotetaan läheisellä Tarastenjärven höytyvoimalaitoksella. WSP Finland 
Oy on lisäksi tehnyt alustavan tutkielman lähienergian hyödyntämisestä 
alueella. Tutkielman perusteella alueelle soveltuisivat parhaiten maa- ja 
ilmalämpöpumput, aurinkolämpö ja -sähkö sekä pienpolttolaitokset. Muista 
kestävän kehityksen teemoista alueella on kiinnitetty erityistä huomiota 
vesien käsittelyyn sekä luonnonympäristöön. (Tampereen kaupunki 2015d 
ja 2015f) 

Osayleiskaavassa keskeisessä roolissa kestävyysnäkökulmasta on ollut 
luontoarvojen kartoitus sekä alueen liittäminen liikenne- ja 
palveluverkostoon. Myös Ojalan osayleiskaavassa keskeistä on ollut 
joukkoliikenteen järjestäminen alueelle. Liikenteen ja palveluiden osalta 
suunnitelma nojaa Lamminrahkan ja Ojalan alueiden yhteisjärjestelyyn. 
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Kuva 22. Ote Ojalan osayleiskaavakartasta. Kartassa näkyy himmeällä myös 
Kangasalan Lamminrahkan alueelle suunniteltu maankäyttö. 
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Santalahden osayleiskaava 

Santalahden osayleiskaava-alue on tarkastelluista osayleiskaava-alueista 
selkeästi pinta-alaltaan pienin. Alue sijaitsee noin 2 kilometriä Tampereen 
keskustasta länteen, Pispalanharjun kupeessa rautatien ja Näsijärven rannan 
välissä. Osayleiskaavassa on ollut tavoitteena ratkaista asumisen sijoittami-
nen ympäristövaikutuksilta vaativaan paikkaan. Tavoitteena on ollut lisäksi 
selvittää tulevaa maankäyttöä koskevaan tavoiteasetteluun ja suunnitelmiin 
vaikuttavat rajoitukset. Osayleiskaavan aloittamisesta on päätetty kaupun-
ginhallituksessa 13.12.1999. Kaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 
22.2.2006 ja se sai lainvoiman 8.5.2008.  (Tampereen kaupunki 2006a ja 
2006b) 

Osayleiskaavan valmisteluvaiheessa kartoitettiin, mitä raskaasti liikennöidyn 
Paasikiventien varren muuttaminen asuinkäyttöön edellyttää. Asumisen 
edellytykset liittyvät melusuojaukseen sekä alueen liittämiseen esteettö-
mästi ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Osayleiskaavassa osoitetaan alu-
eita asumiselle, liikenteelle, virkistykselle ja työpaikoille. Asuminen alueelle 
rakentuu asuinkerrostaloina. (Tampereen kaupunki 2006a) 

Osayleiskaavasta on laadittu ekotehokkuustarkastelu Helsingin kaavoituk-
sen ekotehokkuustyökalulla (HEKO). Tarkastelu on tehty osayleiskaavan val-
mistumisen jälkeen asemakaavoituksen yhteydessä, joten sillä ei ole ollut 
vaikutusta osayleiskaavan sisältöön. Tarkastelut tehtiin osayleiskaavasta 
sekä kahdesta eri asemakaavavaihtoehdosta. (Ramboll Finland Oy 2012) 

Santalahden osayleiskaavassa korostuu, miten monitahoisesti liikenne ja sen 
järjestäminen vaikuttaa kestävän asumisen edellytyksiin. Suunnitelmissa on 
ollut erityisen tärkeää huomioida joukkoliikenteen sekä kävely- ja pyöräily-
väylien järjestäminen asuin- ja työpaikka-alueille. Toisaalta liikenteen 
haittavaikutuksilta suojaaminen on vilkkaasti liikennöityjen väylien 
läheisyydessä tärkeää.  
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Kuva 23. Ote Santalahden osayleiskaavakartasta. 
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Tampereen kantakaupungin yleiskaava 

Kantakaupungin yleiskaava 2040 suunnittelualue käsittää Tampereen eteläi-
sen osan rajoittuen pohjoisessa Näsijärveen ja Näsijärven Hangaslahdesta 
alkaen valtatie 9:ään. Aivan keskusta-alue on rajattu pois yleiskaavasta. 
Yleiskaavan tehtävänä on osoittaa kasvavalle kaupunkiseudulle tulevien uu-
sien asukkaiden, työpaikkojen ja palvelujen sijoittuminen ja esittää ratkaisut 
kasvavasta liikenteestä johtuviin tarpeisiin. Tavoitteena on varmistaa arjen 
palveluiden saavutettavuus huolehtimalla liikkumisjärjestelmän tehokas 
kytkeytyminen asumisen, työpaikkojen ja palvelujen vyöhykkeisiin. 
(Tampereen kaupunki 2017b) 

Kantakaupungin yleiskaava 2040 aloituspäätöksen on tehnyt kaupunginhal-
lituksen suunnittelujaosto 12.11.2012. Yleiskaava on kuulutettu voimaan 
20.1.2020. (Tampereen kaupunki 2020) 

Kantakaupungin yleiskaava on todella laaja ja monipuolinen kokonaisuus. Se 
on valikoitunut tarkasteltavaksi tämän työn yhteydessä, sillä yksi sen tärkeitä 
tavoitteita on toteuttaa tavoitetta kestävästä ja vähähiilisestä yhteiskun-
nasta. Tampereen kantakaupungin keskeisiä rakenteellisia muutoksia ovat 
raide- ja raitioliikenteen aiheuttamat muutokset kaupunkirakenteeseen. 

Kantakaupungin yleiskaavoituksen yhteydessä on selvitetty Tampereen kau-
punkirakenteen energiatehokkuutta ja ilmastovaikutuksia paikkatietopoh-
jaisesti YKR-työkalulla. YKR -työkalua on hyödynnetty osana yleiskaavatyötä, 
jotta pystyttäisiin arvioimaan kaupunkirakenteen roolia asetettujen päästö-
vähennystavoitteiden saavuttamisessa. Paikkatietopohjaisen analyysin 
avulla muodostettuja tunnuslukuja olevan yhdyskuntarakenteen tuotta-
masta päästökuormituksesta on käytetty yleiskaavaprosessissa niiden aluei-
den tunnistamiseen, joiden aiheuttamaa päästökuormitusta voidaan muut-
taa maankäytön suunnittelun keinoin. (Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd  2015) 
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Kuva 24. Ote Tampereen kantakaupungin yleiskaavasta 2040. 
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4.2.3 Yleissuunnitelmat 

Tässä työssä on tarkasteltu kolmea eri yleissuunnitelmaa. Tarkasteltavia 
yleissuunnitelmia ovat Hakametsän yleissuunnitelma, Haukiluoman yleis-
suunnitelma sekä Isokuusen yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmaprosessit ja 
tuotoksetkin voivat olla melkoisen vapaamuotoisia ja niiden samankaltai-
suuksien etsiminen ei välttämättä ole edes olennaista. Yleissuunnitelma-
vaihe voi olla hyvä suunnitteluvaihe edistää kestävän kehityksen tavoitteita 
sillä sitä eivät sido kaikki samat muotovaatimukset kuin yleis- ja asemakaa-
voitusta. Toisaalta yleissuunnitelmassa aluerajaukset ovat yleensä vielä ver-
rattain laajoja, jolloin suunnitelmalla voidaan vielä vaikuttaa esimerkiksi vi-
heryhteyksien syntymiseen ja vaikkapa joukkoliikenteen toimintaedellytyk-
siin.   

Yleissuunnitelmista kartoitetut ekotehokkuuden edistämismenetelmät oli-
vat eri hankkeissa erilaisia. Kaikissa tarkastelluissa yleissuunnitelmissa oli 
kuitenkin käytetty useampaa kuin yhtä menetelmää.   

 

 

  
Kuva 25. Tarkasteltujen yleissuunnitelma-alueiden sijainti Tampereella. 

Hakametsä 

Haukiluoma 

Isokuusi 
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Hakametsän yleissuunnitelma 

Hakametsän kaupunginosa sijaitsee Kalevan, Messukylän ja Kissanmaan 
kaupunginosien läheisyydessä, noin 4 km Tampereen keskustasta itään. Ha-
kametsän yleissuunnitelma on EHYT-hankkeen (Tampereen kaupunki 2011 
ja 2016b) mukainen suunnitelma. Yleissuunnitelman tavoitteena on kaupun-
kirakenteen täydentäminen, asuinrakentamisen lisääminen sekä kävelyn, 
pyöräilyn ja joukkoliikenteen laadukkaiden yhteyksien kehittäminen ja tur-
vaaminen. (Tampereen kaupunki 2015a) Hakametsän yleissuunnitelmaluon-
nokset olivat nähtävillä 12.3. - 9.4.2015. (Tampereen kaupunki 2019) 

Iida Montell oli arvioinut Hakametsän yleissuunnitelman luonnosvaihtoeh-
tojen ekotehokkuutta Lahden ammattikorkeakoululle laatimassaan opin-
näytetyössä. Arvioinnin menetelminä käytettiin Helsingin kaupungin ekote-
hokkuustyökalua (HEKO), asemakaavoituksen päästölaskurilla sekä alueelli-
sen hiilitaseen arviointityökalulla. (Montell 2015). Yleissuunnitelman laati-
minen oli selvityksen laadinnan yhteydessä edelleen kesken, joten tehdyn 
ekotehokkuustarkastelun vaikuttavuutta suunnitteluratkaisuihin ei selvityk-
sessä voitu arvioida. (Tampereen kaupunki 2015a) 

 

  Kuva 26. Hakametsän yleissuunnitelma. 
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Haukiluoman yleissuunnitelma 

Haukiluoman kaupunginosa sijaitsee noin 10 km luoteeseen Tampereen kes-
kustasta. Haukiluoman yleissuunnitelma on EHYT-hankkeen (Tampereen 
kaupunki 2011 ja 2016b) mukainen suunnitelma. Suunnitelmassa on tutkittu 
Haukiluoman kaupunginosan mahdollisia asunto-, liike- ja palvelurakentami-
seen soveltuvia alueita olemassa olevaa kaupunkirakennetta täydentäen ja 
jatkaen. Keskeisenä tavoitteena oli arjen asuin- ja elinympäristön paranta-
minen. (Tampereen kaupunki 2013e) 

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi yleissuunnitelman 16.4.2013. Yleissuunni-
telmalla ei ole oikeusvaikutuksia, mutta se on laadittu oikeusvaikutteisen 
suunnittelun eli asemakaavoituksen pohjaksi. Yleissuunnitelmassa Hauki-
luoman yleissuunnitelman alueelle osoitetaan neljä uutta korttelialuetta 
asuinkerrostaloille, viisi uutta korttelialuetta kaupunkirivitaloille ja kytke-
tyille pientaloille sekä yksi uusi kortteli erillispientaloille. Pysäköinti on jär-
jestetty osittain keskitetysti. (Tampereen kaupunki 2015b) 

Yleissuunnitelmassa otetaan kantaa myös kortteleiden perusparantamiseen 
ja täydentämiseen. Lisäksi esitetään kehitystavoitteita esimerkiksi kävelyn ja 
pyöräilyn väyläverkostolle. Suunnitelman toteutuessa alueelle muuttaisi 
noin tuhat uutta asukasta. (Tampereen kaupunki 2015b) 

Yleissuunnitelma-alueesta on laadittu ekotehokkuusselvitys. Ekotehokkuus-
selvitys laadittiin yleissuunnitelman laatimisprosessin loppuvaiheessa pää-
töksenteon tueksi ja selvityksen vertailu tehtiin yleissuunnitelman ja nykyti-
lanteen välillä. (WSP Finland Oy 2013) 

  

Kuva 27. Haukiluoman yleissuunnitelma 
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Isokuusen yleissuunnitelma 

Isokuusen alue sijaitsee Tampereen Vuoreksen kaupunginosassa noin 6 km 
Tampereen keskustasta etelään.  Yleissuunnitelman tarkoituksena on ollut 
kehittää kaupunkirakennemalli kaupunkikuvan ja ekotehokkuuden näkökul-
mista. Isokuusen yleissuunnitelmatyössä tutkittiin erilaisia pikkukaupunki-
tyyppejä sovellettuna alueen sijaintiin, osayleiskaavassa annettuihin reuna-
ehtoihin ja luonnonoloihin. Yleissuunnitelmaa kehitettään erityisesti ekote-
hokkuuden näkökulmasta niiden ekotehokkuusratkaisujen osalta, joiden 
katsottiin olevan merkityksellisiä yleissuunnitelman suunnittelumittakaa-
vassa. (Tampereen kaupunki 2013f) 

Ekotehokkuuden tavoite määriteltiin yleissuunnitelman yhteydessä aluera-
kenteen pohjalta seuraavasti: viihtyisä pikkukaupunkimainen alue luonnon 
helmassa, rakennusten ja liikenteen energiankulutuksen ja päästöjen mer-
kittävä vähentäminen, osa-alueiden tehokkuuksien ja rakennustyyppien 
alustava optimoiminen kaukolämpöverkon ja muiden teknisten verkostojen 
näkökulmasta, mahdollisimman monipuoliset palvelut saavutettavissa kä-
vellen, tehokkaan ja joustavan joukkoliikenteen toimintaedellytykset, moni-
puoliset asuinrakennus- ja asuntotyypit sekä kattavat luontoyhteydet. 
(Tampereen kaupunki 2013f) 

Yleissuunnitelman yhteydessä on laadittu erillinen päästöarviointi, 
aluelämmitysratkaisuiden alustava tarkastelu, ilmastovaikutusten arviointi 
sekä aurinkoenergia-analyysejä. Lisäksi energiatehokkuus oli arviointikritee-
rinä alueelle järjestetyssä tontinluovutuskilpailussa. Ekotehokkuus on ollut 
tavoitteena läsnä läpi Isokuusen yleissuunnitelman laatimisen ja se näkyy 
alueen rakenteessa sekä tehdyissä suunnitteluratkaisuissa, kuten kuvassa 27 
esitetyssä maankäyttökaaviossa. 

 

 

 

  

Kuva 28. Isokuusen yleissuunnitelman maankäyttökaavio. 
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Kuva 29. Tammerkosken voimalaitos. 



54 

 

 Erillisselvitykset 

Hankkeiden esivalinnan takia kaikki työssä tarkastellut hankkeet olivat sel-
laisia, joissa oli kiinnitetty erityishuomiota kestävään suunnitteluun. Esille 
nousikin runsaasti erilaisia menetelmiä, joita on käytetty alueen ja suunni-
telmien kestävyyden edistämiseen tai mittaamiseen.  

Hankkeissa käytetyt menetelmät voidaan luokitella monella tapaa. Tätä 
työtä varten menetelmät on luokiteltu niiden tavoitteen mukaan. Tavoittei-
den luokiksi on määritelty: energiahuollon konseptointi, päästöjen ja ilmas-
tovaikutusten arviointi sekä ekotehokkuuden arviointi ja kehittäminen. 

Kappaleissa 4.3.1-4.3.3 luetellaan kaikki menetelmät ja työkalut tai niiden 
yhdistelmät, joita tarkastelluissa hankkeissa on aineiston ja haastatteluiden 
perusteella tunnistettu. 

4.3.1 Energiahuollon alueellinen konseptointi 

Energiahuollon alueelliseen konseptointiin pyrkivissä selvityksissä on pyritty 
laskennallisesti arvioimaan energiahuollon toteutusvaihtoehtojen toteutet-
tavuutta, taloudellisuutta ja päästöjä (pääasiassa CO2-päästöjen osalta). Ta-
voitteena on ollut energiahuollon tarkoituksenmukainen toteuttaminen ja 
paikallisen energiantuotannon hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan. 
Tehtyjen tarkasteluiden tavoitteena on tuottaa tietoa investointipäätöksien 
tueksi.  

Tarkastelut on tehty asiantuntijatyönä selvityksinä, eikä niihin tunnu olevan 
vakiintunutta menetelmää tai työkalua. Yleistäen selvityksissä on viittä eri-
tyylistä tarkastelua: vaihtoehtoisten järjestelmien vertailu, kustannusten ja 
päästöjen elinkaarianalyysit, alueen energiankulutuksen selvittäminen sekä 
uusiutuvan energiantuotannon potentiaalin selvittäminen. Alueen tulevaa 
energiankulutusta on käytännössä aina arvioitu myös osana varsinaista kon-
septointia, mutta joissakin hankkeissa sitä on selvitetty myös itseisarvoisesti.  

Lähes kaikkiin energiahuollon konseptointiselvityksiin tarvitaan lähtötie-
doksi arvio alueen ja sen rakennusten energiankulutuksesta. Arvio alueen 
energiankulutuksesta voi kuitenkin olla jo itsessään kiinnostava. Arviota 
energiankulutuksesta voidaan hyödyntää sellaisenaan esimerkiksi silloin, 
kun halutaan osoittaa rakennusten energiankulutuksen vaikutuksen kumu-
loituminen alueella. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi, kun tavoitteena 
on asettaa lainsäädäntöä tiukempia tavoitteita rakennusten energiatehok-
kuudelle. Energiankulutuksen arvioimiseen on paljon erilaisia vakiintuneita 
ja myös tekijäkohtaisia menetelmiä. Tarkasteluja voidaan tehdä asiantunti-
jatyönä tai käyttää kirjallisuuden viitearvoja rakennusten energiankulutuk-
sen arviointiin. 
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Primäärienergiankulutuksen arviointi 

Primäärienergiankulutuksen arvioinnissa alueen energiatehokkuutta lähes-
tytään arvioimalla energian kulutusta alueella ottaen huomioon se, millä ta-
voin energia alueelle tuotetaan ja tuodaan.  

Tässä arviossa otetaan välillisesti kantaa siihen, millä energia tuotetaan ja 
miten sitä kulutetaan. Menetelmä soveltuu energiatehokkuuden osalta 
vaihtoehtojen vertailuun, sekä tausta-aineistoksi energiahuollon karkeaan 
mitoitukseen. Niemenrannan asemakaavassa menetelmää käytettiin yleis-
suunnitelman mukaisen maankäytön sekä asemakaavavaihtoehtojen vertai-
luun. Alueen arvioitu energiankulutus pyrittiin saamaan mahdollisimman 
pieneksi alueen tehokkuutta nostamalla. (Karislahti 2012) 

Primäärienergiankulutuksen arviointi tuo myös esille eri energialähteiden 
välisiä eroja, mikäli vertailussa ei muuteta muuta kuin energian 
tuotantotapa. 

Uusiutuvan energiantuotannon potentiaali 

Uusiutuvan energian tuotantopotentiaalitarkastelut liittyivät joissakin tar-
kasteluissa energiahuollon alueelliseen konseptointiin. Tämän lisäksi uusiu-
tuvan energian potentiaalin kartoituksessa on ollut tavoitteena tuottaa tie-
toa asemakaavoituksen ja rakentamisen tueksi. Tarkasteluiden tavoitteena 
on tukea investointipäätöksiä ja madaltaa kynnystä uusiutuvan energian 
tuotantoon.  

Uusiutuvan energian potentiaalikartoitukseen liittyvät esimerkiksi aurin-
koenergian hyödyntämispotentiaali, maalämmön hyödyntämispotentiaali 
sekä maalämpökaivojen sijoittelun optimointi. Maalämmön hyödyntämis-
potentiaalia tarkastellaan maaperätietojen avulla karttatyöskentelynä. Au-
rinkoenergian hyödyntämispotentiaalia voidaan tehdä monella tasolla. 
Isompien investointipäätösten tueksi arviota on syytä tehdä asiantuntija-
työnä laskennallisesti. Aluesuunnittelussa aurinkoenergia-analyysin apuna 
voi toimia esimerkiksi mallinnustyökalu (Tampereen kaupungilla käytössä 
Novapoint Virtual Map Solar Editor), jonka avulla saadaan tietoa niin alueel-
lisesta kuin kiinteistökohtaisestakin potentiaalista. 

Koukkurannan energiaratkaisut 

Koukkurannan alue oli pilottikohteena VTT:n EcoDrive –projektissa, jossa pa-
neuduttiin uusien alue- ja rakenneratkaisujen suunnittelua ohjaaviin ja eko-
tehokkuutta lisääviin konsepteihin. Projektissa etsittiin käytännöllisiä kei-
noja uuden asuinalueen koko elinkaaren aikaisen energiankulutuksen vä-
hentämiseksi. Kaupunkirakenteen ja liikenteen suunnittelun lisäksi on etsitty 



56 

 

ratkaisuja rakennuksien energiatehokkuuden lisäämiseen ja tarkoituksen-
mukaisen energiahuollon toteuttamiseen. Tavoitteena oli lisäksi edistää pai-
kallista energiantuotantoa. (Sepponen ym. 2011) 

Alueen energiankulutus laskettiin kaavaluonnoksen kahden vaihtoehdon pe-
rusteella tyyppitalomalleilla käyttäen hyväksi kolmea eri kulutustasoa: vuo-
den 2010 rakennusmääräysten mukaisesti (perustaso), sekä matalaenergia- 
ja passiivitalotasolla VTT:n asiantuntija-arvioiden mukaisesti. (Sepponen ym. 
2011) Tämä on yksi hyvä esimerkki siitä, miten eri tavoilla alueiden tulevaa 
energiankulutusta voidaan eri tarkoituksia varten arvioida. 

Energiahuollon osalta tarkasteltiin kaukolämpöä; vesistölämpöä; kaukoläm-
mön, maalämmön ja aurinkolämmön yhdistelmää; aurinkolämpöä ja läm-
mön varastointia; alueellista lämpölaitosta ja tuulivoimaa. Lisäksi raportissa 
arvioitiin energiantuotannosta aiheutuvia kasvihuone- ja pienhiukkaspääs-
töjä sekä tuulivoiman päästövaikutuksia. Lopputuotoksena oli perusteltu eh-
dotus alueellisen energiantuotannon järjestämiseksi.  (Sepponen ym. 2011) 

Koukkurannan energiaratkaisuiden vertailuissa erityisen kiinnostavaa oli ve-
sistölämmön tuominen muiden lämmitysmuotojen rinnalle vertailuun. Ve-
sistölämpö on kiinnostava vaihtoehto passiivirakentamisen rinnalle, sillä ma-
talalämpöinen vesistö voisi soveltua myös jäähdytyksen lähteeksi. Myös 
kaukolämpöverkon kannattavuuden arviointi on kokonaistaloudellisuuden 
kannalta järkevää. Kaukolämpöverkon rakentaminen alueille, jolla alueen 
energiantarve olisi katettavissa paikallisesti tuotetulla uusiutuvalla energi-
alla ei ole kannattavaa taloudellisesti eikä päästöjen näkökulmasta. 

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu  

Gaia consulting Oy:n laatimassa lämpöenergiaratkaisujen vertailussa on ol-
lut tavoitteena määritellä kaukolämmön ja vaihtoehtoisten lämmitysjärjes-
telmien taloudellisuus, toteutettavuus ja hiilijalanjälki. Tarkastelu toteutet-
tiin Koukkurannan asemakaavoituksen yhteydessä. Vertailussa tarkasteltiin 
perinteistä kaukolämpöä, kevytkaukolämpöä, korttelikohtaista maalämpöä 
sekä tehokkaalla lämmön talteenotolla varustettua sähkölämmitystä. 
(Pesola ym. 2011) 

Koukkurannan alue jaettiin tarkastelussa kolmeen osaan rakentamisen te-
hokkuuden mukaan. Loppuraportin mukaan hankkeen tavoitteena on erityi-
sesti ollut selvittää rakennusten energiatehokkuuden paranemisen vaikutus 
kaukolämmön kilpailukykyyn, kaukolämmön toteuttamisen reunaehdot 
Koukkurannan alueella, uusien kaukolämpötekniikoiden tekninen toteutet-
tavuus ja taloudellisuus, vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien tekninen to-
teutettavuus ja taloudellisuus sekä uusien energiajärjestelmien tuomat liike-
toimintamahdollisuudet. (Pesola ym. 2011) 



57 

 

Selvityksessä on määritelty suunnitelmissa esitetyn rakennuskannan energi-
antarve, esitelty vertailtavat lämpöjärjestelmät sekä vertailtu lämpöjärjes-
telmiä kustannusten ja hiilijalanjäljen suhteen. Tämän lisäksi on arvioitu läm-
pöenergiaratkaisuun liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. (Pesola ym. 
2011) 

Aluelämmitysratkaisuiden alustava tarkastelu 

Eero Paloheimo Ecocity Oy:n (Epecc Oy) Isokuusen Harjanteen alueelle to-
teuttamassa tarkastelussa on pohdittu aluelämmitysvaihtoehtoja pientalo-
alueelle, jonne ei ole taloudellista toteuttaa kaukolämpöä. Energiatarkaste-
lun tavoitteena on ollut kartoittaa tarkasti alueen energiantarve sekä tutkia 
ratkaisuvaihtoehtoja energiantuotannolle. (Oy Eero Paloheimo Ecocity 
2013a) 

Selvitys perustuu laskettuihin alueellisiin lämmitysenergiantarpeisiin ja läm-
mitysenergiantehontarpeisiin. Tarkastelussa vertaillut vaihtoehdot ovat 
kiinteistö- tai ja aluekohtainen maalämpö sekä biomassapohjainen 
aluelämmityslaitos. Ratkaisuvaihtoehtoja on vertailtu ilmastollisten, kaaval-
listen sekä kustannusvaikutusten osalta. Johtopäätöksissä annettiin vertai-
lutulosten lisäksi ohjeita eri lämmitysvaihtoehtojen mahdollistamiseen kaa-
valla. (Oy Eero Paloheimo Ecocity 2013a) 

Lähienergian mahdollisuudet kaupunginosatasolla –projektityö 

Lähienergian mahdollisuudet kaupunkitasolla –projektityö on toteutettu 
vierekkäin sijaitsevien Tampereen Ojalan ja Kangasalan Lamminrahkan alu-
eiden osayleiskaavatöiden yhteydessä.  

Lähienergian mahdollisuudet kaupunginosatasolla -projektityössä on ollut 
tavoitteena tarkastella pienimuotoisesti tuotetun uusiutuvan energian to-
teuttamismahdollisuuksia kaupunginosatasolla. Tavoitteena oli lisäksi selvit-
tää näiden eri lähienergiamuotojen toteuttamisen reunaehtoja ja riittä-
vyyttä alueen rakennusten lämmittämiseen sekä energiantuotannon huomi-
oimista kaavoituksessa, erityisesti yleiskaavatasolla. (Tampereen kaupunki 
2015f) 

Projektityössä tarkasteltiin lähienergiamuotoina maa- ja ilmalämpöpump-
puja, pientuulivoimaa, aurinkosähköä ja –lämpöä, pienvesivoimaa sekä bio-
massan pienpolttolaitoksia. Lisäksi käytiin läpi energiaomavaraisuuden lisää-
mistä lämmön varastoimisen avulla. Projektityön tuloksena on saatu arvio 
siitä, mitkä lähienergiantuotantomuodot soveltuvat parhaiten suunnittelu-
alueelle. (Tampereen kaupunki2015f) 
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Keskitetyn lämmityksen kustannukset yleiskaavatasolla  

Tiina Sahakarin laatimassa diplomityössä tarkastellaan keskitetyn lämmityk-
sen kustannuksia Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueella. Tavoitteena on ollut 
selvittää, minkälaisella mallilla uusien kaava-alueiden keskitetyn lämmityk-
sen kustannuksia voidaan arvioida. Vertailussa on ollut kolme kaavaluonnos-
vaihtoehtoa. Työssä on arvioitu kustannuksia kaukolämpöratkaisulle sekä 
erilaisille alueellisille lämpöratkaisuille. (Sahakari 2008) 

Työn alussa on määritetty rakennusten lämmitystarve eri suunnitteluvaihto-
ehdoille. Kustannusten arviointia varten kaukolämpöverkosta on mallin-
nettu monta eri vaihtoehtoa kaikille suunnitteluvaihtoehdoille siten, että 
joko kaikki tai vain osa rakennuksista on kaukolämmön piirissä. Kustannuk-
sissa on huomioitu verkon kustannukset ja määritetty lämmityksen kustan-
nusten rajahinnat. Lopuksi on tehty yksityistaloudellinen vertailu talokoh-
taisten lämmitysjärjestelmien ja kaukolämpöverkon välillä. (Sahakari 2008)  

Selvityksessä käsiteltiin siis kaukolämpöverkon taloudellista kannattavuutta 
ja lämmitysvaihtoehtoja niin lämpöyhtiön kuin asiakkaan näkökulmasta. 
Kaukolämpöverkon mallinnuksen myötä tämän tyyppisellä selvityksellä on 
mahdollista tutkia, miten maankäyttösuunnitelma vaikuttaa energiajärjes-
telmään. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi jos halutaan asettaa tavoit-
teeksi, että alueelle rakennetaan kaukolämpöverkko. 

Uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuudet Nurmi-Sorilan alu-
een suunnittelussa 

Jari-Pekka Flinckin Nurmi-Sorilan osayleiskaavaan liittyen laatimassa diplo-
mityössä on tarkasteltu uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksia 
Nurmi-Sorilan asuinalueella. Työssä tarkasteltavia teknologioita ovat aurin-
kolämpö, aurinkosähkö, tuulivoima sekä kaatopaikkakaasun hyödyntäminen 
polttokennossa. Työssä oli tavoitteena selvittää osa-alueet, joihin kannattaa 
myöhemmissä tutkimuksissa perehtyä tarkemmin. (Flinck 2010) 

Työssä on lähdetty alueiden energiatarpeen määrittämisestä, määritetty au-
rinkoenergian, tuulivoiman ja kaatopaikkakaasun hyödyntämismahdolli-
suuksia, laskettu alueiden energiantuotantomahdollisuuksia ja tarkasteltu 
yhtälöä taloudelliselta kannalta. Aurinkoenergian tuotantomääriä arvioitiin 
työn yhteydessä kehitetyllä aurinkoenergiamallilla. (Flinck 2010) 

Uusiutuvan energian käsittely kokonaisuutena ilman teknologian 
etukäteisvalintaa voi olla hyödyllistä varsinkin silloin, kun tavoitteena on 
tuottaa mahdollisimman paljon uusiutuvaa energiaa. Näin selvitysten myötä 
syntyy mahdollisimman kattava kuva eri energiamuotojen potentiaalista 
kulloinkin tutkittavalla alueella. Tarkasteluissa olisi hyvä tutkia myös eri 
energiantuotantomuotojen yhteensovittamista. 
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Aurinkoenergia-analyysi 

Lintuhytin asemakaavan ja Isokuusen yleissuunnitelman yhteydessä laaditut 
aurinkoenergia-analyysit on laadittu kaupungin sisäisenä työnä. Analyysin 
laatimiseksi on käytetty Novapoint Virtual Map Solar Editor –työkalua. Ana-
lyysin tavoitteena on ollut tuoda esille aurinkoenergian hyödyntämispoten-
tiaali suunnittelualueella. (Jokinen ym. 2012) 

Analyysin tarkoitus oli tuottaa tietoa auringon vuotuisesta säteilyenergian 
määrästä kiinteistökohtaisesti. Analyysi erittelee kiinteistöt sekä niiden pin-
nat, joissa aurinkoenergiajärjestelmien hyödyntäminen voi olla kannattavaa. 
Analyysi paljastaa myös ne kiinteistöt, joissa aurinkoenergiajärjestelmiin in-
vestoiminen ei ole kannattavaa auringon vuotuisen säteilyenergian vähäisen 
määrän vuoksi. (Jokinen ym. 2012) 

Lintuhytin osalta laadittu analyysiraportti sisältää katsauksen aurinkoener-
gian hyödyntämispotentiaalin määräytymiseen sekä yleistä asiaa auringon 
säteilyenergiasta ja toimii näin hyvänä esittelynä aurinkoenergiajärjestel-
miin investoimista harkitsevalle.  

Novapointin ohella myös moneen muuhun ohjelmaan on joko sisäänraken-
nettu tai lisäosana hankittavissa kohtuullisen helppokäyttöisiä työkaluja au-
rinkoenergiajärjestelmien mallintamisen. Mikäli aurinkoenergian hyödyntä-
mispotentiaali halutaan maksimoida joillakin alueilla, voi yksinkertainen au-
rinkoenergiatarkastelu tuottaa pienellä panostuksella mielenkiintoista ma-
teriaalia suunnittelun tausta-aineistoksi. Mikäli mallinnus tuntuu liian työ-
läältä, voi säteilyn ja aurinkosähköpotentiaalin määrää kuitenkin arvioida 
helposti avoimeen dataan perustuvalla Photovoltaic Geographical Informa-
tion System (PVGIS) -sivustolla https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis. Sivusto on 
kohtuullisen helppokäyttöinen ja hyödyllinen mikäli suunnittelija haluaa esi-
merkiksi tutkia paneelin kallistuskulman vaikutusta energian tuotantoon. 

4.3.2 Päästöjen ja ilmastovaikutusten arviointi 

Osalla työkaluista on selkeänä tavoitteena tuottaa tietoa suunnitelman to-
teuttamisen päästöistä ja ilmastovaikutuksista. Tällaisilla työkaluilla voidaan 
joko tuottaa lähtötietoa nykytilanteesta suunnittelun tausta-aineistoksi tai 
arvioida suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksia. Tunnistettuja työkaluja 
olivat asemakaavoituksen päästölaskuri, alueellisen hiilitaseen arviointityö-
kalu, paikkatietoa hyödyntävä YKR-työkalu sekä Ecocity Evaluator. Työka-
luista Ecocity Evaluatorissa on myös taloudellinen ulottuvuus. 
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Asemakaavoituksen päästölaskuri 

Asemakaavoituksen päästölaskuri on Aalto-yliopiston, Sitran, Ympäristömi-
nisteriön ja Kimmo Lylykankaan kehittämä laskentamalli, jolla osoitetaan 
kaavassa tehtyjen ratkaisujen vaikutus rakennusten elinkaaren hiilijalanjäl-
keen, infrastruktuurin elinkaaren hiilijalanjälkeen sekä maankäytön muutok-
sesta aiheutuviin CO2e-päästöihin. (Montell 2015) 

Päästölaskentamallin tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja systematisoida 
asemakaavoituksen yhteydessä tehtävää kasvihuonekaasupäästöjen 
laskentaa. Laskentamallia konkretisoimaan laadittiin kaksi laskuria, joiden 
avulla voidaan laskea asemakaava-alueen henkilöliikenteen, metsäpinta-
alan pienenemisen, rakennusten ja infrastruktuurin päästöt. (Sjöstedt 2013) 

Asemakaavoituksen päästölaskuria on käytetty Hakametsän yleissuunnitel-
man ekotehokkuusselvityksessä yleissuunnitelman päästövaikutusten arvi-
ointiin. Menetelmä on excel-pohjainen työkalu, joka on vapaasti saatavilla 
SITRAn nettisivuilta. Vaikka työkalun taulukkotyökalulle tyypillinen ulkonäkö 
saattaa ensin pelästyttää, on kyseessä pienen tutustumisen jälkeen varsin 
käyttökelpoinen ja yksinkertainen työkalu päästövertailuiden tekemiseen. 
Työkalu on tutustumisen arvoinen myös sen vuoksi, että kaikessa 
yksinkertaisuudessaan se on yksi avoimimmista ratkaisuista päästö-
laskentaan. Varauksella kannattaa suhtautua taulukossa käytetyn laskennan 
lähtötietojen ajantasaisuuteen. Työkalusta on tarjolla erikseen taulukot 
rakennusten ja infran sekä liikenteen päästöjen arvioimiseen. 

 

 

  

Kuva 30. Kuvakaappaus asemakaavoituksen päästölaskurin taulukkotyö-
kalusta, joka sisältää paljon määriteltyjä päästökertoimia eri tyyppisille 
rakenteille. 
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Alueellisen hiilitaseen arviointityökalu 

Alueellisen hiilitaseen arviointityökalulla tarkastellaan alueen maankäytön 
muutoksesta aiheutuvaa kasvillisuuden ja maaperän hiilivarastojen muu-
tosta. Laskuri arvioi lisäksi uuden rakennuskannan päärakenteiden, niiden 
rakentamisen ja rakenteiden uusimisen hiilijalanjäljen sekä rakenteisiin si-
toutuneen hiilivaraston. Tarkastelussa ovat mukana myös viherrakenteet. 
(Montell 2015) 

Laskennassa tarkasteltavat alueen pinta-alat tulee ensin luokitella sen pe-
rusteella, onko alue metsämaata, muuta avointa viheraluetta, rakennettua 
viheraluetta vai rakennettua aluetta. Menetelmää on käytetty Hakametsän 
yleissuunnitelman ekotehokkuusselvityksessä. Tässä yhteydessä arvioinnin 
lähtötietona käytettiin Tampereen kaupungin hoitoluokitusalueita. Hoito-
luokitusalueiden ulkopuolelle jäävät alueet tulkittiin rakennetuksi alueeksi. 
Vaikka alueellisen hiilitaseen arviointityökalu ei näin huomioikaan rakennet-
tujen alueiden sisällä sijaitsevia viheralueita, on sen avulla mahdollista tar-
kistaa suunnitelmien vaikutus kokonaishiilitaseeseen. Työkalu huomioi me-
netettyjen ja rakennettavien hiilinielujen lisäksi rakentamisesta aiheutuvan 
hiilijalanjäljen. (Montell 2015) 

Päästöjen vähentämiseksi kunnat ovat jo kartoittaneet ja osittain tehneetkin 
kaikista isoimmat ja merkityksellisimmät asiat. Moni kunta on tehnyt isoja 
investointeja energia- ja liikennejärjestelmiin ja uudistanut 
metsänhoitosuunnitelmiaan. Kuntien päästövähennystavoitteiden 
pilkkominen osiin on kuitenkin osoittanut, että tavoitteeseen pääsemisen 
edellytyksenä on, että isojen muutosten lisäksi tehdään pitkä lista myös 
pienempiä muutoksia. Tämän vuoksi on hyvä, että hiilitaseen laskeminen on 
mahdollista myös aluetasolla.  

Hiilitaseen ohella tulee kuitenkin aina muistaa, että kasvillisuudella on paljon 
muitakin arvokkaita tehtäviä kaupungissa. Tämän vuoksi vanhaa puustoa ja 
maaperää tulisi pyrkiä säilyttämään, mikä näkyy  työkalun painotuksissa. 

Energiatehokkuuden ja ilmastovaikutusten arviointi YKR-työkalulla 

YKR-työkalu on EPECC OY:n ja Tampereen kaupungin kehittämä paikkatieto-
pohjainen vyöhyketyökalu yhdyskuntarakenteen energiatehokkuuden ja il-
mastovaikutusten arvioimista varten. YKR-työkalu käyttää lähtötietonaan 
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vuosittain päivittämää valtakunnallista 
paikkatietopohjaista ruutuaineistoa. Työkalun avulla voidaan tuottaa nope-
asti havainnollista ja vertailukelpoista tietoa yhdyskuntarakenteen pääs-
töistä. Lisäksi työkalu soveltuu vaikutusten arvioinnin välineeksi laadittaessa 
yhdyskuntarakenteen tulevaisuutta koskevia skenaarioita. (Oy Eero 
Paloheimo Ecocity Ltd 2015) 
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Menetelmää on käytetty Tampereen kantakaupungin yleiskaavan yhtey-
dessä Tampereen nykyrakenteen energiatehokkuuden ja ilmastovaikutus-
ten arviointiin. Tavoitteena on ollut esimerkiksi arvioida kehittyvän kaupun-
kirakenteen roolia asetettujen päästövähennystavoitteiden toteutumisessa. 
(Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd 2015) 

Yleiskaavatason ilmastovaikutusten arviointi on haastavaa ja siinä tulisikin 
keskittyä arvioimaan niiden tekijöiden vaikutuksia, joihin voidaan aidosti 
yleiskaavatason suunnitelmien odottaa vaikuttavan. Paikkatietopohjaiset 
analyysit ovat mielestäni erityisen kiinnostavia yleiskaavan näkökulmasta, 
sillä ne konkretisoivat yhdyskuntarakennetta suunnittelijalle. Suunnittelijan 
on joskus haastavaa muilla tavoin käsittää laajojen alueiden lähtötietoaineis-
toja. 

YKR-työkalun käyttö ilmastovaikutusten arviointiin on kiinnostavaa myös 
sen vuoksi, että kenties samaa menetelmää käyttämällä on mahdollista seu-
rata yleiskaavan toteutumista. Muutoin isojenkin kaupungissa tapahtuvien 
muutosten vaikutusten arviointi jälkeenpäinkin voi olla todella haastavaa il-
man tehokkaita analyysityökaluja. 

 

 

 

  
Kuva 31. Esimerkki siitä, minkälaista analyysiaineistoa YKR-työkalu tuot-
taa. Tässä kuvassa on esitetty henkilöliikenteen päästöjä asukasta kohti 
vuonna 2011. Vihreät ruudut merkitsevät pienempiä ja punaiset suurem-
pia asukaskohtaisia päästöjä. 
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Ecocity Evaluator  

Ecocity Evaluator on web-pohjainen työkalu hankkeen kustannusten ja kas-
vihuonekaasupäästöjen samanaikaiseen arviointiin. Ecocity Evaluator -työ-
kalua on käytetty liikenteen ja rakentamisen osalta Isokuusen yleissuunni-
telman kahden eri vaiheen ilmastovaikutusten arvioinnissa. Ilmastovaikutus-
ten arvioinnissa tarkasteltiin Isokuusen alueen energiahuoltoa ja kasvihuo-
nekaasupäästöjä yleissuunnitelmassa esitetyn aluerakenteen suhteen. Pääs-
töarviointi on toteutettu liikenteen, energiahuollon ja rakentamisen päästö-
jen osalta. Kyseisessä päästölaskennassa energiahuollon osuuden arvioin-
nissa on hyödynnetty Tampereen Kaukolämpö Oy:n tekemää rajakulutusar-
vioita Isokuusen neljälle eri alueelle. Rajakulutusarvion avulla ja huomioiden 
arvioitu rakentamisaikataulu tuotettiin energiantuotannon vyöhykemalli, 
josta tehtiin päästölaskenta Ecocity Evaluator –ohjelmiston energiahuollon 
päästölaskennalla. (Oy Eero Paloheimo Ecocity 2012 ja 2013b) Ecocity 
Evaluator –ohjelmaa on käytetty liikenteen osalta myös Nurmi-Sorilan 
osayleiskaavan yhteydessä laadittaessa hiilineutraalin ja ekotehokkaan kau-
punginosan toteutussuunnitelmaa ”Aurinkokaupunki Nurmi-Sorila”. (Eero 
Paloheimo Ecocity Oy ym. 2012) 

Ecocity Evaluator on investointien ennakkoarvioinnin kannalta kaikkein 
kiinnostavin opinnäytetyössä vastaan tulleista työkaluista. Investointien 
ennakkoarvioinnissa kuntapuolella on perinteisesti keskitytty ainoastaan 
taloudellisuuteen ja esimerkiksi energiatehokkuusinvestoinneissa tutkittu 
käytetty perinteisiä  investointilaskennan menetelmiä. Joskus kestävyys-
näkökulmien tuominen investointilaskelman rinnalle voi olla kokonais-
taloudellisesti kaikkein järkevintä ja Ecocity Evaluator tarjoaakin tähän hyvän 
viitekehyksen. 

Kokonaisvaltaisen ja työlään arviontiprosessin läpikäyminen kuitenkin vaatii 
sen, että arvioitavassa hankkeessa on todellisia vaihtoehtoja ja työkalun 
antamille tuloksille on todella käyttöä suunnitteluprosessissa. 
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4.3.3 Ekotehokkuuden arviointi ja kehittäminen 

Suunnitelmien ekotehokkuuden arviointiin on käytetty menetelmiä, jotka 
pyrkivät määrittämään alueen kestävyyttä erilaisten indikaattorien avulla. 
Nämä menetelmät eivät tuota yksiselitteistä arvoa suunnitelmalle, eivätkä 
siten sovi esimerkiksi investointipäätöksen perusteeksi. Ne eivät suoraan so-
vellu yksittäisen suunnitelman arvottamiseen, mutta toimivat vaihtoehto-
vertailun tukena.   

Ekotehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen on tarjolla muutama työkalu, 
kuten asemakaavoituksen kestävän kehityksen ohje, kaavoituksen ekolas-
kuri (KEKO) sekä LEED Neigbourhood Development –työkalu. Pääasiassa 
ekotehokkuusselvitykset on kuitenkin tarkastelluissa hankkeissa laadittu asi-
antuntijaselvityksinä, joissa on hyödynnetty yhtä tai useampaa vakiintunutta 
työkalua sekä erilaisia laskumenetelmiä.  

Asemakaavoituksen kestävän kehityksen ohje 

Tampereen kaupungin asemakaavoituksen kestävän kehityksen ohjeen tar-
koituksena on ohjata asemakaavojen laadintaa kestävän kehityksen mukai-
sesti. Ohje on suunnittelijoille muistilista kestävän kehityksen eri ulottuvuuk-
sista ja niiden huomioon ottamisesta suunnitteluprosessin eri vaiheissa. 
Suunnitteluohjetta voidaan hyödyntää myös kaavaharkinnan yhteydessä. 
(Tampereen kaupunki 2013) 

Suunnitteluohjetta käytetään Tampereen kaupungin ohjeistuksen mukai-
sesti keskisuurissa ja suurissa asemakaavoissa. Suunnitteluohjeessa lähesty-
tään kestävyyttä viidestä näkökulmasta: vaikutukset ihmisten elinoloihin ja 
elinympäristöön; vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmas-
toon; vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja 
luonnonvaroihin; vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- 
ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; vaikutukset kaupunkikuvaan, maise-
maan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Ohjeen myötä saatu 
arvio liitetään osaksi kaavaluonnosvaiheen vaikutusten arviointia. Arviointia 
voidaan täydentää kaavan ehdotusvaiheessa. (Tampereen kaupunki 2013) 

Kestävyyden edistäminen on ensisijaisesti suunnittelukysymys ja mielestäni 
asian lähestyminen ohjeistuksin ja suunnitteluperiaattein on kaiken 
lähtökohta. Hyvillä suunnitteluperiaatteilla pärjätään suurimmassa osassa 
hankkeista todella hyvin ja tarvittaessa tukea ja suunnitteluratkaisuita voi 
hakea Tampereen kaupungin ohjeistuksen lisäksi esimerkiksi 
Rakennustietosäätiön ohjekortistosta. Näkisinkin suunnitteluohjeistuksen 
ensisijaisena lähtökohtana ja erillisen tavoitteenasettelun vain 
hankekohtaisena toimenpiteenä. 
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Ekotehokkuuden teematyöryhmä 

Tampereen kaupungin Vuores-projektin vuosina 2009–2010 järjestämän 
”Koukkujärven ekotehokkuuden teematyöryhmän” tarkoituksena oli löytää 
näkemyksiä ja ideoita ekotehokkaasta ja yhteisöllisestä asuinaluesuunnitte-
lusta Koukkujärven alueen kaavasuunnittelua varten. Teematyöryhmän 
osallistujaksi sai hakea kuka tahansa teemasta eli ekotehokkaan ja yhteisöl-
lisen asuinalueen kehittämisestä kiinnostunut. Työryhmän työskentely do-
kumentoitiin ja sitä arvioitiin loppuraportin avulla.  (Ainasoja 2010) 

Koukkujärven ekotehokkuuden työryhmä kokoontui yhteensä neljä kertaa. 
Tapaamisissa käsiteltiin alueen lähtökohtia ja suunnitelmaluonnoksia sekä 
kuultiin alustuksia keskeisiin aiheisiin liittyen. Työpajaosiossa ideoitiin alu-
etta itsenäisesti ja yhdessä. Teematyöryhmässä kerättyjä ideoita muokattiin 
ja sisällytettiin suoraan kaavaluonnokseen ja selostukseen jatkuvasti suun-
nitteluprosessin aikana. Ideoita hyödynnettiin myös jatkossa rakennustapa-
ohjeissa, tontinluovutuskilpailuissa sekä välittämällä ideoita alueen toteut-
tajatahoille. (Ainasoja 2010) 

Teematyöryhmien perustaminen on hyvä keino työstää erilaisia 
suunnitteluhaasteita. Tietenkään itse ryhmän perustaminen ei takaa sen 
onnistumista vaan ryhmän tulee toimia voimakkaasti yhteisen päämäärän 
saavuttamiseksi. Työryhmän riittävä osaaminen tarkasteltavan aihepiirin 
saralta tulee varmistaa työryhmän vetäjän toimesta. 

KEKO, HEKO ja TEKO – kaavoituksen ekolaskurit 

KEKO on Suomen ympäristökeskuksen maankäytön suunnittelun tueksi ke-
hitetty ekologisen kestävyyden arviointityökalu. Työkalu on kehitetty yhteis-
työssä VTT:n; Espoon, Helsingin Joensuun, Kokkolan, Kotkan, Kouvolan, Kuo-
pion, Lahden, Lappeenrannan, Lohjan, Mikkelin, Porin, Porvoon, Rovanie-
men, Tampereen ja Vantaan Kaupunkien; Skanska Talonrakennus Oy:n, YIT 
Rakennus Oy:n, Aalto-yliopiston ja Ympäristöministeriön kanssa. (Suomen 
Ympäristökeskus 2016) 

Työkalun avulla on mahdollista määrittää yhdyskuntien rakentamisen ja 
käyttövaiheen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. KEKO laskee kasvihuone-
kaasupäästöt, luonnonvarojen käytön sekä vaikutukset luonnon monimuo-
toisuuteen ja ekosysteemipalveluihin. Työkalu tuottaa myös arvion alueen 
kokonaisekotehokkuudesta ja vertaa vaikutuksia koko maan keskiarvoon. 
Työkalu on kehitetty kaavoituksen, yhdyskuntien kehittämisen ja rakenne-
tun ympäristön parissa työskentelevien viranomaisten ja konsulttien käyt-
töön. Tavoitteena on, että työkalu tuo havainnollisesti esille suunnitteluva-
lintojen vaikutukset, mikä mahdollistaa vaihtoehtojen vertailun ja parhaiden 
ratkaisujen löytämisen. (Suomen Ympäristökeskus 2016) 
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KEKO-työkalua on kehitetty yhteistyössä kuntien kanssa ja moni varmaankin 
yhdistää kaavoituksen ekolaskennan juuri KEKO-työkalun ja sen 
jatkoversioiden HEKO ja TEKO tulosten esitystapaan, josta on esimerkki 
kuvassa 31. HEKO ja TEKO työkalut ovat valtakunnallisen KEKO-työkalua vas-
taavia paikallisia kehitysversioita. TEKO-työkalu on työkalun versio Tampe-
reen käyttöön. HEKO-työkalu puolestaan on Helsingin kaavoituksen ekote-
hokkuustyökalu. Työkalun kehittämisen tavoitteena on kaupunkirakentami-
sen ekotehokkuuden edistäminen. VTT:n kehittämällä työkalulla arvioidaan 
alueen ekotehokkuutta taulukkolaskennalla 21 indikaattorin avulla.  

VTT:n laatimassa Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu-raportissa 
kaupunkiympäristön ekotehokkuus (ekotehokkuuden kova ydin) on määri-
telty seuraavasti: 

kulutetut luonnonvarat × ympäristöhaitat

asukamäärä ja työpaikkamäärä tai kokonaiskerrosala
 

Työkalu on tarkoitettu ensisijaisesti yleis-, osayleis- ja asemakaavasuunnitel-
mien luonnosten arviointiin ja vertailuun. (Lahti ym. 2010) 

Kehitysversioiden haasteita on ollut laskelman subjektiivisuus sekä se, ettei-
vät erot vaihtoehtovertailussa tule hyvin esille. Myöskään eri osa-alueiden 
painotukset eivät näy käyttäjälle. Toisaalta työkalulla on jo kehittämisvai-
heessa pyritty luomaan läpileikkaava katsaus kestävyyteen vaikuttaviin teki-
jöihin. Vaikka numeerinen tulos ei lisäarvoa annakaan, voi työkalun käyttä-
minen silti vaikuttaa suunnittelijan tekemiin ratkaisuihin.  (Seppänen 2013) 
Työkalun käyttö on alkuvaiheen työläiden määrittelyiden jälkeen suhteelli-
sen kevyttä ja työkalu voi tarkoituksenmukaisesti käytettynä auttaa tavoit-
teellisessa ekotehokkuuden kehittämisessä.  
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Kuva 32. Ote ekolaskurin tulosten esitystavasta.  
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LEED Neigborhood Development 

LEED Neighborhood Development (LEED ND) on ympäristöluokitusjärjes-
telmä, jonka tavoitteena on edistää kestäviä ratkaisuja tarkastelemalla käyt-
täjien ja ympäristön hyvinvointiin liittyviä näkökohtia. Menetelmä sopii ase-
makaavatason suunnitelmien arviointiin. Järjestelmä luokittelee projektit 
platina-, kulta-, hopea- ja pronssitason kohteisiin sen mukaan, miten suun-
nitelmat täyttävät esivaatimuksia ja keräävät pisteitä menetelmän kriteerien 
mukaan. (Tampereen kaupunki 2013b) 

Esivaatimuksia ja pisteitä kerätään kolmella suunnittelutasolla: sijainti ja yh-
teydet, kaupunkirakenne sekä rakennukset ja infra. Järjestelmä toimii par-
haiten hankkeen alkuvaiheen suunnittelussa. Se soveltuu parhaiten kohtei-
siin, jotka sijaitsevat kaupunkirakenteen sisällä ja jotka ovat luonteeltaan tii-
viitä ja kaupunkimaisia. Menetelmää voidaan käyttää joko kahden erillisen 
suunnitteluvaihtoehdon vertailuun tai yhden vaihtoehdon kehittämiseen. 
(Karislahti 2012) 

Menetelmä soveltuu parhaiten tilanteeseen, jossa järjestelmän avulla on 
mahdollisuus suunnittelun ohjaamiseen heti konseptivaiheesta aina toteu-
tukseen asti. Asemakaavoituksessa LEED ND –arvointi voidaan tehdä vain 
niiltä osa-alueilta, joihin kaavoituksella on mahdollista vaikuttaa. (Karislahti 
2012) 

Ympäristösertifiointijärjestelmät sopivat lähtökohtaisesti parhaiten 
kiinteistökehittäjille, jotka haluavat mahdollisesti hakea ympäristöserti-
fikaattia alueelle. Kuten kiinteistöpuolella, myös aluepuolella ympäristöser-
tifiointi voi tuottaa aitoa lisä-arvoa ja laatua suunnitelmiin, kun sillä 
tavoitellaan riittävän kunnianhimoista luokitusta. Ympäristösertifiointi 
huomioi melko monipuolisesti kestävyyden eri näkökulmia ja sen käytön 
voisi kuvitella yleistyvän esimerkiksi isommissa suunnitteluvaraus- tai 
tontinluovutuskohteena yhtenä keinona asettaa kestävyyskriteereita 
tuleville rakentajille. 

Ekotehokkuusselvitys (WSP Finland) 

WSP Finlandin Haukiluoman yleissuunnitelmaan liittyen laatimassa ekote-
hokkuusselvityksessä tarkastellaan suunnitelman mukaisen yhdyskuntara-
kenteen tiivistymisen vaikuttavuutta ekotehokkuuteen lähtötilanteeseen 
verraten. Tässä työssä tarkastelluista hankkeista ainoastaan tässä yhdessä 
oli tehty ekotehokkuusselvitys aivan täysin konsulttityönä. Tässä työssä ei 
siis ainakaan raportin perusteella ollut hyödynnetty mitään yksittäistä työ-
kalua vaan arviointi oli tehty asiantuntijatyönä. 

Menetelmässä on käytetty ekotehokkuuden keskeisenä mittarina vuotuisen 
hiilijalanjäljen muutosta lähtötilanteesta, jota on arvioitu saatavilla olevan 
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aineiston pohjalta maankäytön, liikennejärjestelyjen, asumisen energianku-
lutuksen ja täydennysrakentamisen näkökulmista. Tuloksena annetaan arvio 
suunnitelman ekotehokkuudesta ja vaikutuksista hiilidioksidipäästöihin 
maankäytön, liikenteen ja energiankulutuksen mittareilla, joilla on keskei-
nen vaikutus hiilijalanjälkeen. (WSP Finland Oy 2013) 

Ekotehokkuuden arviointi asiantuntijatyönä on joskus perusteltua ja 
paikallaan. WSP:n raportissa yhdistyvät laadullinen arvionti eko-
tehokkuuden osalta ja määrällinen arviointi päästölaskennassa. Pelkästään 
työkaluja käyttämällä tai sertifikaatin vaatimuksia täyttämällä jotkin laa-
dulliset seikat saattavat jäädä paitsioon. Tämän vuoksi uskon että 
esimerkiksi Haukiluoman täydennysrakentamisen yhteydessä laadullisen 
arvioinnin arvo on suunnittelulle isompi kuin määrällisen. 

Ekotehokkuusvertailu 

WSP Finland Oy:n Ojalan osayleiskaavaan liittyen tekemässä ekotehokkuus-
vertailussa on hyödynnetty LEED ND –sertifioinnin ja HEKO –työkalua työka-
lun ohella Suomen kasvihuonepäästöjakaumaa. Tarkastelun kohteeksi on 
valittu maankäyttö ja liikenne, energian nettokäyttö asuinrakennuksissa 
sekä rakentamisen hiilijalanjälki. Tarkastelulla on pyritty valottamaan näiden 
tekijöiden vaikutusten suuruutta suhteessa toisiinsa. Yhteiseksi mit-
tasuureeksi on valittu hiilijalanjälki ton-CO2/hlö 50 vuoden aikana, vuosina 
2012-2062. (WSP Finland Oy 2011) 

Eri työkaluja yhdistävällä vertailulla pyrittiin vertailemaan eri 
osayleiskaavaluonnosvaihtoehtojen hiilijalanjälkeä. Suurta eroa eri 
vaihtoehtojen välille ei ollut osoitettavissa. Tässäkin vertailussa 
arvokkaimmaksi informaatioksi muodostuvat ekotehokkuusvertailun 
laatijan jatkosuunnittelulle antamat suositukset.  
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 Motiivit ja lähtökohdat 

Varsinaisten konkreettisten toimenpiteiden ja työkalujen lisäksi hankkeista 
määritettiin, minkälaisia motiiveja ja lähtökohtia ekotehokkuuden edistämi-
selle on ollut. Ekotehokkuuteen panostamisen motiiveja ja lähtökohtia nousi 
esille pääasiassa henkilöhaastatteluissa, mutta jotain oli pääteltävissä myös 
kirjallisen aineiston perusteella. Erityisesti kasvokkain tehdyissä henkilö-
haastatteluissa tuli esille, että ekotehokkuuden huomioimiseen kaavahank-
keiden aikana on ollut melko laajasti erilaisia syitä. Tarkasteluiden käynnis-
tämiselle on ollut moninaisia ajavia voimia, starttereita ja myös tarkastelui-
den tavoitteita mainittiin useita.  

4.4.1 Ajavat voimat 

Pääasiassa ekotehokkuustarkastelut ovat tarkastelluissa hankkeissa käynnis-
tyneet Tampereen kaupungin asemakaavoituksen tai joko kaupungin sisäi-
sen tai ulkoista rahoitusta saavan hankkeen aloitteesta. Ajavana voimana on 
siis ollut jokin sisäinen taho tai päätös. Kyseessä olleissa ulkoisen rahoituk-
sen hankkeissa ekotehokkuuden edistäminen on tietenkin jollakin tapaa ol-
lut rahoituksen saamisen edellytyksenä ja siten hankkeen keskeisenä tavoit-
teena. Kestävän kehityksen mukaisille hankkeille onkin ollut runsaasti erilai-
sia rahoituslähteitä 2010-luvulla. Huomionarvoista on se, että ekotehokkuus 
on noussut teemaksi myös sellaisiin kaavahankkeisiin, joihin ei suoraan ole 
haettu ulkoista rahoitusta. 

Tärkeässä roolissa ekotehokkuusasioiden painottumiselle saattoi joissain ta-
pauksissa olla se, että kaavan työryhmässä joko kaupungilla tai konsultilla oli 
osaamista aiheeseen liittyen. Eräissä tapauksissa alkuperäisen työryhmän ul-
kopuolinen konsultti tai opinnäytetyön tekijä oli tärkeässä roolissa tarjoa-
massa tehtävää tarkastelutyötä kaupungille ja ekotehokkuustarkastelut 
käynnistyivät sitä kautta. Yksittäisten henkilöiden osaamisen ja kiinnostuk-
sen merkitys saattoi siis joissain tapauksissa olla merkittävin tekijä ekotehok-
kuuden painottamiselle. 

Joskus saattoi olla niin, että hanke oli yksinkertaisesti profiloitunut kestävän 
kehityksen mukaiseksi hankkeeksi ja suunnittelu oli ollut lähtökohtaisesti 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, eikä tälle painotukselle löyty-
nyt yksittäistä tekijää. Toisaalta esimerkiksi Vuores-hankkeen osalta alueen 
profiloituminen ekotehokkuushankkeeksi juontuu vuosien taakse ja moni eri 
hanke, yritys, työntekijä ja päättäjä on osaltaan vaikuttanut siihen, että eko-
tehokkuus on huomioitu alueella niin vahvasti, eikä yksittäistä tekijää tai 
henkilöä tavoitteiden taustalla näin ole mahdollista tunnistaa. 

Kiinnostavaa on, että ainakin kahdessa tapauksessa ekotehokkuustarkaste-
lut oli käynnistetty alueeseen kiinnittyneen rakennusliikkeen toimesta.  
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Yhteisenä nimittäjänä laadittujen erillistarkastelujen käynnistäjälle vaikutti 
olevan se, että rahoitus tuli tarkastelujen käynnistäjältä. Eli siinä vaiheessa, 
kun selvitystä lähdettiin tekemään, oli resurssi selvityksen laatimistyötä var-
ten jo tiedossa. 

4.4.2 Tavoitteet 

Tässä kappaleessa perehdytään pääasiassa siihen, mitä tavoitteita ekote-
hokkuustarkastelujen tekemiselle oli asetettu. Tavoitteita on pyritty selvit-
tämään aineiston, kyselyn ja henkilöhaastatteluiden perusteella. Yksittäisten 
ekotehokkuustarkasteluiden tavoitteet ja koko kyseessä olevan kaupunki-
suunnitteluhankkeen ekotehokkuustavoitteet nivoutuvat kuitenkin osittain 
yhteen, sillä ainakin osassa hankkeista – kuten alla kuvataan – ekotehok-
kuusajattelu rajoittui nimenomaan tarkasteluiden tekemiseen. 

Tavoitteet jakautuivat tiedon käytön osalta karkeasti jakaen kahteen erilli-
seen tavoitteeseen: tavoite kerätä alueen nykytilan ekotehokkuudesta taus-
tatietoa, jonka avulla voitaisiin pohtia, miten alueen ekotehokkuutta voi-
daan parantaa sekä tavoite tarkastella jo laaditun suunnitelman ekotehok-
kuutta ja joko käyttää tietoa päätöksentekoon tai pyrkiä jatkosuunnittelun 
aikana tehtävillä valinnoilla mahdollisimman ekotehokkaaseen ratkaisuun. 
Eli joko tarkasteluilla tuotettiin tietoa suunnitteluryhmälle tai tarkastelulla 
arvioitiin jo tehtyjä suunnitelmia. 

Kaavatalousnäkökulma ja alueen tai uudenlaisen energiajärjestelmän raken-
tamisen kannattavuuden tarkastelu nousivat esille selkeästi hahmotettavina 
ja tärkeinä tavoitteina. Haastatteluissa nousikin kaavatalouden osalta esille, 
että kaavatalouslaskelmat oli kaavoituksessa laajemminkin tuotu osaksi pää-
töksentekijöille laadittavaa aineistoa.  

Kaikilta suunnittelutasoilta löytyi esimerkki, jossa tavoitteena oli tarkastaa 
maankäyttösuunnitelman ekotehokkuus ja pyrkiä jatkosuunnittelun aikana 
tehtävillä valinnoilla mahdollisimman hyvään asuinalueen ekotehokkuu-
teen. Joissakin hankkeissa – erityisesti osayleiskaavoissa ja yleissuunnitel-
missa – pyrittiin löytämään käytännön keinoja, kuinka kaavoituksella voi-
daan edistää olemassa olevan kaupunkiympäristön ekotehokkuutta. Käytän-
nössä näissä hankkeissa tavoitteena oli kaupunkirakenteen eheyttäminen ja 
tiivistäminen. Ekotehokkuustarkasteluiden toivottiin avaavan tähän kehityk-
seen uusia näkökulmia.  

Yhteen hankkeeseen liittyi olennaisesti (tuolloin vasta suunnitteluasteella 
ollut) raideliikenne ja kaupunkirakenteen tiivistäminen sen varteen. Muissa-
kin hankkeissa kerrottiin pohdittaneen paljon, että miten aluetta käytetään 
ja miten kaupunkilaisia voidaan kaupunkirakenteella kannustaa joukkolii-
kenteen käyttämiseen. 



72 

 

Eräässä hankkeessa ekotehokkuuden edistäminen liittyi pääasiassa huleve-
siin ja hulevesien käsittelyyn. Hulevesien tarkasteluun ohjaavat voimat tuli-
vat pääasiassa vesistön suojelusta, mutta suunnittelun myötä suunnittelu-
alueen ekosysteemipalveluiden suunnittelu korostui.  

Kiinnostava havainto oli, että eräässä hankkeessa haastateltava totesi, ettei 
hankkeessa ollut erityisiä ekotehokkuustavoitteita vaan hankkeessa keski-
tyttiin pääasiassa muihin asioihin. Toisessa tapauksessa haastateltava kertoi, 
etteivät ekotehokkuustavoitteet olleet esillä koko hankkeen aikana. Haasta-
teltava kuitenkin uskoi, että ekotehokkuusasiat ovat oletettavasti olleet 
taustalla kaupungin valmistelun yhteydessä, mutta niiden huomioonottami-
nen siinä suunnitteluvaiheessa, jossa hän oli mukana, ei ilmeisesti ollut olen-
naista. Kaavan valmistelijalle ei ainakaan kerrottu, mikäli ekotehokkuus olisi 
tullut heidän laatimissaan suunnitelmissa ottaa erikseen huomioon. Tämä 
on erityisen kiintoisaa, sillä kaikissa tarkasteluun valikoiduissa hankkeissa oli 
tehty tarkasteluita ekotehokkuuteen liittyen. Haastattelutilanteessa päätte-
lin, että vaikka ekotehokkuus ei ollut haastateltavan näkökulmasta hank-
keessa esillä erillisenä teemana, vaikutti se varmasti taustalla suunnittelupe-
riaatteena.  

Vain yhdessä tapauksessa vastaaja kertoi, että kaavan valmistelijan ja tar-
kasteluiden laatijan välillä ei ollut vuorovaikutusta, vaan valmistelija ainoas-
taan toimitti tietoja laadittavaa selvitystä varten. Tarkasteluiden tavoitteet 
eivät myöskään olleet valmistelijalla tiedossa ennen kuin selvityksen valmis-
tuttua.  

Eräs kiinnostava havainto oli se, että muutama haastateltava koki vaikeaksi 
erottaa, mikä osa suunnittelusta on niin sanottua perussuunnittelua ja mikä 
liittyy erityisesti energiatehokkuuden edistämiseen. Tämä ilmiö liittyy erityi-
sesti energiatehokkuuteen, sillä järjestelmien kokonaistaloudellinen opti-
mointi on energiatehokkuuden saralla suunnittelun luontainen lähtökohta. 
Toisaalta jos tavoitteeksi ei otetakaan energiatehokkuus, vaan esimerkiksi 
uusiutuvan energian edistäminen, asetelma muuttuu. 

Joissakin tapauksissa ekotehokkuustarkasteluiden tavoite ei liittynyt lain-
kaan kyseiseen hankkeeseen, vaan haastattelijat viittasivat kaupunginlaajui-
seen tavoitteeseen, että kaikkiin suurimpiin kaavahankkeisiin liittyen tehtäi-
siin ekotehokkuusselvitys. Eräässä tapauksessa erillistarkasteluiden tavoit-
teena oli tuottaa päättäjille lisätietoa suunnitelman vaikutuksista ja ne teh-
tiin vasta kaavan hyväksymiskäsittelyä varten. Tässä tapauksessa tarkaste-
luilla ei siis ollut tarkoituskaan enää vaikuttaa kaavan sisältöön.  

Rakennusliikkeiden näkökulmasta ekotehokkuustarkasteluiden tavoitteena 
oli imago- ja markkinointihyödyn tavoittelu. Ajatuksena oli mahdollisuus 
hyödyntää ekosertifiointia tai hankkeen tuloksia alueen markkinoinnissa. 
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Haastatteluiden yhteydessä vuonna 2016-2017 rakennusliikkeet arvioivat-
kin, ettei ekotehokkuus ja siihen panostaminen kyseisissä hankkeissa nosta 
asuntojen myyntiarvoa. Molemmat haastatelluista rakennusliikkeistä kui-
tenkin uskoivat, että tulevaisuudessa kuluttaja on valmis maksamaan ekote-
hokkuudesta itseisarvona eikä vain esimerkiksi madaltuneiden elinkaarikus-
tannusten vuoksi. 

Yleisesti ottaen vaikutti siltä, että haastateltavilla oli suhteellisen hyvä käsi-
tys siitä, minkä vuoksi hankkeessa tehdään ekotehokkuuteen liittyviä tarkas-
teluita. Kysymyksen tarkoituksena olikin, paitsi selvittää motiiveja ekotehok-
kuuteen liittyen, myös selvitellä sitä, kuinka hyvin hankkeessa mukana olleet 
olivat tietoisia asetetuista tavoitteista. On epärealistista olettaa, että henki-
löt voisivat sitoutua tavoitteisiin, jotka eivät edes ole heillä tiedossa. 

4.4.3 Tavoitteiden toteutuminen ja vaikutukset 

Haastateltavat kokivat pääsääntöisesti, että tehdyillä ekotehokkuustarkas-
teluilla oli vaikutusta alueiden suunnitteluun. Tarkasteluiden koettiin vaikut-
taneen kaavaan erityisesti sellaisissa hankkeissa, joissa ekotehokkuustavoit-
teet olivat mukana kaavoituksen lähtökohdissa ja kaavan tavoitteissa. Tar-
kasteluiden koettiin tuoneen esille hyödyllisiä näkökulmia, jotka tulivat huo-
mioiduksi useassa kohdassa asemakaavaa.  

Oli kuitenkin tapauksia, joissa selvityksen tekijä koki selvityksen hyödyl-
liseksi, mutta kaavan laatija ei kokenut hyödyntäneensä selvityksen tuloksia 
kaavan laatimisessa. Oli haastateltavia, joiden mielestä ekotehokkuustarkas-
telut olivat sinällään mielenkiintoisia, mutta eivät kokeneet niiden pohjalta 
ei syntyneen mitään uusia käytännöllisiä ratkaisuja. Mikäli koettiin, että eko-
tehokkuustarkasteluiden tulokset eivät vaikuttaneet kaavaan, oli kyse 
useimmiten siitä, että muut maankäytölle asetetut tavoitteet olivat domi-
noineet päätöksentekoa.  

Osassa suunnitelmia suunnittelu ei ollut vielä haastatteluhetkellä edennyt 
seuraavaan suunnitteluvaiheeseen, jolloin tehtyjen selvitysten lopullista vai-
kutusta ei osattu vielä arvioida. Näissä tapauksissa haastateltavat suhtautui-
vat kuitenkin optimistisesti ja arvelivat, että selvitykset tulisivat vaikutta-
maan suunnitelmiin. 

Useimmiten tarkasteluiden perusteella tehtävät tarkistukset olivat maltilli-
sia, mutta joissakin hankkeissa tarkasteluilla oli perustavanlaatuista vaiku-
tusta kaupunkirakenteeseen. Haastatteluissa kävi esille, että monet kokivat 
tarkasteluiden ohjanneen laadukkaan asuinympäristön muodostumiseen. 
Eräässä kaavahankkeessa kaupunkirakennetta monipuolistettiin osoitta-
malla suunnitelmassa aikaisempaa monipuolisemmin erilaisia rakennus-
tyyppejä ja mahdollistamalla erilaisten toimintojen sijoittuminen alueen ra-
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kennuksiin. Yhdessä tapauksessa ekotehokkuusselvityksen perusteella sallit-
tiin eräiden olemassa olevien teollisuusrakennusten käyttöönotto muuhun 
käyttöön. Toisessa tapauksessa selvitysten perusteella optimoitiin rakennus-
ten sijoittumista, massoittelua sekä alueelle sijoittuvia toimintoja. Eräässä 
hankkeessa tarkastelut ohjasivat suunnittelua kompaktimpaan suuntaan, 
vaikka alueella tehtävät muutokset eivät näkyneetkään kokonaisekotehok-
kuudessa alueen lähtökohtaisesti heikon sijainnin vuoksi. Kaupunkiraken-
netta ja palveluita tiivistettiin ekotehokkuusselvitysten ohjaamana hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien varrella. 

Osa tehdyistä tarkasteluista johti teemallisten erillissuunnitelmien laatimi-
seen. Esimerkkinä tästä on hulevesisuunnitelman perusteella tehdyn vi-
heryleissuunnitelman laatiminen. Erillissuunnitelmalla saatiin hulevesiselvi-
tyksen edellyttämät haasteelliset toimet nivottua osaksi korttelisuunnitel-
mia. Tätä tehostamaan laadittiin kaava-alueelle kortteliohjeet ja kaavakar-
tan yleismääräykset, joilla hulevesisuunnitelma, viheryleissuunnitelma ja 
korttelisuunnitelmat kytkettiin ekotehokkuusnäkökulman varmistamiseksi 
toteutusvaiheessa. Tästä yksittäisinä esimerkkeinä toimivat suurien piha-
kansien päälle ja yhteyteen toteutettavat luonnonpuustoiset, vettä läpäise-
vät osat, sadepuutarhat ja puutarhaterassit sekä viherkatot. 

Energia-aiheisten selvitysten koettiin kautta linjan olleen hyödyllisiä riippu-
matta siitä, vaikuttivatko ne suoraan kaavan sisältöön. Esimerkiksi aurin-
koenergiapotentiaalin selvittämisen koettiin vaikuttaneen jossain kohteessa 
kaavan sisältöön. Toisaalta ainakin yksi selvitys tuotti niin sanotun nollatu-
loksen, jolloin kaavalla ei kyseisessä paikassa ollut merkitystä vaihtoehtois-
ten energiaratkaisujen kannalta. Tämäkin koettiin tärkeäksi tulokseksi kaa-
van jatkon kannalta.  

Muiden uusiutuvan energian lähteiden selvittäminen koettiin hyödylliseksi, 
mutta selvitysten tietoja käytettiin alueellisten energiaratkaisujen valintaan, 
mikä ei välttämättä näkynyt itse kaavassa. Onhan täysin luonnollista, että 
moniin selvityksissä tutkittuihin energiaratkaisuihin – järvilämpö, aurin-
koenergian keskitetty tuotanto, maalämmön keskitetty tuotanto – ei selvi-
tyksissä ja suunnitelmissa löydetty taloudellisesti toteutettavaa ratkaisua. 
Näen kuitenkin tärkeänä uusienkin teknologioiden toteuttamismahdolli-
suuksien selvittelyn – selvittäminen tuo aina jotain arvokasta tietoa alueesta 
ja teknologioista. 

Varsinkin ekotehokkuuslaskennassa ja hiilijalanjälkilaskennassa eri vaihtoeh-
tojen välille on vaikeaa muodostaa eroa. Joko vertailtavat vaihtoehdot ovat 
liian samankaltaisia tai liian suuri osa päästöistä aiheutuu sellaisista teki-
jöistä, joihin ei suunnittelussa voida vaikuttaa. Tällaisia tekijöitä ovat esimer-
kiksi suunnittelualueen sijainti kaupunkirakenteessa sekä suunnittelualueen 
maaperä ja sen mahdollinen pilaantuneisuus. 
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Analyysien perusteella joidenkin suunnitelmien liikenneverkkoa kehitettiin 
kestäviä kulkumuotoja edistäviksi. Kävelyn ja pyöräilyn laadukkaisiin ja suju-
viin reitteihin kiinnitettiin erityistä huomiota, ja alueita muokattiin merkittä-
västi nykyistä urbaanimpaan suuntaan. Erään tarkastelun perusteella tunnis-
tettiin alueen ominaisuudet ja mahdollisuudet pyöräilykaupunkina. Selvityk-
sen perusteella suunnitelmia tarkistettiin siten, että alueelle lisättiin kävely- 
ja pyöräilyväyliä ja kaavamääräysten kautta asetettiin korkea vaatimustaso 
hyvien pyöräilyolosuhteiden luomiselle.  

Selvityksistä koettiin olleen imagohyötyä sekä kaupungille, että rakennusliik-
keille, joiden edustajat myönsivät, että ekotehokkuustarkastelut ohjasivat 
tehokkaampaan rakentamiseen eli hankkeista tuli taloudellisesti kannatta-
vampia sekä rakentajille että kaupungille. 

4.4.4 Opittua 

Haastateltavilta kysyttiin, miten he olivat kokeneet prosessin ja mitä he 
muuttaisivat, jos olisivat nyt aloittamassa prosessia alusta. Eräissä hank-
keissa haastateltavat korostivat tehtävien tarkasteluiden ajoitusta. Toisessa 
hankkeessa asiat sattuivat nousemaan esiin sopivalla hetkellä ja kolman-
nessa vastaaja miettisi uudelleen ekotehokkuustarkastelujen ajoittamista 
suunnitteluprosessiin nähden.  

Jotta tehtävien tarkasteluiden ajoituksen onnistuminen on ylipäätään mah-
dollista, tulisi ekotehokkuuteen liittyviä tavoitteita kaupungin osalta parem-
min tuoda esille työn aloitusvaiheessa. Ekotehokkuuden tavoitteet tulisi 
määritellä yksityiskohtaisemmin. Kaavan osalliset kokivat ikävänä sen, jos ei-
vät olleet päässeet osallistumaan ekotehokkuustavoitteiden määrittelyyn.  

Vaikuttaa siltä, että riippuu hyvin paljon alueesta ja suunnitteluprosessista, 
missä vaiheessa vertailut kannattaa tehdä. Olemassa olevilla alueilla ekote-
hokkuustarkastelun tekeminen alueen ”nykytilasta” voi tuottaa lähtötietoa, 
joka voi suoraan olla suunnittelun apuna. Toisaalta esille nousi myös näkö-
kulma, jonka mukaan ekotehokkuustarkastelua voitaisiin käyttää erityisesti 
kaavan vaikutusten arvioinnissa eli kaavaprosessin loppuvaiheessa.  

Kun tavoitteet on määritelty, on helpompi keskittyä tavoitteiden kannalta 
olennaisiin selvityksiin ja vuorovaikutusmenettelyihin. Muutama vastaaja pi-
tikin tärkeänä, että vain olennaisia asioita selvitettäisiin. Toisaalta esille 
nousi näkökulma, jonka mukaan käytettävien työkalujen valintaan saa par-
haan opin vain tekemällä tarkasteluja, kyseinen alue oli hyvä kohde kokeilla 
erilaisia työkaluja ja lopputulos oli kattava. Yksi vastaajista nosti tärkeimpänä 
asiana esille, että kyseisen asemakaavahankkeen osalta ekotehokkuus oli 
huomioitu jo osayleiskaavassa ja luonnosvaihtoehtojen laadinnassa. Ylem-
pien suunnittelutasojen ja aikaisempien suunnitteluvaiheiden siis koettiin 
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mahdollistaneen ekotehokkuuden huomioimisen jatkosuunnittelussa. Tie-
tyissä hankkeissa tärkeänä pidettiin yksityisen maanomistajan ja rakennus-
liikkeiden tukea tavoitteiden toteuttamiselle.  

Itse työkalujen käytöstä tuotiin esille näkökulma, että täydennysrakentami-
sen yhteydessä eri luonnosvaihtoehtojen välille on vaikea saada sellaisia 
eroja, että ne näkyisivät ekotehokkuustarkasteluiden tuloksissa. Erityisesti 
näin on silloin, jos rakentamisen volyymissa ei ole eroa eri luonnosvaihtoeh-
tojen välillä. Täydennysrakentamisen osalta koettiinkin kiinnostavammaksi 
vertailla ekotehokkuustarkasteluissa alueen nykytilaa suunnitelmiin. Täysin 
uusilla alueilla taas eri suunnitteluvaihtoehtojen vertailu voisi olla kiinnosta-
vaa, mutta myöskään niiden ekotehokkuuslaskelmissa ei syntynyt juurikaan 
eroja, jotka auttaisivat päätöksenteossa. 

Lähtötietojen määrä ja laatu koettiin pullonkaulaksi useimmissa selvityk-
sissä. Lähtötietomateriaalien olisi hyvä olla ajantasaisempaa ja kattavampaa 
kuin käsitellyissä tapauksissa oli ollut. Tämä nopeuttaisi tarkastelun teke-
mistä ja parantaisi tarkastelun tulosten laatua. Lähtötietotarpeiden kartoitus 
ja lähtötietojen kerääminen osoittautui työläimmäksi osuudeksi siinä vai-
heessa, kun ekotehokkuustyökalu oli otettu käyttöön. Osaltaan tämän 
vuoksi avoimeen ja päivittyvään paikkatietoaineistoon pohjautuva YKR -työ-
kalu vaikuttaa erittäin lupaavalta. 

Osa vastaajista ottaisi ekotehokkuustarkastelun tulokset paremmin huomi-
oon jatkosuunnittelussa, mikäli saisi tehdä prosessin uudestaan. Yksi vastaa-
jista totesi, että olisi ollut mielenkiintoista, mikäli työtä olisi jatkettu täysin 
luonnosvaihtoehdosta tehdyn ekotehokkuusselvityksen perusteella. Vastaa-
jat esimerkiksi tiivistäisivät alueetta edelleen tulosten mukaisesti tai suun-
taisivat rakennusten katot vielä tarkemmin tulosten mukaisesti. Yksi vastaa-
jista mainitsi, että hän tarkastelisi asetettavaa kriteeristöä siten, että eri 
suunnitteluvaihtoehtojen välille olisi mahdollista tehdä selkeämpiä eroja.  

Vaikuttaisi siltä, että suunnitteluprosessin ollessa käynnissä vastaajilla ei ol-
lut valmiuksia priorisoida ekotehokkuustavoitteita muiden suunnitteluta-
voitteiden edelle, mutta suunnitteluprosessia jälkeenpäin tarkasteltaessa 
heidän oli helpompi nähdä ekotehokkuusselvityksien antamat tulokset to-
teuttamiskelpoisempina ja kenties tärkeämpinä. Vastaajat toivatkin esille, 
että ennen tarkasteluiden laatimista tulisi tehdä linjaus siitä, otetaanko tu-
loksia huomioon vai ei. Toisin sanoin, ennen kuin selvitys tehdään, pitäisi 
”arvottaa” selvityksen arvo, eli se mikä on selvitysten vaikuttavuus. Monia – 
esimerkiksi mitoituksellisia – reunaehtoja on lyöty lukkoon jo ylemmillä 
suunnittelutasoilla siten, että aluetta ei ole enää mahdollista optimoida.  

Haastavaksi koettiin erään vastaajan mielestä, että hankkeiden alussa ei työ-
ryhmällä ollut edes yhteistä sanastoa asioiden käsittelyyn. Lähes kaikki vas-
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taajat pitivät kuitenkin todella tärkeänä osana onnistumista juuri eri suun-
nittelutavoitteiden yhdistämistä ja tasapainottamista. Tämän perusteella 
työryhmän sisäiseen kommunikointiin tulisi siis panostaa. Kommunikaation 
avuksi tulisi luoda alkuun yhteinen sanasto ja käsitteet. Asioihin perehtymi-
nen vaatii sekä kaavoittajalta että toisaalta ekotehokkuusasioiden asiantun-
tijoilta uuden alan opiskelua ja rautalangasta vääntämistä. Tärkeänä näkö-
kulmana esille nousi se, että vaikka tavoitteista oltaisiin samaa mieltä, voi-
daan niiden toteutumisesta eri keinoin olla montaa eri mieltä.   
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Kuva 33.  Valokuva Näsijärveltä. 
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 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 Kestävyys rakentuu kunnissa 

Ilmastonmuutoksen hillintä on globaalin ympäristöpolitiikan tärkein strate-
ginen haaste. Se kytkeytyy osaksi laajempaa kestävän kehityksen muutosta. 
Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtu-
vaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta. Määritelmän mukaan 
kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupol-
ville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, 
ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toi-
minnassa. 

Suomi on YK:n muiden valtioiden tavoin sitoutunut YK:n Agenda 2030-toi-
menpideohjelmaan, joka sisältää laajan valikoiman kestävän kehityksen ta-
voitetta. Monien tavoitteiden edistämisen näkökulmasta valtiotason keino-
valikoima loppuu kuitenkin kesken. Ilman kuntien aktiivista roolia näitä glo-
baaleja tavoitteita kestävyysmuutoksen edistämiseksi ei saavuteta. Kaupun-
git vievät vain 2 % maapallon pinta-alasta, mutta kuitenkin 70% kaupankäyn-
nistä, 60% energiankulutuksesta, 70% kasvihuonekaasuista ja 70% jätteestä 
syntyy kaupungeissa. Yli puolet maailman väestöstä on sijoittunut kaupunki-
seuduille vuodesta 2007 ja vuoteen 2030 mennessä osuuden odotetaan kas-
vavan 60 prosenttiin.  

Kunnat ovat kansainvälisestikin ottaneet edelläkävijän roolia kestävyysta-
voitteiden toteuttamisesta sellaisissa valtioissa, joissa valtion kansallinen 
politiikka ei ole riittävän kunnianhimoista. Kaupunkien merkityksestä muu-
toksen aikaansaajana kertonee esimerkiksi se, että vuonna 2018 New Yorkin 
kaupunki teki aloitteen raportoimalla ensimmäisenä maailman kaupunkina 
kaupungin edistymisestä Agenda 2030 tavoitteissa, kun aikaisemmin arvi-
ointia oli tehty vain valtiotasolla. Moni kaupunki seurasi esimerkkiä ja jotkin 
suomalaisetkin kaupungit ovat osallistumassa tähän VLR (Voluntary Local 
Review) -menettelyyn. 

Kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät selkeästi Tamperen kaupunkistrate-
giassa. Strategiassa painotus on päästöjen ja ilmastovaikutusten hillinnässä, 
mutta kuten työssä on jo todettu, ilmastonmuutoksen hillinnän kiireellisyys 
puolustaa tätä tavoitetta. Myös Kestävä Tampere 2030 -ohjelma, jota ei erik-
seen käsitelty tässä diplomityössä, painottuu päästövähennystavoitteeseen. 
Strategia antaa vahvan poliittisen tuen ilmastonmuutosta hillitsevään suun-
nitteluun. 
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Ilmastonmuutoksen ohella Euroopan Ympäristökeskuksen raportti kuitenkin 
varoittaa huolestuttavasta luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä. 
Jatkossa tulisi siis päästöjen vähentämisen ohella huolehtia siitä, etteivät 
suunnitelmat heikentäisi luonnon monimuotoisuutta edes kaupunkiseu-
duilla, joille usein sijoittuu merkittäviä määriä erilaisia elinympäristöjä. 

 Kestävän kaupungin suunnittelu  

Kestävä kaupunki on suunnittelun tulos. Suunnittelijan tehtävä on löytää 
suunnitteluratkaisu, joka vastaa parhaiten suunnittelulle asetettuihin tavoit-
teisiin. Patenttiratkaisuja arkkitehti- ja kaupunkisuunnittelun isoihin koko-
naisuuksiin on tarjolla vain vähän eikä suunnitteluprosessissa voi juurikaan 
oikoa. Diplomityön keskeisiä johtopäätöksiä on, että tärkeintä on oikeanlais-
ten tavoitteiden asettaminen kaupunkisuunnitteluhankkeille. Jotta tavoit-
teet voidaan aidosti huomioida suunnittelussa, tulee ne asettaa riittävän ai-
kaisin ja asettaa oikeaan mittasuhteeseen muihin hanketta koskevien tavoit-
teiden rinnalle. Tämän jälkeen voidaan erilaisin työkaluin varmistaa, että 
asetettuihin tavoitteisiin päästään.  

Tärkeää on muistaa johdonmukaisuus kaikilla suunnittelutasoilla. Ylempi 
kaavataso luo edellytyksiä alemman tason suunnittelulle, joka taas ohjaa 
seuraavaa suunnitteluvaihetta. Kun eri kaavatasoilla pyritään johdonmukai-
sesti noudattamaan samaa tavoitetta esimerkiksi päästövähennyksestä, pie-
nenee yksittäisellä tasolla tarvittavien toimenpiteiden laajuus. (Lylykangas 
ym. 2013) Laadittavien suunnitelmien olisi hyvä mahdollistaa ainakin 
hieman ehotehokkaammat ratkaisut kuin mitä suunnittelija pitää 
nykyhetkellä todennäköisesti toteutuvina. Kehitys ja asennemuutokset 
kestävän kehityksen ratkaisuihin ovat nopeita, kaavat taas voimassa kauan. 

 

Kuva 34. Ylempi suunnittelutaso luo edellytyksiä alemman tason suunni-
telmille, joka taas ohjaa seuraavaa suunnittelutasoa.  
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5.2.1 Kestävyystavoitteiden valinta 

Tässä työssä olen esittänyt neljä valmista kokonaisuutta kaupunkisuunnitte-
lun kestävyystavoitteiden hahmottamiseksi. YK:n Agenda 2030 tarjoamat ta-
voitteet ovat ylätason tavoitteita, mutta ne ovat erittäin kunnianhimoisia ei-
vätkä niiden toteutuminen ole suomalaisessa kontekstissa itsestäänselvyys. 
Jokaisen suunnittelijan tulisi ottaa tavoitetaso huomioon, sillä tavoitteiden 
saavuttamiseksi kaiken tässä hetkessä suunnittelemamme ympäristön tulisi 
täyttää nuo tavoitteet. Samoin on laita YK:n Habitat -verkoston Uuden kau-
punkikehitysohjelman pitkän tavoitelistan osalta. Uudessa kaupunkikehitys-
ohjelmassa on toki paljon sellaista, mikä ei ole relevanttia suomalaisessa 
kontekstissa, mutta on havahduttavaa huomata, kuinka iso muutos tarvi-
taan, jotta osa tavoitteista voidaan saavuttaa. Ympäristöministeriön Kestävä 
kaupunki -ohjelman tavoitteet ovat hyvä lähtökohta lähteä kehittämään esi-
merkiksi uusia kokeellisia hankkeita lähivuosina. FIGBC:n kestävän alueen 
määritelmä puolestaan on todella kattava ja maankäyttö- ja rakennuslain 
mukainen esitys kestävän kehityksen mukaisesta kaupunkisuunnittelusta. 
FIGBC:n määritelmän yksi vahvuus on kuvaus siitä, mitä kestävyyden osa-
alueita ohjataan parhaiten milläkin suunnittelutasolla. Kyseistä määritelmää 
ollaan parhaillaan päivittämässä ja uusi määritelmä tulee tarjoamaan vielä 
vahvemman lähtökohdan kaupunkisuunnitteluhankkeiden tavoitteiden 
asettamiselle. 

Hyvä lähtökohta on siis ensin valita se viitekehys, jonka kautta kestävyyttä 
tarkastellaan. Tämän jälkeen hankkeessa tulisi kuitenkin vielä määrittää, 
mitä kestävyyden osa-alueita hankkeessa erityisesti tavoitellaan. Kaikkien 
esitettyjen näkökulmien ansiona on kestävyyden monitahoinen käsittely. 
Diplomityötä varten tekemissäni haastatteluissa kuitenkin tuli esille, ettei 
useamman tavoitteen samanaikainen edistäminen ja useamman eri työka-
lun käyttäminen yksittäisessä hankkeessa ole aina mahdollista.  

Tämän vuoksi olen halunnut nostaa diplomityössäni esille raportti Euroopan 
ympäristö – tila ja näkymät 2020. Raportin perusteella voidaan todeta, että 
tietyillä alueilla Suomessakin on ensiarvoisen tärkeää pysäyttää haitalliset 
kehityskulut ja erityisesti ekologisen kestävyyden edistämisellä on nyt kiire. 
Tarvitsemme kiireesti ratkaisuita, joilla tuemme vähähiilisyyttä ja tur-
vaamme luonnon monimuotoisuutta.  Itse lähtisinkin erityisesti asemakaa-
voituksen ja yleissuunnittelun kestävyystavoitteissa painottamaan ekologi-
sia tavoitteita pitäen rinnalla taloudelliset reunaehdot. Diplomityön johto-
päätös ei ole, että kaavoittajan tulisi täysin hylätä sosiaalisen kestävyyden 
tavoitteet. Näkemys kuitenkin on, että nimenomaan kaavoituksella on tär-
keä rooli ekologisen kestävyyden saralla. 
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5.2.2 Tavoitteiden määrittely hankkeen alussa  

Haastatteluiden perusteella selvisi, että mikäli kestävyystavoitteet otetaan 
hankkeeseen mukaan liian myöhäisessä vaiheessa, jää havaintojen, selvitys-
ten ja tarkasteluiden merkitys kokonaisuuden kannalta vähäiseksi. Useat 
menetelmistä vaativat suunnittelua hyödyttääkseen aitoa vaihtoehtojen 
vertailua, mikä on yleensä mahdollista vain hankkeen alkuvaiheessa. 

Kestävyyden tavoitetaso onkin tärkeä määritellä heti alkuvaiheessa. Näin 
asetetut tavoitteet voidaan ottaa huomioon kaikissa prosessin aikana tehtä-
vissä suunnitteluratkaisuissa. Kestävyystavoitteet voidaankin pääasiassa 
huomioida hyvän suunnittelun keinoin. Toisaalta näin varmistetaan, että 
keskustelu tarvittavista erillissuunnitelmista ja selvityksistä käynnistyy riittä-
vän aikaisessa vaiheessa palvellakseen suunnittelutyötä. 

Tavoitetason määrittelyn lisäksi on tärkeä pohtia, mikä on kestävyystavoit-
teiden suhde muihin aluetta koskeviin tavoitteisiin. Maankäytön suunnittelu 
on tasapainottelua monien arvojen ja intressien välillä. Mikäli tavoitteena on 
aidosti kestävä rakentaminen, tulee hyväksyä myös se, että kaikkiin muihin 
alueelle asetettuihin tavoitteisiin ei välttämättä päästä. 

Kestävyydelle asetettu tavoitetaso ja painotukset vaihtelevat hankkeittain. 
Kestävän suunnittelun tavoitteita ei kuitenkaan voi sivuuttaa missään hank-
keessa. Hyvänä apuna ja tarkistuslistana kestävyystavoitteiden huomioimi-
sessa toimii Tampereen asemakaavoituksen kokouksessa 2.12.2013 käyt-
töönotettu Asemakaavoituksen kestävän kehityksen suunnitteluohje. 
(Tampereen kaupunki 2013a) Suosituksena on, että suunnittelija käy hank-
keen tärkeimmissä vaiheissa suunnitteluohjeen avulla läpi keskeiset kestä-
vyyden osa-alueet ja tekee ne toimenpiteet ja muutokset, jotka kullakin alu-
eella ovat mahdollisia. Perustietoa suunnittelijalle tarjoaa tammikuussa 
2020 ilmestynyt rakennustietosäätiön ohjekortti RT103170 Ilmastonmuu-
tos. Hillintä ja sopeutuminen rakennetussa ympäristössä. 
(Rakennustietokauppa 2020) 
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5.2.3 Eri näkökulmat yhden suunnittelupöydän ääreen 

Selvitysten tai erillissuunnitelmien tulokset olivat useimmissa tapauksissa 
sellaisia, että ne koskevat kaupunkiorganisaation sisällä useamman kuin yh-
den ammattilaisen osaa ja niiden toteuttamiseen tarvittiin useamman osa-
suunnitelman yhteensovittamista. Vastaajat kokivatkin prosessin kokonais-
hallinnan puutteen olleen osasyy tavoitteiden jäämisessä puolitiehen.  

Esimerkiksi rakennusten massoittelun ja tie- sekä infrasuunnittelun yhteen-
sovittaminen ja vaihtoehtotarkastelujen samanaikaisuus tuottaa usein haas-
teita hankkeissa. Päällekkäinen työ aiheuttaa kustannuksia ja turhauttaa. 

Parhaita tuloksia kestävyystavoitteiden edistämiseksi onkin saatu pitkäjän-
teisellä työryhmätyöskentelyllä, jossa alueen suunnittelua tehdään projekti-
maisesti, yhdessä työskennellen. Haastavissa hankkeissa, jossa asetetaan 
korkeat tavoitteet alueen kestävyydelle, suositellaan työryhmän perusta-
mista hankkeen ajaksi.  

Parhaiten työryhmä toimii, kun se perustetaan jo ennen tavoitteiden tar-
kempaa määrittelyä – siis silloin, kun työryhmä asettaa tavoitetason niin kes-
tävyydelle ja muille alueen tavoitteille kuin työryhmätyöskentelyn tavoitteil-
lekin.  

5.2.4 Erillisselvitykset ja –suunnitelmat  

Kuntakaavoituksen parissa työskenteleville kuitenkin on selvää, ettei kestä-
vän kehityksen edistäminen kaavoituksen keinoin ole aina helppoa, tai aina-
kaan se ei ole helposti mitattavissa. Tämän vuoksi viimeisten vuosikymme-
nien aikana alalle onkin lähtenyt kehittymään erilaisia suunnittelun ja arvi-
oinnin työkaluja, jotka tukevat kaavoitusprosessia, joita on tämänkin työn 
puitteissa käsitellyistä hankkeista pystytty löytämään toistakymmentä. 

Hyvällä suunnittelulla ja Asemakaavoituksen kestävän kehityksen suunnitte-
luohjeen tapaisilla tarkistuslistoilla päästään kestävyystavoitteiden toteutta-
misessa pitkälle ja useimmiten kovin raskaille erillisselvityksille ei ole tar-
vetta. Joskus kuitenkin tarvitaan asiantuntijan tai muun ulkopuolisen henki-
lön arviota hankkeesta. Tällöin tulee ensimmäiseksi miettiä, mikä on suun-
nittelun kestävyyteen liittyvä tavoite ja millä suunnittelutasolla suunnittelua 
tehdään. 

Ennen erillisselvityksen teettämistä tulisi pysähtyä miettimään selvityksen li-
säarvoa ja sitä, millä tapaa tulos vaikuttaa suunnitteluprosessiin. Onko selvi-
tyksen rooli tuoda esille suunnitelmassa tehtyjä ratkaisuja vai haetaanko sel-
vityksellä ratkaisua johonkin suunnittelukysymykseen? Selvityksen rooli voi 
perustua myös puhtaasti imagoon ja markkinointiin. Niin selvitysten laatijan 
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kuin suunnittelijankin työn kannalta on olennaista tietää, miksi jotakin asiaa 
selvitetään.  

Myös selvityksen painoarvo suhteessa alueen muihin suunnitteluratkaisui-
hin on hyvä tuoda esille. Parhaimmillaan painotus voidaan tehdä jo ennen 
erillisselvitysten laatimista, jolloin voidaan tarvittaessa jopa arvioida selvi-
tyksen tarpeellisuutta, mikäli painoarvo muiden selvitysten rinnalla jää vä-
häiseksi. Mikäli arvotus tehdään vasta selvityksen tulosten perusteella, tulee 
asia käsitellä mahdollisimman avoimesti ja kirjata suunnitelma-asiakirjoihin, 
miten selvitys on vaikuttanut suunnitelmaan. On hyvä perustella ratkaisua, 
mikäli selvitystä ei päätetä noudattaa. Tämä lisää suunnitteluprosessin avoi-
muutta ja vähentää turhautumista työryhmissä. 

Kestävyystavoitteiden painoarvon lisäksi tulisi harjoittaa priorisointia tavoit-
teiden toteuttamisen osalta. Tavoitteissa voidaan painottaa esimerkiksi 
joukkoliikennettä, kiinteistökohtaista energiantuotantoa tai energian varas-
tointia. Tietyn osa-alueen painottaminen on tärkeää erityisesti, mikäli tavoit-
teita halutaan käyttää alueiden markkinoinnin, vetovoimaisuuden ja raken-
tumisen käynnistymisen edistämiseksi. Niin tulevan asukkaan kuin rakennut-
tajankin on helpompi sitoutua selkeisiin tavoitteisiin ja velvoitteisiin.  

Erillisselvityksen valintaan vaikuttaa selvityksen käyttötarkoitus ja se, millä 
suunnittelutasolla selvitystä on tarkoitus hyödyntää. Seuraavassa esitetään 
menetelmät tavoitteen mukaan lajiteltuna.  

Tavoitteena energiahuollon konseptointi 

Energiahuollon konseptointiin tähtäävissä tarkasteluissa on pyritty lasken-
nallisesti arvioimaan energiahuollon toteutusvaihtoehtojen toteutetta-
vuutta, taloudellisuutta ja päästöjä (pääasiassa CO2-päästöjen osalta). Tar-
kastelut soveltuvat käytettäväksi silloin, kun suunnittelutavoitteena on 
energiahuollon tarkoituksenmukainen toteuttaminen ja paikallisen energi-
antuotannon hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan. 

Tarkastelluissa hankkeissa on ollut käytössä kolmea erityylistä tarkastelua: 
vaihtoehtoisten järjestelmien vertailu ja (kustannusten ja päästöjen) elin-
kaarianalyysit, alueen energiankulutuksen selvittäminen sekä uusiutuvan 
energiantuotannon potentiaalin selvittäminen. 

Energiahuollon konseptointimenetelmät ja niiden sijoittuminen Green Buil-
ding Councilin kestävän alueen osa-alueiden suhteen sekä menetelmien so-
veltuminen kaupunkisuunnittelun eri tasoille on esitetty kuvassa 34. 
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Kuva 35. Energiahuollon alueelliseen konseptointiin tähtäävien työkalujen listaus ja luokittelu. 
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Kuva 36. Päästöjen ja ilmastovaikutusten arviointiin tähtäävien työkalujen listaus ja luokittelu. 
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Tavoitteena päästöjen vähentäminen 

Kun tavoitteena on suunnittelualueella syntyvien päästöjen vähentäminen, 
on tarkastelujen tavoitteena tuottaa tietoa päästöistä ja ilmastovaikutuk-
sista suunnitelman toteutuessa. Päästöjen ja ilmastovaikutusten arviointi-
työkaluilla voidaan tuottaa lähtötietoa nykytilanteesta myös suunnittelun 
tausta-aineistoksi. Arviointityökaluista Ecocity Evaluator arvioi päästöjen li-
säksi kustannuksia.  

Päästöjen ja ilmastovaikutusten arviointimenetelmät ja niiden sijoittuminen 
Green Building Councilin kestävän alueen osa-alueiden suhteen sekä mene-
telmien soveltuminen kaupunkisuunnittelun eri tasoille on esitetty kuvassa 
35. 

Käytännön työssä olen havainnut, että päästöjen vähentäminen jakautuu ai-
nakin kahdelle eri uralle suunnitelmien edetessä toteutukseen: kaupungin 
toteuttamien kohteiden päästöjen vähentämiseen ja yksityisen rakennus-
alan toteuttaman rakentamisen päästöjen vähentämiseen. Kaavoitusvai-
heessa tulisikin pohtia, millä tavoin rakentamisen päästöjä ohjataan kaupun-
gin sisäisissä ja toisaalta yksityisten rakentajien hankkeissa kaavoitusvaiheen 
jälkeen.  

Tavoitteena yleinen ekotehokkuus 

Usein tavoitteena on määrittää ja edistää alueen ekotehokkuutta kokonai-
suutena, monesta näkökulmasta tarkasteltuna. Tällöin tarvitaan menetel-
miä, jotka huomioivat useita erilaisia indikaattoreita. 

Ekotehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen on tarjolla muutama työkalu, 
kuten asemakaavoituksen kestävän kehityksen ohje, kaavoituksen ekolas-
kuri (KEKO) sekä LEED Neigbourhood development –työkalu. Pääasiassa eko-
tehokkuusselvitykset on laadittu asiantuntijaselvityksinä, joissa on hyödyn-
netty yhtä tai useampaa vakiintunutta työkalua sekä erilaisia laskumenetel-
miä. Asiantuntijaselvitykset tuottavat paljon laadullista arviota, mutta toi-
saalta eri vaihtoehtojen vertailu on ketterämpää, jos suunnittelija voi par-
haassa tapauksessa käyttää laskentaohjelmaa itse. 

Yleiset ekotehokkuuden arviointi- ja edistämismenetelmät sekä niiden sijoit-
tuminen Green Building Councilin kestävän alueen osa-alueiden suhteen 
sekä menetelmien soveltuminen kaupunkisuunnittelun eri tasoille on esi-
tetty kuvassa 36. 
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Kuva 37. Ekotehokkuuden arviointiin ja edistämiseen tähtäävien työkalujen listaus ja luokittelu. 
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  Yhteenveto ja pohdinta 

Työssä käsitellyissä kaavahankkeissa on käytetty runsaasti erilaisia kestävää 
suunnittelua tukevia menetelmiä. Menetelmien käytöstä on koettu olevan 
hyötyä. Toisaalta on koettu turhautumista – koetaan, että paremmalla ta-
voitteen asettelulla tai sopimalla menetelmien tulokset sitovammiksi olisi 
saatu parempia tuloksia.  

Jotta menetelmistä saataisiin mahdollisimman hyvin hyöty irti, tulisi kestä-
vyydelle asetettavat tavoitteet määritellä mahdollisimman aikaisin ja mah-
dollisimman tarkasti. Jotta kestävyysnäkökulma tulisi huomioitua mahdolli-
simman laajasti ja aidosti suunnitteluhankkeessa, tulisi eri ammattilaisten 
kokoontua läpi suunnitteluprosessin yhteisen suunnittelupöydän ääreen 
joko virtuaalisesti tai reaalimaailmassa.  

Mikäli harkitaan erillisselvitysten tai suunnitelmien laatimista, tulisi niiden 
sitovuutta ja painoarvoa pohtia etukäteen. Myös selvitysten laatimisen mo-
tiivi tulee olla selvillä, jotta voidaan valita tarkoituksenmukainen mene-
telmä. Erillisselvitysten valintaan vaikuttaa selvityksen tavoite ja se, mistä 
suunnittelutasosta on kyse. 

On huomioitava se, että vaikka kaupunkisuunnittelulla voidaan edistää kes-
tävyysmääritelmän mukaisesti kaikkia kestävän kaupungin osa-alueita, on 
nykytilassa kiireellisintä edistää vähähiilistä kehitystä ilmaston lämpenemi-
sen pysäyttämiseksi. Maankäytön suunnittelu ja rakentamisen eri ratkaisut 
ovat tärkeimpiä keinoja vähentää kunnan kasvihuonepäästöjä sekä pienen-
tää kunnan haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Vaikka koko-
naisvaltainen suunnittelu on tärkeää, on tärkeää uskaltaa tehdä painotuksia 
silloin, kun se on koko maapallon kantokyvyn kannalta tärkeää. 

Olen käsitellyt diplomityössäni kunnan sisäisistä ohjauskeinoista vain kunta-
strategiaa. Todellisuudessa kunnan kaavoitusta ohjaavat kunnan sisäisesti-
kin monenlaiset ohjelmat ja keinot. Esimerkiksi Turun kaupungilla käytössä 
olevassa sopimusohjauskäytännössä kaupunkiympäristö- ja maaomaisuus -
ryhmän toimintaa ohjataan niin kutsutuilla strategisilla ja operatiivisilla so-
pimuksilla, joihin itseensä on kirjattu sisään kaupunkistrategiasta johdettuja 
tai sitä tarkempia tavoitteita. Vaikka pidän tärkeimpänä kunnan työskente-
lyä ohjaavana dokumenttina kaupunkistrategiaa, joka ohjaa päätöksente-
koa, olisi tosiasiassa tärkeä käydä läpi kaikki kaavoitusta ohjaavat ohjelmat 
ja sopimukset, jotta voisi muodostaa täydellisen kuvan siitä, mihin suuntaan 
kunkin kunnan kaavoitus on menossa ja mitkä ovat parhaat työkalut kunkin 
kunnan asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tärkein suunnittelupäätös kestävän kehityksen näkökulmasta tehdään sil-
loin, kun päätetään ylipäätään lähteä suunnittelemaan uutta asuinaluetta. 
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Kyseessä on usein pohdinta, lähdetäänkö suunnittelemaan täysin uutta alu-
etta neitseellisen luonnon tai viljelymaan tilalle vai täydennetäänkö ole-
massa olevaa kaupunkirakennetta. Tampereen kaupunki on pyrkinyt etsi-
mään tähän kysymykseen vastauksia kaupunkirakennetta analysoivan YKR-
työkalun avulla. Suunnitelmilla ja päätöksillä luodaan tulevaisuutta – uskon 
vahvasti siihen, että keinot kestävän kaupungin rakentamiseksi kyllä löyty-
vät, kunhan tavoitteet pysyvät johdonmukaisina läpi kaupunkisuunnittelu-
prosessin. 

Maankäytön suunnitteluun liittyvän korruption käsittely on tarkoituksella jä-
tetty pois tästä opinnäytetyöstä, jotta työssä on voitu keskittyä pohtimaan 
pääasiallisesti sitä, millä keinoin suunnittelijan on mahdollista löytää kestä-
vän kehityksen mukaiset ratkaisut ja edistää niiden toteutumista kaavoitus-
prosessissa.  

 2020 - uuden suunnan vuosikymmen? 

Vuosikymmen 2020 on käynnistynyt muutoksella, jonka nopeutta kukaan ei 
olisi voinut etukäteen käsittää. Vuonna 2020 meitä koettelevan kansainväli-
sen pandemian (COVID-19) vaikutuksia globalisaatioon ja muihin megatren-
deihin voin diplomityöni laadinnan aikaan vain arvailla. Pandemiasta on va-
roiteltu maailman päättäjiä, mutta ennen tilanteen eskaloitumista varoituk-
sia ei ole otettu tosissaan. Kenties ilmastonmuutoksen vaikutuksia ei ole 
kansainvälisessä yhteisössä otettu täysin tosissaan, tai ainakaan ilmaston-
muutoksen pysäyttämiseen ei olla ryhdytty riittävän pontevasti, vaikka myös 
päästöt sekä ilmastonmuutos vaativat uhreja. 

Jo kuuluisa Rooman klubi 1970- luvulla nosti esille ajatusmallin, jonka mu-
kaan joko väestönkasvua tai kulutusta on rajoitettava. Tämä ajatusmalli ei 
ole unohtunut ja esimerkiksi SITRAn megatrendikatsauksessa vuonna 2016 
pidettiin tärkeänä talouskasvun ja kulutuksen irtikytkentää.  (Kiiski Kataja 
2016) Nyt vuonna 2020 valtiot ovat rajoittaneet ihmisten oikeuksia liikkua ja 
kuluttaa, millä on ollut välittömiä vaikutuksia talouteen. Aika tullee näyttä-
mään dramaattisesti, miten tiukasti hyvinvointimme on sidoksissa talouden 
kasvuun.  

Pandemian sivujuonteena on pitkin virallisia ja epävirallisia medioita rapor-
toitu ilmanlaadun parantumista ja vesien puhdistumista ympäri maailman. 
Muutos johtuu liikkumisen ja kulutuksen vähenemisestä ja globaalien pääs-
töjen arvellaan vähentyneen noin 5-6%. Eri valtiot laativat nyt exit-strategi-
oita pandemian jälkeiseen aikaan. Kysymys onkin, voiko exit tapahtua eko-
logisesti kestävällä tavalla ja samalla synnyttää talouden palautumiseksi tar-
vittavaa talouskasvua?  
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Liite 1 Haastattelun taustakysely ja apukysymykset
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NettikyselyEkotehokas kaavoitus – kokemusten kartoitus
Tämä on kysely  teille lähetettyyn haastattelukutsuun liittyen. Kysely koostuu kolmesta perustietokysymyksestä ja viidestä varsinaisesta kysymyksestä. Toivomme, että vastaatte kysymyksiin mahdollisimman kattavasti. Voitte selventää ja täydentää vastauksianne puhelinhaastattelun yhteydessä.
Yksinkertaistuksen vuoksi kyselyssä käytetään käsitettä "ekotehokkuus" viittaamaan kaikkiin erilaisiin esimerkiksi resurssi-, energia- ja materiaalitehokkuuteen, hiilineutraaliuteen ja liikenteen vähentämiseen liittyviin  tavoitteisiin. Toimenpiteillä viitataan kaavahankkeen yhteydessä tehtyihin suunnitteluperiaatteisiin, selvityksiin ja erillissuunnitelmiin.
Haastattelujen tavoitteena on löytää ne työtavat ja menetelmät, joista on eniten hyötyä kaavoituksen ekotehokkuuden edistämiseksi. Tuloksia hyödynnetään Tampereen kaupungin maankäytön suunnittelun prosessien kehittämisessä sekä Tampereen teknilliselle yliopistolle laadittavassa diplomityössä.

Nettikysely 1

KOHTI KESTÄVÄÄ KAAVOITUSTA
Työkaluja Tampereen kaupungin kestävyystavoitteiden saavuttamiseen
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Mitkä olivat ekotehokkuustarkasteluun ajavat voimat?_____________________
Kuka tai mikä taho käynnisti ekotehokkuustarkastelut?_____________________________________

Nettikysely 2

KOHTI KESTÄVÄÄ KAAVOITUSTA
Työkaluja Tampereen kaupungin kestävyystavoitteiden saavuttamiseen
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Mikä oli ekotehokkuustarkasteluiden tavoite? _____________________
Oliko tämä tavoite selvillä sinulle suunnittelijana?_____________________________________

Nettikysely 3

KOHTI KESTÄVÄÄ KAAVOITUSTA
Työkaluja Tampereen kaupungin kestävyystavoitteiden saavuttamiseen
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Toteutuivatko ekotehokkuustarkasteluiden tavoitteet? _____________________
Oliko ekotehokkuustarkasteluista hyötyä? Mitä ekotehokkaita ratkaisuja kaavassa tehtiin?_____________________________________

Nettikysely 4

KOHTI KESTÄVÄÄ KAAVOITUSTA
Työkaluja Tampereen kaupungin kestävyystavoitteiden saavuttamiseen



2020-04-26

Oliko tehdyillä tarkasteluilla muita vaikutuksia?_____________________
Vaikuttiko ekotehokkuuden toteuttaminen muiden  tavoitteiden toteutumiseen?_____________________________________

Nettikysely 5

KOHTI KESTÄVÄÄ KAAVOITUSTA
Työkaluja Tampereen kaupungin kestävyystavoitteiden saavuttamiseen
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Mitä opittiin?_____________________
Mitä tekisit toisin, jos tekisit vastaavan hankkeen uudestaan?_____________________________________

Nettikysely 6

KOHTI KESTÄVÄÄ KAAVOITUSTA
Työkaluja Tampereen kaupungin kestävyystavoitteiden saavuttamiseen
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HenkilöhaastattelutEkotehokas kaavoitus – kokemusten kartoitus
Henkilöhaastatteluissa käytettiin apukysymysten listaa.

Henkilöhaastatteluiden apukysymykset 7

KOHTI KESTÄVÄÄ KAAVOITUSTA
Työkaluja Tampereen kaupungin kestävyystavoitteiden saavuttamiseen
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Prosessin käynnistyminen ja kulkuMitkä olivat ekotehokkuustarkasteluun ajavat voimat? 
Apukysymykset:
• Mikä oli lähtökohta ekotehokkuuden tarkemmalle tarkastelulle? 
• Mikä on tai oli haluttu lopputulos? 
• Kuka/mikä taho käynnisti ekotehokkuuden osalta tehdyt tarkastelut? 
• Mikä on ollut avainpäätös/käynnistävä tekijä, jotta homma on lähtenyt liikkeelle?
• Onko kaupungin johto ollut mukana ekotehokkuuden edistämisessä? Kuinka vahvasti?
• Onko ekotehokkuusajattelu ollut osa laajempaa tavoitetta? 
• Millainen yhteys kehittämisellä on ollut kaupungin/seudun muuhun kehittämistyöhön? 
• Millaista valtakunnallista ja/tai kansainvälistä yhteistyötä ja kehittämistä on tehty?
• Mitkä olivat ekotehokkuustarkastelujen osalta tärkeimmät yhteistyötahot ja sidosryhmät?

Henkilöhaastatteluiden apukysymykset 8

KOHTI KESTÄVÄÄ KAAVOITUSTA
Työkaluja Tampereen kaupungin kestävyystavoitteiden saavuttamiseen
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Osallistuminen ja osallistumisen prosessiMikä oli ekotehokkuuden kehittämisen osalta osallistumisen prosessi?
Apukysymykset:
• Missä vaiheessa ja miten sidosryhmät ovat osallistuneet ekotehokkuuden kehittämiseen?
• Onko käyttäjänäkökulma otettu huomioon?
• Onko prosessissa ollut mukana paikallisia yrityksiä? Miten paikallisten yritysten sitouttamisessa on onnistuttu?
• Kuka oli käynnistävä henkilö (ellei käynyt jo edellä ilmi) – Mikä oli ”valta-asema”?

• Onko kaupungin johto ollut mukana ekotehokkuuden edistämisessä? Kuinka vahvasti? 
• Mikä on ollut avainpäätös/käynnistävä tekijä, jotta homma on lähtenyt liikkeelle?
• Miten osallistuminen on ”toiminut” – mitä siitä on saatu irti (mitä tuloksia)?

Henkilöhaastatteluiden apukysymykset 9

KOHTI KESTÄVÄÄ KAAVOITUSTA
Työkaluja Tampereen kaupungin kestävyystavoitteiden saavuttamiseen
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Ekotehokkaat ratkaisutMitä ekotehokkaita ratkaisuja kaavassa on tehty?
Apukysymykset:
• Millaisia ovat ekotehokkuuden kehittämistä ohjanneet visio ja strategia?
• Oliko hankkeella (myös) ekotehokkuuden kehittämistä ohjaavat visio ja strategia vai toteutettiinko ylemmän tason tai muun tahon tavoitteita? Onko ekotehokkuusajattelu ollut osa laajempaa tavoitetta? 
• Mitä ekotehokkaita ratkaisuja kaavassa on tehty? Miten työ näkyy lopputuloksessa?
• Onko ekotehokkuuden avulla pyritty profiloitumaan? Millä tavalla?

Henkilöhaastatteluiden apukysymykset

KOHTI KESTÄVÄÄ KAAVOITUSTA
Työkaluja Tampereen kaupungin kestävyystavoitteiden saavuttamiseen
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VaikutuksetMiten ekotehokkuustavoitteiden toteuttaminen on vaikuttanut muiden maankäytölle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen? 
Apukysymykset:
• Miten ekotehokkuustavoitteiden toteuttaminen on vaikuttanut muiden maankäytön tavoitteiden toteutumiseen? 
• Tai toisinpäin – miten muiden maankäytön tavoitteiden toteutuminen on vaikuttanut ekotehokkuustavoitteiden toteutumiseen?
• Miten ekotehokkuustavoitteiden toteuttaminen kaavassa on vaikuttanut elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin? Esimerkiksi lämpöyhtiön/lähienergian toimintaedellytykset?
• Onko muita huomattavia vaikutuksia?

Henkilöhaastatteluiden apukysymykset 11

KOHTI KESTÄVÄÄ KAAVOITUSTA
Työkaluja Tampereen kaupungin kestävyystavoitteiden saavuttamiseen
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Mitä opittiinMitä tekisit toisin, jos tekisit vastaavan hankkeen uudestaan?
Apukysymykset:
• Ongelmakohdat; mitä ongelmakohtia on ollut ja miten ne ratkaistiin?
• Ilmenikö hankkeessa viivästyksiä? Miten viivästykset ratkaistiin?
• Millaisia rajoituksia ekotehokkuuden kehittämisessä on ollut? 
• Millaisella toteuttamismallilla tavoitteet on saatu näkyviin suunnitelmissa – mitä hyviä käytäntöjä löydettiin?
• Mitä kehittämistarpeita ekotehokkuuden kehittämisessä kaavoituksen yhteydessä on?

Henkilöhaastatteluiden apukysymykset 12

KOHTI KESTÄVÄÄ KAAVOITUSTA
Työkaluja Tampereen kaupungin kestävyystavoitteiden saavuttamiseen
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Selvitykset voidaan luokiteltu tavoitteiden perusteella kolmeen luokkaan
• Energiahuollon alueellinen konseptointi
• Päästöjen ja ilmastovaikutusten arviointi
• Ekotehokkuuden arviointi ja edistäminen

Kestävän kaavoituksen työkalujen luokittelu

KOHTI KESTÄVÄÄ KAAVOITUSTA
Työkaluja Tampereen kaupungin kestävyystavoitteiden saavuttamiseen

1Kestävän kaavoituksen työkalujen luokittelu
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Energiahuollon alueellinen konseptointi

• Tarkasteluissa pyritty laskennallisesti arvioimaan 
energiahuollon toteutusvaihtoehtojen 
toteutettavuutta, taloudellisuutta ja päästöjä 
(pääasiassa CO2-päästöjen osalta)

• Suunnittelutavoitteena energiahuollon 
tarkoituksenmukainen toteuttaminen ja paikallisen 
energiantuotannon hyödyntäminen 
mahdollisuuksien mukaan.

• Käytännössä kolmea eri tyylistä tarkastelua: 
• vaihtoehtoisten järjestelmien vertailu ja 

(kustannusten ja päästöjen) elinkaarianalyysit, 
• alueen energiankulutuksen selvittäminen sekä 
• uusiutuvan energiantuotannon potentiaalin 

selvittäminen.

KOHTI KESTÄVÄÄ KAAVOITUSTA
Työkaluja Tampereen kaupungin kestävyystavoitteiden saavuttamiseen

2Kestävän kaavoituksen työkalujen luokittelu
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6.11
1 Koukkurannan energiaratkaisut

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu
Aluelämmitysratkaisujen alustava vertailu

Lähienergian mahdollisuudet kaupunginosatasolla -projektityö
Keskitetyn lämmityksen kustannukset eräissä yleiskaavoituksen vaihtoehdoissa

Primäärienergiankulutuksen arviointi
Uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuudet -projektityö

Aurinkoenergia-analyysi (Novapoint Virtual Map Solar Editor)
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Työkaluja Tampereen kaupungin kestävyystavoitteiden saavuttamiseen

4Kestävän kaavoituksen työkalujen luokittelu

Energiahuollon alueellinen 
konseptointi

6.11
1 Koukkurannan energiaratkaisut

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu
Aluelämmitysratkaisujen alustava vertailu

Lähienergian mahdollisuudet kaupunginosatasolla -projektityö
Keskitetyn lämmityksen kustannukset eräissä yleiskaavoituksen vaihtoehdoissa

Primäärienergiankulutuksen arviointi
Uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuudet -projektityö

Aurinkoenergia-analyysi (Novapoint Virtual Map Solar Editor)
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Päästöjen ja ilmastovaikutusten arviointi

• Tarkastelujen tavoitteena tuottaa tietoa 
suunnittelualueen päästöistä ja ilmastovaikutuksista

• voidaan joko tuottaa lähtötietoa nykytilanteesta 
suunnittelun tausta-aineistoksi tai arvioida 
suunnitelmien vaikutuksia

• Suunnittelutavoitteena päästöjen vähentäminen
• Menetelmistä Ecocity Evaluator arvioi myös 

kustannuksia

KOHTI KESTÄVÄÄ KAAVOITUSTA
Työkaluja Tampereen kaupungin kestävyystavoitteiden saavuttamiseen
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6.1
1 6.11

3

2

4 1 Asemakaavoituksen päästölaskuri

2 Alueellisen hiilitaseen arviointityökalu

3 YKR -työkalu

4 Ecocity Evaluator

KOHTI KESTÄVÄÄ KAAVOITUSTA
Työkaluja Tampereen kaupungin kestävyystavoitteiden saavuttamiseen

6Kestävän kaavoituksen työkalujen luokittelu

Päästöjen ja ilmastovaikutusten 
arviointi



2020-04-267

1
2

3 4

KOHTI KESTÄVÄÄ KAAVOITUSTA
Työkaluja Tampereen kaupungin kestävyystavoitteiden saavuttamiseen

7Kestävän kaavoituksen työkalujen luokittelu

6.11
1 Asemakaavoituksen päästölaskuri

2 Alueellisen hiilitaseen arviointityökalu

3 YKR -työkalu

4 Ecocity Evaluator
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Ekotehokkuuden arviointi ja edistäminen

• Tarkasteluissa pyritty määrittämään alueen 
ekotehokkuutta kokonaisuutena, monista 
näkökulmista, erilaisten indikaattorien avulla.

• Ekotehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen 
on tarjolla muutama työkalu, kuten 
asemakaavoituksen kestävän kehityksen ohje, 
kaavoituksen ekolaskuri (KEKO) sekä LEED 
Neigbourhood development –työkalu. 

• Pääasiassa ekotehokkuusselvitykset on laadittu 
asiantuntijaselvityksinä, joissa on hyödynnetty 
yhtä tai useampaa vakiintunutta työkalua sekä 
erilaisia laskumenetelmiä. 

KOHTI KESTÄVÄÄ KAAVOITUSTA
Työkaluja Tampereen kaupungin kestävyystavoitteiden saavuttamiseen
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Ekotehokkuuden arviointi 
ja edistäminen
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1 Asemakaavoituksen kestävän kehityksen ohje

2 Ekotehokkuuden teematyöryhmä

3 Kaavoituksen ekolaskuri KEKO

4 LEED Neigbourhood development

5 Ekotehokkuusselvitys (WSP)

Ekotehokkuusvertailu (WSP)6
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Ekotehokkuuden arviointi ja edistäminen
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1 Asemakaavoituksen kestävän kehityksen ohje

2 Ekotehokkuuden teematyöryhmä

3 Kaavoituksen ekolaskuri KEKO

4 LEED Neigbourhood development

5 Ekotehokkuusselvitys (WSP)

Ekotehokkuusvertailu (WSP)6

2
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PÄÄSTÖLASKENT
A

KAUPUNKIRAKENTEEN TARKASTELU

ENERGIATARKASTELUT

YHDISTELMÄSELVITYKSET

ASEMAKAAVOITUKSEN 
KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJE
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KOHTI KESTÄVÄÄ KAAVOITUSTA
Työkaluja Tampereen kaupungin kestävyystavoitteiden saavuttamiseen
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Kestävä kaupunki 
Kestävien alueiden suunnittelun konseptit ja työkalut Tampereella 

 

triekkin
Tekstiruutu
Liite 3
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1 Alkusanat 
Tässä työssä selvitetään, millaisia erilaisia ekotehokkuuden 

edistämiseen liittyviä työkaluja, selvityksiä, kehittämiskonsepteja sekä 

kehittämiskonsepteihin liittyviä prosesseja on käytetty Tampereen 

kaupungin maankäytön suunnittelussa. Käyttökohteen ja käytöstä 

saadun kokemuksen perusteella annetaan ohjeistus 

kestävyystavoitteiden asetteluun, työskentelymuotoon sekä 

erillisselvitysten ja –suunnitelmien teettämiseen liittyen. 

Työ on laadittu Tampereen kaupungin maankäyttö- ja kestävä 

yhdyskunta yksiköiden sekä Vuores- ja ECO2 -projektien tilauksesta. 

Työn ohjaamiseen ovat osallistuneet edustajat kultakin tilaajataholta ja 

professori Harry Edelman Tampereen teknilliseltä yliopistolta. 

Tampereella 1.5.2017 

Taina Riekkinen 
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2 Johdanto 
Alueiden suunnittelun kestävyystavoitteet juontuvat kansainvälisistä 

energia- ja ilmastotavoitteista. Globaali luonnonvaroihin ja 

ilmastonmuutokseen liittyvä kestävyyskriisi pakottaa yhteiskunnat 

muuttamaan toimintatapojaan kestävämpään suuntaan. 

Kansainväliset tavoitteet ja sopimukset ohjaavat kansallisen tason 

tavoitteita, lainsäädäntöä ja ohjeita. Tavoitteisiin sitoudutaan ja niitä 

toteutetaan kuntatasolla erilaisten ohjelmien ja hankkeiden kautta. 

 Kestävyyskriisi nyt 
Suomen itsenäisyyden juhlarahaston mukaan maailman väestö tuotti 

40 miljardia tonnia hiilidioksidipäästöjä ilmakehään vuonna 2015. 

Nykyisellä tuotannolla kasvihuonekaasujen määrä tuplaantuisi 50 

seuraavan vuoden aikana – lähinnä hiili-intensiivisten 

teollisuudenalojen toimesta. Ilmansaasteet aiheuttavat yli 7 miljoonaa 

ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Samaan aikaan kamppailemme 

kriittisten luonnonresurssien riittävyydestä. Vesi, viljelykelpoinen maa, 

puhdas ilma sekä erilaiset mineraalit ja muut luonnonvarat ovat 

vakavassa vaarassa ehtyä johtuen niiden kestämättömästä käytöstä. 

Tällä hetkellä globaalisti väestö kuluttaa 1,5 maapallon resurssit 

vuodessa, mutta jos kaikki eläisivät kuten suomalaiset, tarvitsisimme 

3,5 maapalloa vuodessa. (Kiiski Kataja, 2016) 

Ilmastonmuutoksella ja luonnonvarojen ehtymisellä on moninaisia, 

pitkällä aikavälillä dramaattisia ja kompleksisia vaikutuksia 

luonnonympäristöön, ihmisten elinoloihin, talouteen ja yhteiskuntaan. 

Siksi aikamme suurin haaste on talouskasvun irtikytkentä 

luonnonvarojen ylikäytöstä ja päästöistä. Historiallisesti hyvinvoinnin 

kasvu on ollut sidoksissa sekä talouden kasvuun, että luonnonvarojen 

käytön kasvuun. Irtikytkennällä tarkoitetaan hyvinvoinnin ja talouden 

kasvun irtikytkentää sekä toisistaan että erityisesti luonnonvarojen 

kestämättömästä käytöstä. Hyvinvoinnin kasvua tulisi siis tavoitella 

myös matalan talouskasvun aikana ja ilman maapallon kantokyvyn 

ylittävää luonnonvarojen käyttöä. (Kiiski Kataja, 2016) 

Kestävyyskriisiin liittyy moninaisia haasteita, mutta myös 

mahdollisuuksia. Ilmastonmuutos on ratkaistavissa ja ratkaisut voivat 

tarjota tulevaisuudessa mittavasti hyvinvointia, työtä ja kehitystä, 

mikäli näihin mahdollisuuksiin tartutaan. Näitä ratkaisuja tarjoaa 

esimerkiksi hiilineutraali liiketoiminta, kiertotalous sekä olemassa 

olevien ja toimivien ratkaisujen skaalaaminen. (Kiiski Kataja, 2016) 

 

KUVA 1 (KUVA: TAINA RIEKKINEN) 
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 Paikalliset ohjelmat ja hankkeet 
Kansainväliset ja kansalliset tavoitteet ohjaavat myös Tampereen 

kaupungin tavoitteiden asettelua ja siten myös Tampereen kaupungin 

työntekijöiden toimintaa. Tavoitteita toteutetaan erilaisten ohjelmien 

ja hankkeiden, kuten ECO2, EHYT ja VUORES, kautta. Kaikkia näitä 

ohjaa Tampereen kaupunkistrategia. 

2.2.1.1 Tampereen kaupunkistrategia 2025 

Tampereen kaupunkistrategia on kuvaus painotuksista ja tavoitteista, 

joita kaupunginvaltuusto pitää tärkeimpinä. Se sisältää keskeiset viestit 

Tampereen kehittämiselle ja on perusta kaupungin johtamiselle. 

Strategia on valmistunut vuonna 2013. (Tampereen kaupunki, 2013)  

Tampereen kaupungin vision ”Yhteinen Tampere – näköalojen 

kaupunki” toteuttamista tuetaan toimintatavoilla ”toimimme 

yhdessä”, ”toimimme avoimesti ja rohkeasti” sekä ”toimimme 

vastuullisesti”. Toimimme vastuullisesti pitää sisällään toimintatavan 

”Turvaamme kaupunkimme tulevaisuuden kantamalla vastuuta 

ympäristöstämme ja keventämällä ympäristökuormitustamme”. 

(Tampereen kaupunki, 2013) 

Visiota ja toimintatapoja konkretisoidaan strategisilla vuoteen 2050 

ulottuvilla painotuksilla sekä erikseen vuosille 2014–2017 asetetulla 

tavoitteilla. Strategiset painotukset on jaettu viiteen ryhmään: yhdessä 

tekeminen, ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen, 

elinvoima ja kilpailukyky, kestävä yhdyskunta sekä tasapainoinen 

talous ja uudistuva organisaatio. (Tampereen kaupunki, 2013) 

Strategityön osana tehty toimintaympäristöanalyysi nostaa esille 

Tampereen kaupunkiympäristön nopean kasvun. Kasvun todetaan 

olevan haaste kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen toimivuudelle ja 

ekologiselle kestävyydelle. Myös ympäristövaatimusten oletetaan 

lisääntyvän ilmastonmuutoksen edetessä ja luonnon 

monimuotoisuuden heikentyessä. (Tampereen kaupunki, 2013) 

  

KUVA 2 (KUVA: TAINA RIEKKINEN) 
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2.2.1.2 ECO2 –hanke 

ECO2- Ekotehokas Tampere 2020 – projekti oli Sitran rahoittama, 

2010-2012 käynnistynyt hanke, jonka tavoitteena oli Tampereen 

kaupungin ilmastositoumusten toteuttaminen vähähiilisen 

kaupunkikehityksen ja ympäristöliiketoiminnan kehittämisen kautta. 

ECO2 on ollut mukana kehittämässä ekotehokkaan 

kaupunkisuunnittelun työkaluja, kuten kaavoituksen 

energiatarkasteluja, hiilijäljen laskentaa, tontinluovutuksen 

energiakriteerejä ja rakentamisen ohjauksen energianeuvontaa.   

Monet tässäkin työssä tarkasteltavista ekotehokkuustoimenpiteistä 

ovat ECO2 –hankkeen käynnistämiä. ECO2- hankkeen tavoitteena oli, 

että uudet toimintamuodot vakiintuvat osaksi kaupungin normaalia 

toimintaa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on etsiä keinoja 

edelliseen. ECO2 –hankkeen toiminta on päättynyt vuoden 2015 

lopulla. 

2.2.1.3 Vuores-kehitysohjelma 

Vuores on kaupunginosa Hervannan kaupunginosan länsipuolella, 

Lempäälän kunnan rajalla noin 7 km Tampereen keskustasta etelään. 

Vuoreksen suunnittelua ja rakentamista on vuosina 2002-2016 

johtanut Vuores-kehitysohjelma (ent. Vuores-projekti). (Tampereen 

kaupunki, 2016) 

Vuores on ollut 2010 –luvun alkupuoliskon merkittävimpiä 

kohdealueita Tampereella. Alueen toteutuksen erityispiirteitä ovat 

olleet laaja hulevesien hallintajärjestelmä, jätteiden 

putkikeräysjärjestelmä, joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä suosiva 

liikennejärjestelmä sekä energiatehokkuuden ja erilaisten 

energiaratkaisujen huomioiminen suunnittelussa. Vuoreksen 

Isokuusen puukaupunki tulee olemaan yksi Suomen suurimmista 

puurakentamisen kohdealueista. Vuores-kehitysohjelma on päättynyt 

vuonna 2016, mutta hankkeen tavoitteiden toteuttamista jatketaan 

erillisillä ohjelmilla sekä projekteilla. (Tampereen kaupunki, 2016)  

2.2.1.4 EHYT-hanke 

EHYT- eli Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella –hankkeen 

tavoitteena on etsiä asuntorakentamiseen soveltuvia alueita olemassa 

olevaa kaupunkirakennetta täydentäen ja jatkaen. (Tampereen 

kaupunki, 2016) Hankeohjelman mukaan yhdyskuntarakenteen 

eheyttämisellä tavoitellaan ympäristöä säästävän 

yhdyskuntarakenteen muodostamista; väestön ja asumisväljyyden 

kasvuun sekä väestörakenteen muutoksiin vastaamista; palveluiden 

saavutettavuuden parantamista; alueiden muutostarpeisiin 

vastaamista; nykyistä laadukkaamman asuin- ja elinympäristön 

muodostamista; olemassa olevien keskusten vahvistamista ja 

laajentamista sekä infrastruktuurin vajaakäytön välttämistä ja 

taloudellisesti edullisen yhdyskuntarakenteen muodostamista. 

(Tampereen kaupunki, 2009/2011) 

Työn keskeinen näkökulma on arjen asuin- ja elinympäristön 

parantamisessa. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä 

palvelujen säilymiselle ja kehittymiselle, toimivalle joukkoliikenteelle, 

liikkumistarpeen vähentämiselle sekä luonnonalueiden ja – varojen 

säästämiselle. (Tampereen kaupunki, 2016) 
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3 Työn tavoitteet ja menetelmät 
Tässä työssä tavoitteena on ollut selvittää, millaisia ekotehokkuuden 

kehittämiskonsepteja ja – työkaluja on jo käytetty Tampereen 

maankäytön suunnittelussa. Työssä muodostetaan kokonaiskuva 

valituissa hankkeissa käytetyistä konsepteista ja työkaluista sekä niistä 

saaduista hyödyistä. Kokemusten perusteella on tavoitteena 

muodostaa ohjeistus toimenpiteistä, joilla rakennetun ympäristön 

ekotehokkuutta pyritään edistämään maankäytön suunnittelun kautta. 

Ohjeistus pohjautuu kappaleessa 4 esiteltävään kestävän alueen 

määritelmään. 

Työhön valittiin Tampereen kaupungilta neljä asemakaavaa, neljä 

osayleiskaavaa sekä kolme yleissuunnitelmaa, joissa ekotehokkuus 

on ollut yksi keskeisistä tavoitteista. Valittu aineisto sisältää erilaisia 

lähestymistapoja ja konsepteja ekotehokkaaseen suunnitteluun 

liittyen. Pääasiassa kussakin hankkeessa käytetyt keinot eroavat 

toisistaan. Valitut hankkeet kattavat myös ajallisesti merkittävän 

kauden Tampereen maankäytön ekotehokkuuden kannalta. Hankkeita 

on laadittu sekä Tampereen kaupungin, että kaavakonsulttien 

toimesta. Kaavahankkeiden lisäksi tarkastelussa on Tampereen 

kaupungilla käytössä oleva Asemakaavoituksen kestävän kehityksen 

suunnitteluohje.  

 Käytetty aineisto 
Työssä käytettiin aineistona hankkeista julkisesti saatavilla olevaa, 

päätöksenteossa käytettyä aineistoa selvityksineen ja 

erillissuunnitelmineen. Osasta hankkeista aineistoon sisällytettiin myös 

sellaisia erillisselvityksiä ja -suunnitelmia, jotka eivät syystä tai toisesta 

olleet mukana julkisessa aineistossa tai sen liitteissä. Dokumentaation 

läpikäymisen lisäksi haastateltiin hankkeiden suunnittelijaosapuolia.  

3.1.1 Viranomaisaineistot 
Asemakaavojen ja osayleiskaavojen osalta käsiteltiin 

viranomaisaineistoa, joka oli saatavilla kaavan julkisilla internetsivuilla. 

Aineisto käsitti asemakaavojen osalta osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman, kaavaselostuksen ja kaavakartan. Ylesikaavojen 

osalta tarkasteltiin kaavaselostusta ja kaavakarttaa. 

3.1.2 Päätöksentekoa varten valmisteltu aineisto 
Yleissuunnitelmien osalta käsiteltiin päätöksentekoa varten 

valmisteltuja suunnitelmia ja selvityksiä. Tarkasteltavassa aineistossa 

oli hankkeesta riippuen yleissuunnitelmaselostus tai –raportti sekä 

erilaisia suunnitelmia, kuten kartta-aineistoja ja maankäyttökaavioita.  

3.1.3 Erillisselvitykset ja –suunnitelmat 
Niin asema- ja yleiskaavoihin kuin yleissuunnitelmiin liittyen otettiin 

käsittelyyn myös viranomaisaineiston liitteitä, selvitysaineistoa ja 

erillissuunnitelmia. Tarkasteluun otettiin myös sellaisia aineistoja, joita 

ei ollut julkaistu hankkeen julkisilla sivuilla. Tarkasteluun valittiin vain 

sellaiset aineistot jotka oli laadittu hankkeen ekotehokkuustavoitteista 

johtuen. Liikenne-, hulevesi- ja luontoselvityksiä ei lähtökohtaisesti 

otettu tarkasteluun mukaan, sillä niiden rooli maankäytön 

suunnittelussa on tunnistettu ja vakiintunut.  
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TAULUKKO 1 HAASTATELTAVILLE LÄHETETYT HAASTATTELUKYSYMYKSET. HAASTATTELUTILANNETTA 

TUKEVAT APUKYSYMYKSET ON ESITETTY TYÖN LIITTEISSÄ. 

3.1.4 Haastattelut 
Haastattelukutsuja lähetettiin 72 henkilölle. Haastattelujen aihepiiriin 

herättelevät alustavat kysymykset lähetettiin haastattelukutsun 

yhteydessä etukäteen haastateltaville ja haastateltavilla oli 

mahdollisuus vastata kysymyksiin etukäteen nettilomakkeen kautta. 

Haastattelukysymykset on esitetty taulukossa 1.  

Vastauksia tarkennettiin henkilöhaastattelulla, joka suoritettiin 

puhelimitse tai kasvotusten. Henkilöhaastattelut etenivät 

vapaamuotoisen keskustelun kautta ja niiden tavoitteena oli syventää 

kirjallisessa muodossa annettuja vastauksia. Osassa haastatteluita 

haluttiin myös laajentaa tarkastelun näkökulmaa. Haastatteluissa 

käytettiin apuna laajempaa apukysymysten listaa, joka on esitetty työn 

liitteissä (liite 1). 

Työtä varten haastateltiin 18 kaavoittajan tai kaavatyön ohjaajan 

näkemyksiä. Lisäksi haastateltiin 5 konsulttia, jotka olivat laatineet 

kaavatyön yhteydessä teetettyjä selvityksiä tai ohjeita. 

Henkilöhaastatteluita toteutettiin yhteensä 23. 

 Aineiston käsittely 
Kirjallisesta aineistosta kaavahankkeittain kerätyt tiedot kerättiin 

kohdekohtaisiin ”CASE” –kortteihin, jotka lisätään työn liitteeksi 

diplomityövaiheessa.  Keskeiset tiedot kustakin hankkeesta on esitelty 

kappaleessa 5.   Haastatteluista tehdyt muistiinpanot koottiin yhteen 

ja niistä poimittiin ajatuksia ja oppeja, jotka tulisi huomioida yleisesti 

kestävässä aluesuunnittelussa. Haastatteluista poimittiin lisäksi 

yksittäisten menetelmien ja työkalujen käyttöön sekä tuloksiin liittyviä 

huomioita. 

MITKÄ OLIVAT EKOTEHOKKUUSTARKASTELUUN AJAVAT 

VOIMAT?  

KUKA TAI MIKÄ TAHO KÄYNNISTI 

EKOTEHOKKUUSTARKASTELUT? 

MIKÄ OLI EKOTEHOKKUUSTARKASTELUIDEN TAVOITE?  

OLIKO TÄMÄ TAVOITE SELVILLÄ SINULLE 

SUUNNITTELIJANA? 

TOTEUTUIVATKO EKOTEHOKKUUSTARKASTELUIDEN 

TAVOITTEET?  

OLIKO EKOTEHOKKUUSTARKASTELUISTA HYÖTYÄ? MITÄ 

EKOTEHOKKAITA RATKAISUJA KAAVASSA TEHTIIN? 

OLIKO TEHDYILLÄ TARKASTELUILLA MUITA 

VAIKUTUKSIA? 

 VAIKUTTIKO EKOTEHOKKUUDEN TOTEUTTAMINEN 

MUIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEEN? 

MITÄ OPITTIIN?  

MITÄ TEKISIT TOISIN, JOS TEKISIT VASTAAVAN 

HANKKEEN UUDESTAAN? 
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4 Kestävä alue 
Tässä työssä käytetään Green Building Council Finlandin (GBC Finland) 

määritelmää kestävälle alueelle. Määritelmässä kestävyyden käsite 

jaetaan eri näkökulmiin. Määritelmässä todetaan lisäksi, miten 

kestävyyteen vaikutetaan eri tavoin eri aluesuunnittelutasoilla.  

4.1.1 Määritelmän rajaaminen 
GBC Finlandin määritelmässä alueiden kestävyydellä tarkoitetaan niitä 

alueen ominaisuuksia, jotka liittyvät kestävän kehityksen tavoitteisiin 

ja niiden toteutumiseen. Kestävällä aluesuunnittelulla vaikutetaan 

alueiden kestävyyteen erityisesti maankäytön, rakentamisen, 

liikenteen ja infrastruktuurin ratkaisuilla. Määritelmässä keskitytään 

MRL:n tarkoittamaan alueidenkäyttöön, alueidenkäytön 

suunnittelujärjestelmän puitteissa. (Green Building Council Finland, 

2016) 

 Kestävyyden näkökulmat 
Määritelmä lähestyy kestävyyttä kolmesta näkökulmasta (Green 

Building Council Finland, 2016): 

 ekologiset pääkriteerit 

 taloudelliset pääkriteerit 

 sosiaaliset/kulttuuriset pääkriteerit 

  

KUVA 3 KESTÄVÄN ALUEEN PÄÄKRITEERISTÖ GREEN BUILDING COUNCIL FINLANDIN 

MÄÄRITELMÄN MUKAAN. (GREEN BUILDING COUNCIL FINLAND, 2016) 
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 Alueen ekologinen kestävyys 
Ekologista kestävyyttä lähestytään GBC Finlandin määritelmässä 

kolmesta näkökulmasta: yhdyskuntarakenteen ekologisuus, resurssi- ja 

materiaalitehokkuus sekä energiatehokkuus ja kestävä 

energiantuotanto. 

4.3.1 Yhdyskuntarakenteen ekologisuus 
Määritelmä nostaa yhdyskuntarakenteen ekologisuuteen liittyen esille 

seuraavat seikat (Green Building Council Finland, 2016): 

 Yhdyskuntarakenteen tiiveys tai tehokkuus – rakennetun 

ympäristön ja infrastruktuurin (ml palvelut) hyödyntäminen, 

luontoalueiden tarkoituksenmukainen säästäminen, 

luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen sekä 

lisääminen ja edistäminen 

 ”Infraekosysteemi”, mm. hulevesien alueellinen käsittely, 

harmaat ja mustat vedet 

 Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä suosiva maankäyttö, 

hyötyliikunnan edistäminen 

 Alueen sijainti suhteessa muuhun alue- ja 

yhdyskuntarakenteeseen / liittyminen muuhun 

kaupunkirakenteeseen, liikennejärjestelmään ja 

palveluverkkoon 

 Pienilmasto-, maaperä-, topografia yms. olosuhteet huomioiva 

maankäyttö 

4.3.2 Resurssi- ja materiaalitehokkuus 
Määritelmä nostaa resurssi- ja materiaalitehokkuuteen liittyen esille 

seuraavat seikat (Green Building Council Finland, 2016): 

 Materiaalivalinnat, materiaalien kierrätys, jätteiden 

hyödyntäminen, maarakentamisen materiaalien 

hyödyntäminen alueellisesti, kuljetusten vähentäminen 

 Rakentamisen tarpeen minimointi, tilatehokkuus (esim 

lämmitettävät kuutiot), optimoitu asumisväljyys 

 Aluehankkeen elinkaaren hiilijalanjälki 

 Elinkaariajattelu, tilojen ja alueiden muunneltavuus 

muuttuvien tarpeiden mukaisesti 

 Luonnonvarojen kestävä käyttö 

4.3.3 Energiatehokkuus ja kestävä energiantuotanto 
Määritelmässä nostetaan energiatehokkuuteen ja kestävään 

energiantuotantoon liittyen esille seuraavat seikat (Green Building 

Council Finland, 2016): 

 Olevan infrastruktuurin ja verkostojen hyödyntäminen 

 Rakennusten energiatehokkuus 

 Älykäs sähkö-, lämpö- ja tietoliikenneverkko 

 Energiantuotanto perustuen kestävästi uusiutuviin 

energiamuotoihin, erilaisten energiantuotantomuotojen 

hyödyntäminen – muuntojousto eli varautuminen tulevaan, 

hajautettujen ja keskitettyjen ratkaisujen optimoitu käyttö 

 Liikenteen energiankulutuksen vähentäminen liikkumistarvetta 

vähentämällä sekä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä 

suosimalla 
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 Alueen taloudellinen kestävyys 
Taloudellista kestävyyttä lähestytään GBC Finlandin määritelmässä 

kolmesta näkökulmasta: olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen, 

investointien ja kustannusten optimointi sekä myönteinen aluekehitys. 

(Green Building Council Finland, 2016) 

4.4.1 Olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen 
Määritelmässä nostetaan olevan yhdyskuntarakenteen 

hyödyntämiseen liittyen esille seuraavat seikat (Green Building Council 

Finland, 2016): 

 Alueen resurssien ja vetovoimaisuuden kestävä parantaminen 

ja hyödyntäminen 

 Palvelujen säilymisen ja kehittämisen tukeminen, alueiden 

omavaraisuuden optimointi 

 Olevan infrastruktuurin hyödyntäminen 

 Yhdyskuntarakenteen taloudellinen tiivistäminen 

 Alueen tai lähialueen luonnonvarojen hyödyntäminen alueella 

(maamassat, lähiruoka jne.) 

 Investointien ja kustannusten optimointi 
Määritelmässä nostetaan investointien ja kustannusten optimointiin 

liittyen esille seuraavat seikat (Green Building Council Finland, 2016): 

 Käyttökustannusten optimointi, elinkaarikustannustietoisuus 

(otetaan huomioon käytön ja ylläpidon kustannukset) 

 Investointien kokonaistaloudellinen kannattavuus 

 

4.5.1 Myönteinen aluekehitys 
Määritelmässä nostetaan myönteiseen aluekehitykseen liittyen esille 

seuraavat seikat (Green Building Council Finland, 2016): 

 Taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen (alueella ja alueen 

kehittämisen avulla koko yhdyskunnassa) 

 Investointien houkutteleminen 

 Monimuotoisen yrityskulttuurin tukeminen 

 Terveen kilpailun edistäminen 

 Alueiden kilpailukyvyn vahvistaminen 

 

  

KUVA 4  (KUVA: TAINA RIEKKINEN) 
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 Alueen sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys 
Sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä lähestytään GBC Finlandin 

määritelmässä kolmesta näkökulmasta: ympäristön, maiseman ja 

kulttuuriympäristön vaaliminen, ympäristön laatutekijät sekä 

asuminen ja sosiaaliset suhteet. (Green Building Council Finland, 2016) 

4.6.1 Ympäristön, maiseman ja kulttuuriympäristön vaaliminen 
Määritelmässä nostetaan ympäristön, maiseman ja 

kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyen esille seuraavat seikat (Green 

Building Council Finland, 2016): 

 Alueen ominaispiirteiden vaaliminen, oman identiteetin 

luominen/vahvistaminen 

 Alueiden uudistaminen erityispiirteet huomioiden, elävä ja 

muuttuva maisema ja kulttuuriympäristö 

4.6.2 Ympäristön laatutekijät 
Määritelmässä nostetaan ympäristön laatutekijöihin liittyen esille 

seuraavat seikat (Green Building Council Finland, 2016): 

 Esteettömyys, esteettisyys, ääni- ja valomaisema, visuaalinen 

laatu, orientoitavuus, paikan identiteetti 

 Turvallisuus, terveellisyys ja viihtyisyys, ympäristön laatu, 

ulkoilukulttuuri / kaupunkikulttuuri, lähiluontokokemukset / 

urbaani elämänmuoto, ”mahdollisuus metsään” / 

”mahdollisuus toriin” 

4.6.3 Asuminen ja sosiaaliset suhteet 
Määritelmässä nostetaan asumiseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyen 

esille seuraavat seika (Green Building Council Finland, 2016)t: 

 Sosiaalista kanssakäyntiä edistävä, segregaatiota vähentävä 

ympäristö ➔ monipuolinen asunto/asumismuototarjonta, 

sekoittuneisuus ja monimuotoisuus 

 Asukkaiden kestäviä valintoja tuleva rakenne ja maankäyttö 

 Erilaisten ihmisryhmien erilaisten lähtökohtien, tarpeiden ja 

tavoitteiden huomioon ottaminen (lapset, nuoret, 

työssäkäyvät, vanhukset, tulevat sukupolvet, erilaiset 

kulttuuritaustat, toimintarajoitteiset jne.) 

 Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, arjen sujuvuus 

(palveluverkon suhde maankäyttöön ja liikennejärjestelmään, 

liikkumistarpeen vähentäminen) 

 Osallistumismahdollisuudet suunnitteluun ja päätöksentekoon 

(esim. paikallisdemokratia) 

  

KUVA 5  (KUVA: TAINA RIEKKINEN) 
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KUVA 6 KESTÄVÄN ALUEEN TÄRKEIMMÄT OSATEKIJÄT GBC FINLANDIN MÄÄRITELMÄN MUKAAN. (GREEN BUILDING COUNCIL FINLAND, 2016) 



16 
 

 Kestävyys eri aluetasoilla 
GBC Finlandin määritelmässä tuodaan esille, että kestävyyteen 

vaikutetaan eri tavoin eri aluetasoilla. Seuraavassa jaottelussa 

viitataan edellisessä kappaleessa sekä kuvassa 5 esitettyyn 

tavoitteiden luokitteluun: ihminen, talous ja ympäristö. 

4.7.1 Kaupunkiseututaso 
Kaupunkiseututasolla luodaan maankäytölliset edellytykset toimivalle 

seudulliselle joukkoliikennejärjestelmälle (ihminen), ohjataan alue- ja 

yhdyskuntarakenteen toimivuutta ja hyödynnetään olemassa olevaa 

rakennettua ympäristöä (ihminen, ympäristö), parannetaan alueen 

taloudellisuutta hyödyntämällä olemassa olevaa rakennettua 

ympäristöä ja infraa (talous), tuetaan keskustan elinvoimaa (talous) 

sekä tuetaan palvelujen saatavuutta (ihminen). (Green Building Council 

Finland, 2016) 

Kaupunkiseututasoa ohjataan maakuntakaavoilla ja seudullisilla 

rakennemalleilla. 

4.7.2 Kaupunkitaso 
Kaupunkitasolla kytketään palveluverkko ja joukkoliikennejärjestelmä 

toisiinsa (ihminen), luodaan kattava jalankulun ja pyöräilyn verkosto 

(ihminen), luodaan eheä yhdyskuntarakenne (talous), huomioidaan 

monipuolinen viherrakenne ja sen yhdyskuntarakenteellinen ja 

ekologinen merkitys (ympäristö) sekä luodaan edellytykset 

ekosysteemipalveluille (ihminen). (Green Building Council Finland, 

2016) 

Kaupunkitason suunnittelua ohjataan varsinaisesti yleiskaavoilla, 

rakennusjärjestyksellä ja erilaisilla rakennemalleilla. Strategisten 

päätösten ja suunnitelmien, kuten palveluverkostosuunnitelmien 

roolia kaupunkitason suunnittelun välineenä ja taustana ei kuitenkaan 

tule väheksyä. 

4.7.3 Kaupunginosa- ja aluetaso 
Kaupunginosatasolla huolehditaan liittymisestä kaupunkirakenteeseen 

ja verkostoihin (talous), suositaan kävelyä, pyöräilyä ja 

joukkoliikennettä (ympäristö), varaudutaan alueellisen 

energiantuotannon tarpeisiin (ympäristö), huomioidaan 

maankäyttöratkaisuissa alueen pienilmasto-olot, maaperä ja 

topografia (ympäristö) sekä luodaan edellytyksiä yhteisöllisyyteen ja 

omavaraisuuteen (ihminen). (Green Building Council Finland, 2016) 

Kaupunginosatasolla ohjaus tapahtuu osayleiskaavojen, 

yleissuunnitelmien, asemakaavojen ja rakentamistapaohjeiden avulla.  

4.7.4 Korttelitaso 
Korttelitason suunnittelussa huolehditaan ratkaisujen 

esteettömyydestä ja kulttuuriperinnön säilymisestä (ihminen), 

sijoitetaan ja suunnataan rakennukset siten, että aurinkoenergian 

hyödyntämiselle on edellytykset (ympäristö) sekä ohjataan 

rakentamisen ja rakennusten energiatehokkuutta (ympäristö). (Green 

Building Council Finland, 2016) 

Korttelitason ohjaus tapahtuu asemakaavoilla sekä erilaisilla 

kahdenvälisillä sopimuksilla, kuten tontinluovutusehdoilla ja 

maankäyttösopimuksilla. 
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KUVA 7 GBC FINLANDIN MÄÄRITELMÄSSÄ ON POHDITTU MITEN ALUEEN KESTÄVYYTEEN VAIKUTETAAN ERI ALUETASOILLA. (GREEN BUILDING COUNCIL FINLAND, 2016) 
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5 Hankkeiden esittely 
Seuraavassa esitellään työssä käsitellyt hankkeet. Hankkeista esitellään 

perustiedot sekä hankekohtaisesti tärkeimmät tiedot kaavan 

etenemisestä ja prosessista. Jokaisen hankkeen kohdalla esitellään 

hankkeen alkuperäisiä tavoitteita ekotehokkuuden osalta. 

Hankekohtaisesti on myös arvioitu sitä, miten hankkeelle asetetut 

tavoitteet ovat toteutuneet ja minkälaisia tuloksia on saavutettu. 

Tiedot perustuvat hankkeiden internetsivuilta löytyvään 

viranomaisaineistoon. 

 Asemakaavat 
Tässä työssä on tarkasteltu viittä eri asemakaavaa, jotka on esitelty 

alla. Asemakaavat on valittu tarkasteltaviksi työn ohjausryhmän 

toimesta. Tarkasteltavissa hankkeissa oli kaikissa kiinnitetty 

erityishuomiota johonkin kestävyyden osa-alueeseen. Keinot ja 

menetelmät kestävyyden edistämiseksi olivat pääasiassa erilaisia eri 

kaavahankkeissa.  

5.1.1 Härmälänrannan asemakaava 
Härmälänrannan asemakaava-alue sijaitsee noin 6,5 km lounaaseen 

Tampereen keskustasta. Kaava-alue sijaitsee Pyhäjärven etelärannalla, 

Pirkkalan kunnan rajalla. Kaava-alue on laajuudeltaan 20,7 ha. 

(Tampereen kaupunki, 2013) 

Aloitteen kaavan laatimiseksi teki alueen omistava rakennusliike. 

Kaavamuutos liittyi Härmälänrannan alueen käyttötarkoituksen 

muutokseen, jossa teollinen toiminta siirtyi toisaalle ja korvattiin 

asumisella. Kaavan keskeinen tavoite oli muuttaa alue asuinkäyttöön. 

(Tampereen kaupunki, 2012) 

Kaava tuli vireille 12.5.2011 ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 

17.3.2014. (Tampereen kaupunki, 2013) 

Kaavan perusratkaisu pohjautuu Tengbom arkkitehdit Oy:n ja Skanska 

Oy:n suunnittelukonseptiin, joka löytyy myös kaavan liiteaineistosta. 

Suunnittelukonseptiin sisältyy kestävän rakentamisen tavoitteita, jotka 

liittyvät esimerkiksi ekosysteemipalveluihin, joustaviin tilaratkaisuihin, 

sisäilman hallintaan, rakennuksen elinkaareen ja CO2-päästöjen 

vähennykseen. (Tengbom, Skanska, 2013) Lisäksi VTT on tarkastellut 

alueen energiajärjestelmän suunnittelun yhteydessä järvilämmön 

hyödyntämismahdollisuutta alueen energiantuotannossa. 

5.1.2 Koukkurannan asemakaava 
Koukkurannan asemakaava-alue sijaitsee noin 10 km Tampereen 

keskustasta etelään, Vuoreksen kaupunginosassa. Uusi asuntoalue 

sijoittuu Vuoreksen keskustan ja sen länsipuolella sijaitsevan 

Koukkujärven väliin. Kaava-alue on laajuudeltaan noin 25 ha. 

(Tampereen kaupunki, 2011) 

Asemakaava on sisältynyt Tampereen kaupungin 

asemakaavoitusohjelmaan 2008-2010. Asemakaava liittyi Vuoreksen 

osayleiskaavan ja Vuoreksen uuden kaupunginosan toteuttamiseen. 

Tavoitteena oli suunnitella alueelle viihtyisä asuinalue. (Tampereen 

kaupunki, 2008) 

Kaava –alue oli kohteena VTT:n Ecodrive- hankkeessa. Hankkeen 

tavoitteena oli luoda metodinen perusta tulevaisuuden 
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ekotehokkaiden asuinalueiden konsepteille sekä suunnittelu- ja 

toteuttamiskeinoille. Tarkoitus oli etsiä käytännöllisiä keinoja, joilla 

uuden asuntoalueen elinkaaren aikaista energiankulutusta voidaan 

vähentää. Kaupunkirakenteen ja liikenteen suunnittelukeinojen lisäksi 

pyrittiin etsimään ratkaisuja rakennuksien energiatehokkuuden 

lisäämiseen ja tarkoituksenmukaisen energiahuollon toteuttamiseen. 

Tavoitteena oli myös edistää paikallisen uusiutuvan energian 

hyödyntämistä. (Tampereen kaupunki, 2011) 

Kaava tuli vireille 8.5.2008 ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 

12.9.2011. (Tampereen kaupunki, 2011) 

Kaavoituksen ohessa toteutettiin ekotehokkuuden teematyöryhmä, 

jonka tarkoituksena oli löytää näkemyksiä ja ideoita ekotehokkaasta ja 

yhteisällisestä asuinaluesuunnittelusta. VTT:n Ecodrive hankkeen 

puolesta tarkasteltiin alueen energiankulutusta ja energian 

tuotantovaihtoehtoja sekä energiantuotannon päästöjä. 

Lämpöenergiaratkaisuja tarkasteltiin erillisellä Gaia Consulting Oy:n 

laatimalla selvityksellä. Teematyöryhmätyöskentely ja 

energiaratkaisujen konseptointi vaikuttivat prosessin aikana suoraan 

alueen suunnitteluratkaisuihin. 

5.1.3 Lintuhytin asemakaava 
Lintuhytin asemakaava-alue sijaitsee Ruskon ja Hervannan 

kaupunginosien eteläpuolella, noin 9 km etäisyydellä Tampereen 

keskustasta. Alue rajoittuu idässä Kangasalan kunnan rajaan. 

(Tampereen kaupunki, 2013) 

Asemakaava laadittiin kaupungin aloitteesta Tampereen 

kantakaupungin yleiskaavan toteuttamiseksi. Tavoitteena on ollut 

kaavoittaa alueelle tiivis, omaleimainen, alueen kumpuilevaan 

maastoon istuva asuinalue. (Tampereen kaupunki, 2012) 

Kaava tuli vireille 15.6.2006 ja hyväksyttiin 13.5.2013. (Tampereen 

kaupunki, 2013) 

Kaavan yhteydessä laadittiin aurinkoenergia-analyysi, joka ei 

vaikuttanut merkittävästi kaavan sisältöön. Kaavan yhteydessä on 

tarkasteltu myös maalämpökaivojen sijoituspaikkoja. Sekä 

aurinkoenergian että maalämmön hyödyntäminen on huomioitu 

Lintuhytin rakentamistapaohjeissa. 

5.1.4 Niemenranta II asemakaava 
Niemenranta II asemakaava-alue sijaitsee Lielahden ja Niemen 

kaupunginosissa, Näsijärven rannalla noin 7 km etäisyydellä 

Tampereen keskustasta. (Tampereen kaupunki, 2013) 

Asemakaava on laadittu maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena on 

ollut muuttaa alue teollisuusalueesta osayleiskaavan mukaiseksi 

asuinalueeksi. (Tampereen kaupunki, 2012) 

Kaava tuli vireille 15.12.2011 ja se hyväksyttiin valtuustossa 

10.12.2012. 

Kaavan luonnosvaiheessa on tehty YIT:n toimesta vaihtoehtojen 

energiatehokkuuden arviointi, mikä sisältää alueen 

primäärienergiankulutuksen arvioinnin, arvioinnin LEED 

Neighbourhood Development –menetelmällä (LEED ND) sekä 

kaavoituksen ekolaskurilla (KEKO). Luonnosvaiheessa tehty vertailu 

ohjasi ainakin jossain määrin jatkosuunnittelua. 
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 Osayleiskaavat 
Työssä on tarkasteltu neljää eri osayleiskaavaa, jotka on esitelty alla. 

Myös osayleiskaavoissa käytetyt menetelmät olivat eri kaavoissa 

erilaisia. 

5.2.1 Nurmi-Sorilan osayleiskaava 
Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alue sijaitsee Näsijärven rannalla noin 12 

km etäisyydellä Tampereen keskustasta koilliseen. Nurmi ja Sorila ovat 

maaseutukyliä, jotka muodostavat alueen perinteisen 

kulttuuriympäristön. (Tampereen kaupunki, 2015) 

Osayleiskaava on laadittu asemakaavoituksen pohjaksi. Keskeinen 

peruste on ollut Tampereen kaupungin kasvu ja asuinalueiden tarve. 

Suunnittelutavoitteena on ollut korkeatasoisen, houkuttelevan ja 

turvallisen kevyen liikenteen verkon muodostaminen eri 

maankäyttövaihtoehdoille; alueen hyvä saavutettavuus kaikilla 

liikennemuodoilla ja liikenteellinen toimivuus sekä tehokkaan ja 

toimivan joukkoliikenteen mahdollistavat liikennejärjestelmät. 

(Tampereen kaupunki, 2015) 

Kaava on käynnistetty kaupunginhallituksessa 1.11.2004, hyväksytty 

kaupunginvaltuustossa 17.8.2015 ja saanut lainvoiman 12.12.2016. 

(Tampereen kaupunki, 2017) 

Kaavan yhteydessä on laadittu hiilineutraalin ja ekotehokkaan 

kaupunginosan toteutussuunnitelma ”Aurinkokaupunki Nurmi-Sorila”. 

Lisäksi alueelle on laadittu diplomityöt keskitetyn lämmityksen 

kustannuksiin sekä uusiutuvaan energiaan ja hajautettuun tuotantoon 

liittyen. (Tampereen kaupunki, 2015) 

5.2.2 Ojalan osayleiskaava 
Ojalan osayleiskaava-alue sijaitsee noin 10 km Tampereen keskustasta 

itään, Kangasalan kunnan rajalla. (Tampereen kaupunki, 2015) 

Osayleiskaavoituksen tavoitteena on ollut tutkia mahdollisuuksia 

osoittaa Ojalaan uusi asuntoalue sekä täydennysrakentamista 

olemassa oleva asutus ja alueen erityispiirteet huomioon ottaen. 

Valtatie 9 varrella on tutkittu teollisuus- ja työpaikka-alueiden 

sijoittamista alueelle. (Tampereen kaupunki, 2015) 

Kaupunginhallitus teki 21.6.2010 osayleiskaavan aloituspäätöksen. 

Kaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.1.2015 ja se sai 

lainvoiman 28.1.2016. (Tampereen kaupunki, 2017) 

Osayleiskaavan luonnosvaihtoehtoihin liittyen on tehty 

ekotehokkuusvertailu. (Tampereen kaupunki, 2015) 

5.2.3 Santalahden osayleiskaava 
Santalahden osayleiskaava-alue sijaitsee noin 2 kilometriä Tampereen 

keskustasta länteen, Pispalanharjun kupeessa rautatien ja Näsijärven 

rannan välillä. (Tampereen kaupunki, 2006) 

Osayleiskaavassa on ollut tavoitteena ratkaista asumisen sijoittaminen 

ympäristövaikutuksilta vaativaan paikkaan. Tavoitteena on ollut lisäksi 

selvittää tulevaa maankäyttöä koskevaan tavoiteasetteluun ja 

suunnitelmiin vaikuttavat rajoitukset. (Tampereen kaupunki, 2006) 

Osayleiskaavan aloittamisesta on päätetty kaupunginhallituksessa 

13.12.1999. Kaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 22.2.2006 ja se 

sai lainvoiman 8.5.2008. (Tampereen kaupunki, 2006) 
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Osayleiskaavasta on laadittu ekotehokkuustarkastelu Helsingin 

kaavoituksen ekotehokkuustytökalulla (HEKO). Tarkastelu on tehty 

osayleiskaavan valmistumisen jälkeen asemakaavoituksen yhteydessä, 

joten sillä ei ole ollut vaikutusta osayleiskaavan sisältöön. 

5.2.4 Tampereen kantakaupungin yleiskaava 
Kantakaupungin yleiskaava 2040 suunnittelualue käsittää Tampereen 

eteläisen osan rajoittuen pohjoisessa Näsijärveen ja Näsijärven 

Hangaslahdesta alkaen valtatie 9:ään. (Tampereen kaupunki, 2017) 

Yleiskaavan tehtävänä on osoittaa kasvavalle kaupunkiseudulle 

tulevien uusien asukkaiden, työpaikkojen ja palvelujen sijoittuminen ja 

esittää ratkaisut kasvavasta liikenteestä johtuviin tarpeisiin. 

Tavoitteena on varmistaa arjen palveluiden saavutettavuus 

huolehtimalla liikkumisjärjestelmän tehokas kytkeytyminen asumisen, 

työpaikkojen ja palvelujen vyöhykkeisiin. (Tampereen kaupunki, 2017) 

Kantakaupungin yleiskaava 2040 aloituspäätöksen on tehnyt 

kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 12.11.2012. 

Yhdyskuntalautakunta on 7.2.2017 hyväksynyt kaavaehdotuksen 

asetettavaksi nähtäville. Kaavoituksen yhteydessä on tutkittu 

Tampereen nykyrakenteen energiatehokkuutta ja ilmastovaikutuksia 

paikkatietopohjaisesti YKR-työkalulla. (Tampereen kaupunki, 2017) 

 

 

 Yleissuunnitelmat 
Tässä työssä on tarkasteltu kolmea eri yleissuunnitelmaa, jotka on 

esitelty alla.  Yleissuunnitelmissa käytetyt menetelmät olivat eri 

hankkeissa erilaisia. Kaikkia yleissuunnitelmia on arvioitu eri 

menetelmien yhdistelmällä. 

5.3.1 Hakametsän yleissuunnitelma 
Hakametsän kaupunginosa sijaitsee Kalevan, Messukylän ja 

Kissanmaan kaupunginosien läheisyydessä, noin 4km Tampereen 

keskustasta itään. Hakametsän yleissuunnitelma on EHYT-hankkeen 

mukainen suunnitelma. Yleissuunnitelman tavoitteena on 

kaupunkirakenteen täydentäminen, asuinrakentamisen lisääminen 

sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen laadukkaiden yhteyksien 

kehittäminen ja turvaaminen. (Tampereen kaupunki, 2015) 

Hakametsän yleissuunnitelman luonnosvaihtoehtojen ekotehokkuutta 

arvioitiin Lahden ammattikorkeakoululle laaditussa opinnäytetyössä. 

Arvioinnin menetelminä käytettiin Helsingin kaupungin 

ekotehokkuustyökalua (HEKO), asemakaavoituksen päästölaskurilla 

sekä alueellisen hiilitaseen arviointityökalulla. Yleissuunnitelman 

laatiminen on vielä kesken, joten tehdyn ekotehokkuustarkastelun 

vaikuttavuutta suunnitteluratkaisuihin ei voida arvioida. (Tampereen 

kaupunki, 2015) 

5.3.2 Haukiluoman yleissuunnitelma 
Haukiluoman kaupunginosa sijaitsee noin 10 km luoteeseen 

Tampereen keskustasta. Haukiluoman yleissuunnitelma on EHYT-

hankkeen mukainen suunnitelma. Suunnitelmassa on tutkittu 

Haukiluoman kaupunginosan mahdollisia asunto-, liike- ja 
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palvelurakentamiseen soveltuvia alueita olemassa olevaa 

kaupunkirakennetta täydentäen ja jatkaen. Keskeisenä tavoitteena oli 

arjen asuin- ja elinympäristön parantaminen. (Tampereen kaupunki, 

2013) 

Yleissuunnitelma-alueesta on laadittu ekotehokkuusselvitys. 

Ekotehokkuusselvitys laadittiin yleissuunnitelman laatimisprosessin 

loppuvaiheessa päätöksenteon tueksi ja selvityksen vertailu tehtiin 

yleissuunnitelman ja nykytilanteen välillä. (WSP Finland Oy, 2013) 

5.3.3 Isokuusen yleissuunnitelma 
Isokuusen alue sijaitsee Tampereen Vuoreksen kaupunginosassa noin 

6 km Tampereen keskustasta etelään.  Yleissuunnitelman 

tarkoituksena on ollut kehittää kaupunkirakennemalli kaupunkikuvan 

ja ekotehokkuuden näkökulmista. Isokuusen yleissuunnitelmatyössä 

tutkittiin erilaisia pikkukaupunkityyppejä sovellettuna alueen sijaintiin, 

osayleiskaavassa annettuihin reunaehtoihin ja luonnonoloihin. 

Yleissuunnitelmaa kehitettään erityisesti ekotehokkuuden 

näkökulmasta niiden ekotehokkuusratkaisujen osalta, joiden katsottiin 

olevan merkityksellisiä yleissuunnitelman suunnittelumittakaavassa. 

(Tampereen kaupunki, 2013) 

Ekotehokkuuden tavoite määriteltiin yleissuunnitelman yhteydessä 

aluerakenteen pohjalta seuraavasti: viihtyisä pikkukaupunkimainen 

alue luonnon helmassa, rakennusten ja liikenteen energiankulutuksen 

ja päästöjen merkittävä vähentäminen, osa-alueiden tehokkuuksien ja 

rakennustyyppien alustava optimoiminen kaukolämpöverkon ja 

muiden teknisten verkostojen näkökulmasta, mahdollisimman 

monipuoliset palvelut saavutettavissa kävellen, tehokkaan ja joustavan 

joukkoliikenteen toimintaedellytykset, monipuoliset asuinrakennus- ja 

asuntotyypit sekä kattavat luontoyhteydet. (Tampereen kaupunki, 

2013) 

Yleissuunnitelman yhteydessä on laadittu erillinen päästöarviointi, 

aluelämmitysratkaisuiden alustava tarkastelu, ilmastovaikutusten 

arviointi sekä aurinkoenergia-analyysejä. Lisäksi energiatehokkuus oli 

arviointikriteerinä alueelle järjestetyssä tontinluovutuskilpailussa. 

Ekotehokkuus on ollut tavoitteena läsnä läpi Isokuusen 

yleissuunnitelman laatimisen ja se näkyy tehdyissä 

suunnitteluratkaisuissa. 
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6 Erillisselvitykset 
Kaikki työssä tarkastellut hankkeet olivat sellaisia, joissa oli kiinnitetty 

erityishuomiota kestävään suunnitteluun. Esille nousikin runsaasti 

erilaisia menetelmiä, joita on käytetty alueen kestävyyden 

edistämiseen.  

Tässä työssä käsitellyistä hankkeista poimitut menetelmät voidaan 

luokitella niiden tavoitteen mukaan. Tavoitteeksi on tunnistettu: 

päästöjen ja ilmastovaikutusten arviointi, energiahuollon konseptointi 

sekä ekotehokkuuden arviointi ja kehittäminen. 

Kappaleissa 6.1-6.6 luetellaan kaikki menetelmät ja työkalut tai niiden 

yhdistelmät, joita tarkastelluissa hankkeissa oli aineiston ja 

haastatteluiden perusteella tunnistettu. 

 Päästöjen ja ilmastovaikutusten arviointi 
Osalla työkaluista on tavoitteena tuottaa tietoa suunnittelualueen 

päästöistä ja ilmastovaikutuksista. Tällaisilla työkaluilla voidaan joko 

tuottaa lähtötietoa nykytilanteesta suunnittelun tausta-aineistoksi tai 

arvioida suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksia. Tunnistettuja 

työkaluja olivat asemakaavoituksen päästölaskuri, alueellisen 

hiilitaseen arviointityökalu, paikkatietoa hyödyntävä YKR-työkalu sekä 

myös taloudellisia vaikutuksia arvioiva Ecocity Evaluator. 

6.1.1 Asemakaavoituksen päästölaskuri 
Asemakaavoituksen päästölaskuri on Aalto-yliopiston, Sitran, 

Ympäristöministeriön ja Kimmo Lylykankaan kehittämä laskentamalli, 

jolla osoitetaan kaavassa tehtyjen ratkaisujen vaikutus rakennusten 

elinkaaren hiilijalanjälkeen, infrastruktuurin elinkaaren hiilijalanjälkeen 

sekä maankäytön muutoksesta aiheutuviin CO2e-päästöihin. (Montell, 

2015) 

Asemakaavoituksen päästölaskuria on käytetty Hakametsän 

yleissuunnitelman ekotehokkuusselvityksessä yleissuunnitelman 

päästövaikutusten arviointiin. (Montell, 2015) 

6.1.2 Alueellisen hiilitaseen arviointityökalu 
Alueellisen hiilitaseen arviointityökalulla tarkastellaan alueen 

maankäytön muutoksesta aiheutuvaa kasvillisuuden ja maaperän 

hiilivarastojen muutosta. Laskuri arvioi lisäksi uuden rakennuskannan 

päärakenteiden, niiden rakentamisen ja rakenteiden uusimisen 

hiilijalanjäljen sekä rakenteisiin sitoutuneen hiilivaraston. 

Tarkastelussa ovat mukana myös viherrakenteet. (Montell, 2015) 

Laskennassa tarkasteltava alueen pinta-alat tulee ensin luokitella sen 

perusteella, onko alue metsämaata, muuta avointa viheraluetta, 

rakennettua viheraluetta vai rakennettua aluetta. Menetelmää on 

käytetty Hakametsän yleissuunnitelman ekotehokkuusselvityksessä. 

Tässä yhteydessä arvioinnin lähtötietona käytettiin Tampereen 

kaupungin hoitoluokitusalueita. Hoitoluokitusalueiden ulkopuolelle 

jäävät alueet tulkittiin rakennetuksi alueeksi. (Montell, 2015) 

Vaikka alueellisen hiilitaseen arviointityökalu ei näin huomioikaan 

rakennettujen alueiden sisällä sijaitsevia viheralueita, on sen avulla 

mahdollista tarkistaa suunnitelmien vaikutus kokonaishiilitaseeseen. 

Työkalu huomioi menetettyjen ja rakennettavien hiilinielujen lisäksi 

rakentamisesta aiheutuvan hiilijalanjäljen. (Montell, 2015) 
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6.1.3 Energiatehokkuuden ja ilmastovaikutusten arviointi YKR –
työkalulla 

YKR –työkalu on EPECC OY:n ja Tampereen kaupungin kehittämä 

paikkatietopohjainen vyöhyketyökalu yhdyskuntarakenteen 

energiatehokkuuden ja ilmastovaikutusten arvioimista varten. YKR-

työkalu käyttää lähtötietonaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) 

vuosittain päivittämää valtakunnallista ruutuaineistoa. Työkalun avulla 

voidaan tuottaa nopeasti havainnollista ja vertailukelpoista tietoa 

yhdyskuntarakenteen päästöistä. Lisäksi työkalu soveltuu vaikutusten 

arvioinnin välineeksi laadittaessa yhdyskuntarakenteen tulevaisuutta 

koskevia skenaarioita. (Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd, 2015) 

Menetelmää on käytetty Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 

yhteydessä Tampereen nykyrakenteen energiatehokkuuden ja 

ilmastovaikutusten arviointiin. Tavoitteena on ollut esimerkiksi 

arvioida kehittyvän kaupunkirakenteen roolia asetettujen 

päästövähennystavoitteiden toteutumisessa. (Oy Eero Paloheimo 

Ecocity Ltd, 2015) 

6.1.4 Ecocity Evaluator  
Ecocity evaluator on web-pohjainen työkalu hankkeen kustannusten ja 

kasvihuonekaasupäästöjen samanaikaiseen arviointiin. (Oy Eero 

Paloheimo Ecocity, 2012/2013) 

Ecocity evaluator – työkalua on käytetty liikenteen ja rakentamisen 

osalta Isokuusen yleissuunnitelman kahden eri vaiheen 

ilmastovaikutusten arvioinnissa (ent. päästöarviointi). 

Ilmastovaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin Isokuusen alueen 

energiahuoltoa ja kasvihuonekaasupäästöjä yleissuunnitelmassa 

esitetyn aluerakenteen suhteen. Päästöarviointi on toteutettu 

liikenteen, energiahuollon ja rakentamisen päästöjen osalta. 

Kyseisessä päästölaskennassa energiahuollon osuuden arvioinnissa on 

hyödynnetty Tampereen kaukolämpö Oy:n tekemää 

rajakulutusarvioita Isokuusen neljälle eri alueelle. Rajakulutusarvion 

avulla ja huomioiden arvioitu rakentamisaikataulu tuotettiin 

energiantuotannon vyöhykemalli, josta tehtiin päästölaskenta Ecocity 

Evaluator –ohjelmiston energiahuollon päästölaskennalla. (Oy Eero 

Paloheimo Ecocity, 2012/2013) 

Ecocity Evaluator –ohjelmaa on käytetty liikenteen osalta myös Nurmi-

Sorilan osayleiskaavan yhteydessä laadittaessa hiilineutraalin ja 

ekotehokkaan kaupunginosan toteutussuunnitelmaa 

”Aurinkokaupunki Nurmi-Sorila”. (Eero Paloheimo Ecocity Oy, 

Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, Pacsdata Oy, 2012)  
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 Energiahuollon alueellinen konseptointi 
Energiahuollon alueelliseen konseptointiin pyrkivissä selvityksissä on 

pyritty laskennallisesti arvioimaan energiahuollon 

toteutusvaihtoehtojen toteutettavuutta, taloudellisuutta ja päästöjä 

(pääasiassa CO2-päästöjen osalta). Tavoitteena on ollut energiahuollon 

tarkoituksenmukainen toteuttaminen ja paikallisen energiantuotannon 

hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan. Tehtyjen tarkasteluiden 

tavoitteena on tuottaa tietoa investointipäätöksien tueksi.  

Tarkastelut on tehty asiantuntijatyönä selvityksinä, eikä niihin tunnu 

olevan vakiintunutta menetelmää tai työkalua. Yleistäen selvityksissä 

on viittä erityylistä tarkastelua: vaihtoehtoisten järjestelmien vertailu, 

kustannusten ja päästöjen elinkaarianalyysit, alueen 

energiankulutuksen selvittäminen sekä uusiutuvan energiantuotannon 

potentiaalin selvittäminen. Energiankulutusta on toki selvitetty 

useimmiten osana varsinaista konseptointia.  

Energiankulutus 

Lähtötiedoksi energiahuollon järjestämistä varten on eri tavoin 

selvitetty rakennusten energiankulutusta. Arviota 

energiankulutuksesta voidaan hyödyntää myös sellaisenaan silloin, kun 

halutaan osoittaa rakennusten energiankulutuksen vaikutuksen 

kumuloituminen alueella. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi, kun 

tavoitteena on asettaa lainsäädäntöä tiukempia tavoitteita 

rakennusten energiatehokkuudelle. Tarkasteluja voidaan tehdä 

asiantuntijatyönä tai käyttää kirjallisuuden viitearvoja rakennusten 

energiankulutuksen arviointiin. 

Uusiutuvan energiantuotannon potentiaali 

Uusiutuvan energian tuotantopotentiaalitarkastelut liittyivät joissakin 

tarkasteluissa energiahuollon alueelliseen konseptointiin. Tämän 

lisäksi uusiutuvan energian potentiaalin kartoituksessa on ollut 

tavoitteena tuottaa tietoa asemakaavoituksen ja rakentamisen tueksi. 

Tarkasteluiden tavoitteena on tukea investointipäätöksiä ja madaltaa 

kynnystä uusiutuvan energian tuotantoon.  

Uusiutuvan energian potentiaalikartoitukseen liittyvät esimerkiksi 

aurinkoenergian hyödyntämispotentiaali, maalämmön 

hyödyntämispotentiaali sekä maalämpökaivojen sijoittamisen 

optimointi ja ohjaus. Maalämmön hyödyntämispotentiaalia 

tarkastellaan maaperätietojen avulla karttatyöskentelynä. 

Aurinkoenergian hyödyntämispotentiaalia voidaan tehdä monella 

tasolla. Isompien investointipäätösten tueksi arviota on syytä tehdä 

asiantuntijatyönä laskennallisesti. Aluesuunnittelussa aurinkoenergia-

analyysin apuna voi toimia esimerkiksi mallinnustyökalu (Tampereen 

kaupungilla käytössä Novapoint Virtual Map Solar Editor), jonka avulla 

saadaan tietoa niin alueellisesta kuin kiinteistökohtaisestakin 

potentiaalista. 

6.2.1 Koukkurannan energiaratkaisut 
Koukkurannan alue oli pilottikohteena VTT:n EcoDrive –projektissa, 

jossa paneuduttiin uusien alue- ja rakenneratkaisujen suunnittelua 

ohjaaviin ja ekotehokkuutta lisääviin konsepteihin. Projektissa etsittiin 

käytännöllisiä keinoja uuden asuinalueen koko elinkaaren aikaisen 

energiankulutuksen vähentämiseksi. Kaupunkirakenteen ja liikenteen 

suunnittelun lisäksi on etsitty ratkaisuja rakennuksien 
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energiatehokkuuden lisäämiseen ja tarkoituksenmukaisen 

energiahuollon toteuttamiseen. Tavoitteena on lisäksi edistää 

paikallista energiantuotantoa. (Sepponen;Virtanen;Nieminen;& 

Heikkinen, 2011) 

Alueen energiankulutus laskettiin kaavaluonnoksen 

(valmisteluvaiheessa kaksi vaihtoehtoa) perusteella kolmella eri 

tasolla, tyyppitalomalleilla kolmella eri kulutustasolla: vuoden 2010 

rakennusmääräysten mukaisesti (perustaso), sekä matalaenergia- ja 

passivitalotasolla (VTT:n asiantuntija-arvioiden mukaisesti). 

(Sepponen;Virtanen;Nieminen;& Heikkinen, 2011) 

Energiahuollon osalta tarkasteltiin kaukolämpöä; vesistölämpöä; 

kaukolämmön, maalämmön ja aurinkolämmön yhdistelmää; 

aurinkolämpöä ja lämmön varastointia; alueellista lämpölaitosta ja 

tuulivoimaa. Lisäksi raportissa arvioitiin energiantuotannosta 

aiheutuvia kasvihuone- ja pienhiukkaspäästöjä sekä tuulivoiman 

päästövaikutuksia. Lopputuotoksena oli perusteltu ehdotus alueellisen 

energiantuotannon järjestämiseksi. (Sepponen;Virtanen;Nieminen;& 

Heikkinen, 2011) 

6.2.2 Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu  
Gaia consulting Oy:n laatimassa lämpöenergiaratkaisujen vertailussa 

on ollut tavoitteena määritellä kaukolämmön ja vaihtoehtoisten 

lämmitysjärjestelmien taloudellisuus, toteutettavuus ja hiilijalanjälki. 

Tarkastelu toteutettiin Koukkurannan asemakaavoituksen yhteydessä. 

Vertailussa tarkasteltiin perinteistä kaukolämpöä, kevytkaukolämpöä, 

korttelikohtaista maalämpöä sekä tehokkaalla lämmön talteenotolla 

varustettua sähkölämmitystä. (Pesola;Vanhanen;& Vehviläinen, 2011) 

Koukkurannan alue jaettiin tarkastelussa kolmeen osaan rakentamisen 

tehokkuuden mukaan. Loppuraportin mukaan hankkeen tavoitteena 

on erityisesti ollut selvittää rakennusten energiatehokkuuden 

paranemisen vaikutus kaukolämmön kilpailukykyyn, kaukolämmön 

toteuttamisen reunaehdot Koukkurannan alueella, uusien 

kaukolämpötekniikoiden tekninen toteutettavuus ja taloudellisuus, 

vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien tekninen toteutettavuus ja 

taloudellisuus sekä uusien energiajärjestelmien tuomat 

liiketoimintamahdollisuudet. (Pesola;Vanhanen;& Vehviläinen, 2011) 

Selvityksessä on määritelty suunnitelmissa esitetyn rakennuskannan 

energiantarve, esitelty vertailtavat lämpöjärjestelmät sekä vertailtu 

lämpöjärjestelmiä kustannusten ja hiilijalanjäljen suhteen. Tämän 

lisäksi on arvioitu lämpöenergiaratkaisuun liittyviä 

liiketoimintamahdollisuuksia. (Pesola;Vanhanen;& Vehviläinen, 2011) 

6.2.3 Aluelämmitysratkaisuiden alustava tarkastelu 
Eero Paloheimo Ecocity Oy:n (Epecc Oy) Isokuusen Harjanteen alueelle 

toteuttamassa tarkastelussa on pohdittu aluelämmitysvaihtoehtoja 

pientaloalueelle, jonne ei ole taloudellista toteuttaa kaukolämpöä. 

Energiatarkastelun tavoitteena on ollut kartoittaa tarkasti alueen 

energiantarve sekä tutkia ratkaisuvaihtoehtoja energiantuotannolle. 

(Oy Eero Paloheimo Ecocity , 2013) 

Selvitys perustuu lasketuille alueellisten lämmitysenergiantarpeisiin ja 

lämmitysenergiantehontarpeisiin. Tarkastelussa vertaillut vaihtoehdot 

ovat kiinteistö- tai ja aluekohtainen maalämpö sekä 

biomassapohjainen aluelämmityslaitos. Ratkaisuvaihtoehtoja on 

vertailtu ilmastollisten, kaavallisten sekä kustannusvaikutusten osalta. 
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Johtopäätöksissä annettiin vertailutulosten lisäksi ohjeita eri 

lämmitysvaihtoehtojen mahdollistamiseen kaavalla. (Oy Eero 

Paloheimo Ecocity , 2013) 

6.2.4 Lähienergian mahdollisuudet kaupunginosatasolla –
projektityö 

Lähienergian mahdollisuudet kaupunginosatasolla -projektityössä on 

ollut tavoitteena tarkastella pienimuotoisesti tuotetun uusiutuvan 

energian toteuttamismahdollisuuksia kaupunginosatasolla. 

Tavoitteena oli lisäksi selvittää näiden eri lähienergiamuotojen 

toteuttamisen reunaehtoja ja riittävyyttä alueen rakennusten 

lämmittämiseen sekä energiantuotannon huomioimista 

kaavoituksessa, erityisesti yleiskaavatasolla. (Tampereen kaupunki, 

2015) 

Projektityössä tarkasteltiin lähienergiamuotoina maa- ja 

ilmalämpöpumppuja, pientuulivoimaa, aurinkosähköä ja –lämpöä, 

pienvesivoimaa sekä biomassan pienpolttolaitoksia. Lisäksi käytiin läpi 

energiaomavaraisuuden lisäämistä lämmön varastoimisen avulla. 

Projektityön tuloksena on saatu arvio siitä, mitkä 

lähienergiantuotantomuodot soveltuvat parhaiten suunnittelualueelle. 

(Tampereen kaupunki, 2015) 

Lähienergian mahdollisuudet kaupunkitasolla –projektityö on 

toteutettu viereisten Tampereen Ojalan ja Kangasalan Lamminrahkan 

alueiden osayleiskaavatöiden yhteydessä. (Tampereen kaupunki, 2015) 

6.2.5 Keskitetyn lämmityksen kustannukset eräissä 
yleiskaavoituksen vaihtoehdoissa  

Tiina Sahakarin laatimassa diplomityössä tarkastellaan keskitetyn 

lämmityksen kustannuksia Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueella. 

Tavoitteena on ollut selvittää, minkälaisella mallilla uusien kaava-

alueiden keskitetyn lämmityksen kustannuksia voidaan arvioida. 

Vertailussa on ollut kolme kaavaluonnosvaihtoehtoa. Työssä on 

arvioitu kustannuksia kaukolämpöratkaisulle sekä erilaisille alueellisille 

lämpöratkaisuille. (Sahakari, 2008) 

Työn alussa on määritetty rakennusten lämmitystarve eri 

suunnitteluvaihtoehdoille. Kustannusten arviointia varten 

kaukolämpöverkosta on mallinnettu monta eri vaihtoehtoa kaikille 

suunnitteluvaihtoehdoille siten, että joko kaikki tai vain osa 

rakennuksista on kaukolämmön piirissä. Kustannuksissa on huomioitu 

verkon kustannukset ja määritetty lämmityksen kustannusten 

rajahinnat. Lopuksi on tehty yksityistaloudellinen vertailu 

talokohtaisten lämmitysjärjestelmien ja kaukolämpöverkon välillä. 

Diplomityössä käsiteltiin siis kaukolämpöverkon taloudellista 

kannattavuutta ja lämmitysvaihtoehtoja niin lämpöyhtiön kuin 

asiakkaan näkökulmasta. (Sahakari, 2008) 

6.2.6 Primäärienergiankulutuksen arviointi 
Primäärienergiankulutuksen arvioinnissa alueen energiatehokkuutta 

lähestytään arvioimalla energian kulutusta alueella. Tässä arviossa 

otetaan välillisesti kantaa siihen, millä energia tuotetaan ja miten sitä 

kulutetaan. Menetelmä soveltuu energiatehokkuuden osalta 

vaihtoehtojen vertailuun, sekä tausta-aineistoksi energiahuollon 

karkeaan mitoitukseen. Niemenrannan asemakaavassa menetelmää 
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käytettiin yleissuunnitelman mukaisen maankäytön sekä 

asemakaavavaihtoehtojen vertailuun. Alueen arvioitu energiankulutus 

pyrittiin saamaan mahdollisimman pieneksi alueen tehokkuutta 

nostamalla. (Karislahti, 2012) 

6.2.7 Uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuudet Nurmi-
Sorilan alueen suunnittelussa 

Jari-Pekka Flinckin Nurmi-Sorilan osayleiskaavaan liittyen laatimassa 

diplomityössä on tarkasteltu uusiutuvan energian 

hyödyntämismahdollisuuksia Nurmi-Sorilan asuinalueella. Työssä 

tarkasteltavia teknologioita ovat aurinkolämpö, aurinkosähkö, 

tuulivoima sekä kaatopaikkakaasun hyödyntäminen polttokennossa. 

Työssä oli tavoitteena selvittää osa-alueet, joihin kannattaa 

myöhemmissä tutkimuksissa perehtyä tarkemmin. (Flinck, 2010) 

Työssä on lähdetty alueiden energiatarpeen määrittämisestä, 

määritetty aurinkoenergian, tuulivoiman ja kaatopaikkakaasun 

hyödyntämismahdollisuuksia, laskettu alueiden 

energiantuotantomahdollisuuksia ja tarkasteltu yhtälöä taloudelliselta 

kannalta. Aurinkoenergian tuotantomääriä arvioitiin työn yhteydessä 

kehitetyllä aurinkoenergiamallilla. (Flinck, 2010) 

6.2.8 Aurinkoenergia-analyysi 
Lintuhytin asemakaavan ja Isokuusen yleissuunnitelman yhteydessä 

laaditut aurinkoenergia-analyysit on laadittu kaupungin sisäisenä 

työnä. Analyysin laatimiseksi on käytetty Novapoint Virtual Map Solar 

Editor –työkalua. Analyysin tavoitteena on ollut tuoda esille 

aurinkoenergian hyödyntämispotentiaali suunnittelualueella. (Jokinen 

& Coloma, 2012) 

Analyysin tarkoitus oli tuottaa tietoa auringon vuotuisesta 

säteilyenergian määrästä kiinteistökohtaisesti. Analyysi erittelee 

kiinteistöt sekä niiden pinnat, joissa aurinkoenergiajärjestelmien 

hyödyntäminen voi olla kannattavaa. Analyysi paljastaa myös ne 

kiinteistöt, joissa aurinkoenergiajärjestelmiin investoiminen ei ole 

kannattavaa auringon vuotuisen säteilyenergian vähäisen määrän 

vuoksi. (Jokinen & Coloma, 2012) 

Lintuhytin osalta laadittu analyysiraportti sisältää katsauksen 

aurinkoenergian hyödyntämispotentiaalin määräytymiseen sekä 

yleistä asiaa auringon säteilyenergiasta ja toimii näin hyvänä esittelynä 

aurinkoenergiajärjestelmiin investoimista harkitsevalle.  
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 Ekotehokkuuden arviointi ja kehittäminen 
Suunnitelmien ekotehokkuuden arviointiin on käytetty menetelmiä, 

jotka pyrkivät määrittämään alueen kestävyyttä erilaisten 

indikaattorien avulla. Nämä menetelmät eivät tuota yksiselitteistä 

arvoa suunnitelmalle, eivätkä siten sovi esimerkiksi 

investointipäätöksen perusteeksi. Ne eivät suoraan sovellu yksittäisen 

suunnitelman arvottamiseen, mutta toimivat vaihtoehtovertailun 

tukena.   

Ekotehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen on tarjolla muutama 

työkalu, kuten asemakaavoituksen kestävän kehityksen ohje, 

kaavoituksen ekolaskuri (KEKO) sekä LEED Neigbourhood development 

–työkalu. Pääasiassa ekotehokkuusselvitykset on kuitenkin 

tarkastelluissa hankkeissa laadittu asiantuntijaselvityksinä, joissa on 

hyödynnetty yhtä tai useampaa vakiintunutta työkalua sekä erilaisia 

laskumenetelmiä.  

6.3.1 Asemakaavoituksen kestävän kehityksen ohje 
Tampereen kaupungin asemakaavoituksen kestävän kehityksen ohjeen 

tarkoituksena on ohjata asemakaavojen laadintaa kestävän kehityksen 

mukaisesti. Ohje on suunnittelijoille muistilista kestävän kehityksen eri 

ulottuvuuksista ja niiden huomioon ottamisesta suunnitteluprosessin 

eri vaiheissa. Suunnitteluohjetta voidaan hyödyntää myös 

kaavaharkinnan yhteydessä. (Tampereen kaupunki, 2013) 

Suunnitteluohjetta käytetään keskisuurissa ja suurissa 

asemakaavoissa. Suunnitteluohjeessa lähestytään kestävyyttä viidestä 

näkökulmasta: vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 

vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen ilmaan ja ilmastoon; 

vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja 

luonnonvaroihin; vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, 

yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; vaikutukset 

kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 

ympäristöön. Ohjeen myötä saatu arvio liitetään osaksi 

kaavaluonnosvaiheen vaikutusten arviointia. Arviointia voidaan 

täydentää kaavan ehdotusvaiheessa. (Tampereen kaupunki, 2013) 

6.3.2 Ekotehokkuuden teematyöryhmä 
Tampereen kaupungin Vuores-projektin vuosina 2009–2010 

järjestämän ”Koukkujärven ekotehokkuuden teematyöryhmän” 

tarkoituksena oli löytää näkemyksiä ja ideoita ekotehokkaasta ja 

yhteisöllisestä asuinaluesuunnittelusta Koukkujärven alueen 

kaavasuunnittelua varten. Teematyöryhmän osallistujaksi sai hakea 

kuka tahansa teemasta eli ekotehokkaan ja yhteisöllisen asuinalueen 

kehittämisestä kiinnostunut. Työryhmän työskentely dokumentoitiin ja 

sitä arvioitiin loppuraportin avulla.  (Ainasoja, 2010) 

Koukkujärven ekotehokkuuden työryhmä kokoontui yhteensä neljä 

kertaa. Tapaamisissa käsiteltiin alueen lähtökohtia ja 

suunnitelmaluonnoksia sekä kuultiin alustuksia keskeisiin aiheisiin 

liittyen. Työpajaosiossa ideoitiin aluetta itsenäisesti ja yhdessä. 

(Ainasoja, 2010) 

Teematyöryhmässä kerättyjä ideoita muokattiin ja sisällytettiin 

suoraan kaavaluonnokseen ja selostukseen jatkuvasti 

suunnitteluprosessin aikana. Ideoita hyödynnettiin myös jatkossa 

rakennustapaohjeissa, tontinluovutuskilpailuissa sekä välittämällä 

ideoita alueen toteuttajatahoille. (Ainasoja, 2010) 
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6.3.3 KEKO – kaavoituksen ekolaskuri 
KEKO on Suomen ympäristökeskuksen maankäytön suunnittelun tueksi 

kehitetty ekologisen kestävyyden arviointityökalu. Työkalu on 

kehitetty yhteistyössä VTT:n; Espoon, Helsingin Joensuun, Kokkolan, 

Kotkan, Kouvolan, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Lohjan, Mikkelin, 

Porin, Porvoon, Rovaniemen, Tampereen ja Vantaan Kaupunkien; 

Skanska Talonrakennus Oy:n, YIT Rakennus Oy:n, Aalto-yliopiston ja 

Ympäristöministeriön kanssa. (Suomen Ympäristökeskus, 2016) 

Työkalun avulla on mahdollista määrittää yhdyskuntien rakentamisen 

ja käyttövaiheen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. KEKO laskee 

kasvihuonekaasupäästöt, luonnonvarojen käytön sekä vaikutukset 

luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin. Työkalu 

tuottaa myös arvion alueen kokonaisekotehokkuudesta ja vertaa 

vaikutuksia koko maan keskiarvoon. (Suomen Ympäristökeskus, 2016) 

Työkalu on kehitetty kaavoituksen, yhdyskuntien kehittämisen ja 

rakennetun ympäristön parissa työskentelevien viranomaisten ja 

konsulttien käyttöön. Tavoitteena on, että työkalu tuo havainnollisesti 

esille suunnitteluvalintojen vaikutukset, mikä mahdollistaa 

vaihtoehtojen vertailun ja parhaiden ratkaisujen löytämisen. (Suomen 

Ympäristökeskus, 2016) 

6.3.3.1 HEKO ja TEKO 

HEKO ja TEKO työkalut ovat valtakunnallisen KEKO-työkalua vastaavia  

paikallisia kehitysversioita.  

TEKO-työkalu on työkalun versio Tampereen käyttöön. HEKO –työkalu 

puolestaan on Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu. Työkalun 

kehittämisen tavoitteena on kaupunkirakentamisen ekotehokkuuden 

edistäminen. VTT:n kehittämällä työkalulla arvioidaan alueen 

ekotehokkuutta taulukkolaskennalla 21 indikaattorin avulla. VTT:n 

laatimassa Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu-raportissa 

kaupunkiympäristön ekotehokkuus (ekotehokkuuden kova ydin) on 

määritelty seuraavasti: 

𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑒𝑡𝑢𝑡 𝑙𝑢𝑜𝑛𝑛𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡 × 𝑦𝑚𝑝ä𝑟𝑖𝑠𝑡öℎ𝑎𝑖𝑡𝑎𝑡

𝑎𝑠𝑢𝑘𝑎𝑠 − 𝑗𝑎 𝑡𝑦ö𝑝𝑎𝑖𝑘𝑘𝑎𝑚ää𝑟ä 𝑡𝑎𝑖 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑎𝑙𝑎
 

Työkalu on tarkoitettu ensisijaisesti yleis-, osayleis- ja 

asemakaavasuunnitelmien luonnosten arviointiin ja vertailuun. 

(Lahti;Nieminen;Nikkanen;& Puurunen, 2010) 

Kehitysversioiden haasteita on ollut laskelman subjektiivisuus sekä se, 

etteivät erot vaihtoehtovertailussa tule hyvin esille. Myöskään eri osa-

alueiden painotukset eivät näy käyttäjälle. Toisaalta työkalulla on jo 

kehittämisvaiheessa pyritty luomaan läpileikkaava katsaus 

kestävyyteen vaikuttaviin tekijöihin. Vaikka numeerinen tulos ei lisä-

arvoa annakaan, voi työkalun käyttäminen silti vaikuttaa suunnittelijan 

tekemiin ratkaisuihin. Työkalun käyttö on alkuvaiheen jälkeen 

suhteellisen kevyttä ja työkalu voi tarkoituksenmukaisesti käytettynä 

auttaa tavoitteellisessa ekotehokkuuden kehittämisessä. (Seppänen, 

2013) 

6.3.4 LEED Neigborhood development 
LEED Neighborhood development (LEED ND) on 

ympäristöluokitusjärjestelmä, jonka tavoitteena on edistää kestäviä 

ratkaisuja tarkastelemalla käyttäjien ja ympäristön hyvinvointiin 

liittyviä näkökohtia. Menetelmä sopii asemakaavatason suunnitelmien 

arviointiin. Järjestelmä luokittelee projektit platina-, kulta-, hopea- ja 
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pronssitason kohteisiin sen mukaan, miten suunnitelmat täyttävät 

esivaatimuksia ja keräävät pisteitä menetelmän kriteerien mukaan. 

(Tampereen kaupunki, 2013) 

Esivaatimuksia ja pisteitä kerätään kolmella suunnittelutasolla: sijainti 

ja yhteydet, kaupunkirakenne sekä rakennukset ja infra. Järjestelmä 

toimii parhaiten hankkeen alkuvaiheen suunnittelussa. Se soveltuu 

parhaiten kohteisiin, jotka sijaitsevat kaupunkirakenteen sisällä ja jotka 

ovat luonteeltaan tiiviitä ja kaupunkimaisia. Menetelmää voidaan 

käyttää joko kahden erillisen suunnitteluvaihtoehdon vertailuun tai 

yhden vaihtoehdon kehittämiseen. (Tampereen kaupunki, 2013).  

Menetelmä soveltuu parhaiten tilanteeseen, jossa järjestelmän avulla 

on mahdollisuus suunnittelun ohjaamiseen heti konseptivaiheesta aina 

toteutukseen asti. Asemakaavoituksessa LEED ND –arvointi voidaan 

tehdä vain niiltä osa-alueilta, joihin kaavoituksella on mahdollista 

vaikuttaa. (Karislahti, 2012) 

6.3.5 Ekotehokkuusselvitys (WSP Finland) 
WSP Finlandin Haukiluoman yleissuunnitelmaan liittyen laatimassa 

ekotehokkuusselvityksessä tarkastellaan suunnitelman mukaisen 

yhdyskuntarakenteen tiivistymisen vaikuttavuutta ekotehokkuuteen 

lähtötilanteeseen verraten. Menetelmässä on käytetty 

ekotehokkuuden keskeisenä mittarina vuotuisen hiilijalanjäljen 

muutosta lähtötilanteesta, jota on arvioitu saatavilla olevan aineiston 

pohjalta maankäytön, liikennejärjestelyjen, asumisen 

energiankulutuksen ja täydennysrakentamisen näkökulmista. (WSP 

Finland Oy, 2013) 

Tuloksena annetaan arvio suunnitelman ekotehokkuudesta ja 

vaikutuksista hiilidioksidipäästöihin maankäytön, liikenteen ja 

energiankulutuksen mittareilla, joilla on keskeinen vaikutus 

hiilijalanjälkeen. (WSP Finland Oy, 2013) 

6.3.6 Ekotehokkuusvertailu 
WSP Finland Oy:n Ojalan osayleiskaavaan liittyen tekemässä 

ekotehokkuusvertailussa on hyödynnetty LEED ND –sertifioinnin ja 

HEKO –työkalua työkalun ohella Suomen kasvihuonepäästöjakaumaa. 

Tarkastelun kohteeksi on valittu maankäyttö ja liikenne, energian 

nettokäyttö asuinrakennuksissa sekä rakentamisen hiilijalanjälki. 

Tarkastelulla on pyritty valottamaan näiden tekijöiden vaikutusten 

suuruutta suhteessa toisiinsa. Yhteiseksi mittasuureeksi on valittu 

hiilijalanjälki ton-CO2/hlö (50v aikana, 2012-2062). (WSP Finland Oy, 

2011) 
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7 Erillisselvitysten valinta 
Erillisselvityksen valintaan vaikuttaa selvityksen käyttötarkoitus ja se, 

millä suunnittelutasolla selvitystä on tarkoitus hyödyntää. Seuraavassa 

esitetään menetelmät tavoitteen mukaan lajiteltuna.  

 Tavoitteena päästöjen vähentäminen 
Kun tavoitteena on päästöjen vähentäminen suunnittelualueelta, on 

tarkastelujen tavoitteena tuottaa tietoa päästöistä ja 

ilmastovaikutuksista suunnitelman toteutuessa. Päästöjen ja 

ilmastovaikutusten arviointityökaluilla voidaan myös tuottaa 

lähtötietoa nykytilanteesta suunnittelun tausta-aineistoksi. 

Arviointityökaluista Ecocity evaluator arvioi päästöjen lisäksi myös 

kustannuksia.  

Päästöjen ja ilmastovaikutusten arviointimenetelmät ja niiden 

sijoittuminen Green Building Councilin kestävän alueen osa-alueiden 

suhteen on esitetty kuvassa 8. Menetelmien soveltuminen 

kaupunkisuunnittelun eri tasoille on esitetty kuvassa 9. 

 Tavoitteena energiahuollon konseptointi 
Energiahuollon konseptointiin tähtäävissä tarkasteluissa on pyritty 

laskennallisesti arvioimaan energiahuollon toteutusvaihtoehtojen 

toteutettavuutta, taloudellisuutta ja päästöjä (pääasiassa CO2-

päästöjen osalta). Tarkastelut soveltuvat käytettäväksi silloin, kun 

suunnittelutavoitteena on energiahuollon tarkoituksenmukainen 

toteuttaminen ja paikallisen energiantuotannon hyödyntäminen 

mahdollisuuksien mukaan. 

Käytännössä kolmea erityylistä tarkastelua: vaihtoehtoisten 

järjestelmien vertailu ja (kustannusten ja päästöjen) elinkaarianalyysit, 

alueen energiankulutuksen selvittäminen sekä uusiutuvan 

energiantuotannon potentiaalin selvittäminen. 

Energiahuollon konseptointimenetelmät ja niiden sijoittuminen Green 

Building Councilin kestävän alueen osa-alueiden suhteen on esitetty 

kuvassa 10. Menetelmien soveltuminen kaupunkisuunnittelun eri 

tasoille on esitetty kuvassa 11. 

 Tavoitteena yleinen ekotehokkuus 
Usein tavoitteena on määrittää ja edistää alueen ekotehokkuutta 

kokonaisuutena, monesta näkökulmista. Tällöin tarvitaan menetelmiä, 

jotka huomioivat useita erilaisia indikaattoreita. 

Ekotehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen on tarjolla muutama 

työkalu, kuten asemakaavoituksen kestävän kehityksen ohje, 

kaavoituksen ekolaskuri (KEKO) sekä LEED Neigbourhood development 

–työkalu. Pääasiassa ekotehokkuusselvitykset on laadittu 

asiantuntijaselvityksinä, joissa on hyödynnetty yhtä tai useampaa 

vakiintunutta työkalua sekä erilaisia laskumenetelmiä. 

Yleiset ekotehokkuuden arviointi ja edistämismenetelmät sekä niiden 

sijoittuminen Green Building Councilin kestävän alueen osa-alueiden 

suhteen on esitetty kuvassa 12. Menetelmien soveltuminen 

kaupunkisuunnittelun eri tasoille on esitetty kuvassa 13. 
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KUVA 8 PÄÄSTÖJEN JA ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI SOPII MENETELMÄKSI SILLOIN, KUN SUUNNITTELUN TAVOITTEENA ON PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN. ECOCITY EVALUATOR TYÖKALULLA VOIDAAN SAMANAIKAISESTI 

ARVIOIDA MYÖS INFRAN INVESTOINTIEN KUSTANNUKSIA. KUVASSA ESITETTY MENETELMIEN SIJOITTUMINEN GREEN BUILDING COUNCILIN MÄÄRITELMÄÄN KESTÄVÄSTÄ ALUEESTA. 
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KUVA 9 PÄÄSTÖJEN JA ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI SOPII MENETELMÄKSI SILLOIN, KUN SUUNNITTELUN TAVOITTEENA ON PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN. ECOCITY EVALUATOR TYÖKALULLA VOIDAAN SAMANAIKAISESTI 

ARVIOIDA MYÖS INFRAN INVESTOINTIEN KUSTANNUKSIA. KUVASSA ESITETTY MENETELMIEN SOVELTUVUUS ERI KAUPUNKISUUNNITTELUN TASOILLE. 
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KUVA 10 ENERGIAHUOLLON ALUEELLISEEN KONSEPTOINTIIN TÄHTÄÄVISSÄ TARKASTELUISSA ON PYRITTY LASKENNALLISESTI ARVIOIMAAN ENERGIAHUOLLON TOTEUTUSVAIHTOEHTOJEN TOTEUTETTAVUUTTA, 
TALOUDELLISUUTTA JA PÄÄSTÖJÄ (PÄÄASIASSA CO2-PÄÄSTÖJEN OSALTA). SUUNNITTELUTAVOITTEENA ON OLLUT ENERGIAHUOLLON TARKOITUKSENMUKAINEN TOTEUTTAMINEN JA PAIKALLISEN ENERGIANTUOTANNON 

HYÖDYNTÄMINEN MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN. KÄYTÄNNÖSSÄ KOLMEA ERI TYYLISTÄ TARKASTELUA: VAIHTOEHTOISTEN JÄRJESTELMIEN VERTAILU JA (KUSTANNUSTEN JA PÄÄSTÖJEN) ELINKAARIANALYYSIT, ALUEEN 

ENERGIANKULUTUKSEN SELVITTÄMINEN SEKÄ UUSIUTUVAN ENERGIANTUOTANNON POTENTIAALIN SELVITTÄMINEN. KUVASSA ERI MENETELMIEN SIJOITTUMINEN GREEEN BUILDING COUNCILIN KESTÄVÄN ALUEEN 

MÄÄRITELMÄSSÄ ESITETTYYN JAOTTELUUN. 
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KUVA 10 ENERGIAHUOLLON ALUEELLISEEN KONSEPTOINTIIN TÄHTÄÄVISSÄ TARKASTELUISSA ON PYRITTY LASKENNALLISESTI ARVIOIMAAN ENERGIAHUOLLON TOTEUTUSVAIHTOEHTOJEN TOTEUTETTAVUUTTA, 
TALOUDELLISUUTTA JA PÄÄSTÖJÄ (PÄÄASIASSA CO2-PÄÄSTÖJEN OSALTA). SUUNNITTELUTAVOITTEENA ON OLLUT ENERGIAHUOLLON TARKOITUKSENMUKAINEN TOTEUTTAMINEN JA PAIKALLISEN ENERGIANTUOTANNON 

HYÖDYNTÄMINEN MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN. KÄYTÄNNÖSSÄ KOLMEA ERI TYYLISTÄ TARKASTELUA: VAIHTOEHTOISTEN JÄRJESTELMIEN VERTAILU JA (KUSTANNUSTEN JA PÄÄSTÖJEN) ELINKAARIANALYYSIT, ALUEEN 

ENERGIANKULUTUKSEN SELVITTÄMINEN SEKÄ UUSIUTUVAN ENERGIANTUOTANNON POTENTIAALIN SELVITTÄMINEN. KUVASSA ERI MENETELMIEN SOVELTUMINEN ERI SUUNNITTELUTASOILLE. 
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KUVA 11 EKOTEHOKKUUDEN ARVIOINTIIN JA KEHITTÄMISEEN ON TARJOLLA MUUTAMA TYÖKALU, KUTEN ASEMAKAAVOITUKSEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJE, KAAVOITUKSEN EKOLASKURI (KEKO) SEKÄ LEED 

NEIGBOURHOOD DEVELOPMENT –TYÖKALU. PÄÄASIASSA EKOTEHOKKUUSSELVITYKSET ON LAADITTU ASIANTUNTIJASELVITYKSINÄ, JOISSA ON HYÖDYNNETTY YHTÄ TAI USEAMPAA VAKIINTUNUTTA TYÖKALUA SEKÄ ERILAISIA 

LASKUMENETELMIÄ. KUVASSA ON ESITETTY MENETELMIEN SUHTAUTUMINEN GREEN BUILDING COUNCILIN KESTÄVÄN ALUEEN MÄÄRITELMÄÄN. 
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KUVA 12 EKOTEHOKKUUDEN ARVIOINTIIN JA KEHITTÄMISEEN ON TARJOLLA MUUTAMA TYÖKALU, KUTEN ASEMAKAAVOITUKSEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJE, KAAVOITUKSEN EKOLASKURI (KEKO) SEKÄ LEED 

NEIGBOURHOOD DEVELOPMENT –TYÖKALU. PÄÄASIASSA EKOTEHOKKUUSSELVITYKSET ON LAADITTU ASIANTUNTIJASELVITYKSINÄ, JOISSA ON HYÖDYNNETTY YHTÄ TAI USEAMPAA VAKIINTUNUTTA TYÖKALUA SEKÄ ERILAISIA 

LASKUMENETELMIÄ. KUVASSA ON ESITETTY MENETELMIEN SUHTAUTUMINEN ERI KAUPUNKISUUNNITTELUN TASOILLE. 
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8 Motiivit ja lähtökohdat 
Hankkeiden viranomaisaineisto ja haastattelut osoittavat, että 

ekotehokkuuden huomioimiseen kaavahankkeiden aikana on ollut 

erilaisia motiiveita ja lähtökohtia.  

 Ajavat voimat 
Ekotehokkuuteen on kiinnitetty huomiota monista eri syistä. 

Pääasiassa ekotehokkuustarkastelut ovat käynnistyneet Tampereen 

kaupungin asemakaavoituksen tai Tampereen kaupungin ECO2- ja 

Vuores –hankkeen aloitteesta.  Joissakin tapauksissa 

ekotehokkuustarkastelut oli käynnistetty myös rakennusliikkeen 

toimesta. Yhteisenä nimittäjänä tarkastelujen käynnistäjälle vaikutti 

olevan se, että rahoitus tuli tarkastelujen käynnistäjältä. Kaikki 

haastatteluissa mainitut käynnistäjätahot on lueteltu alla. 

Mikä taho tai kuka käynnisti ekotehokkuustarkastelut? 

 Asemakaavoitus oli käynnistäjänä. Olimme valmistelleet jo 

jonkin aikaa kestävän kehityksen työkalua omaan 

käyttöömme. 

 Konsultilla oli käytössään ekotehokkuuden pioneereja ja halu 

kehittää omaa osaamista. 

 Kaupungin asemakaavayksikkö  

 Vuores-projekti 

 Skanska 

 Keko-hanke 

 YIT 

 Tampereen kaupungin Maankäytön suunnittelu 

 Rakennusliike 

 Lopputyön tekijä tiedusteli kaupungilta sopivaa hanketta 

lopputyönä tehtävälle tarkastelulle.  

 Asemakaavan ohjausryhmä 

 VTT/EcoDrive-projekti 

 Kaupunki 

 Konsultti 

 Koko työn lähtökohta (tehokasta maankäyttöä intensiivisen 

joukkoliikenteen vyöhykkeellä) oli perusoletukseltaan 

ekotehokkuutta korostava. Työssä laadittiin samaan aikaan 

kaupungin toimeksiannosta ja eri konsultin toimesta 

ekotehokkuusselvitys. 

 Kaavoittaja 

 Osa syy asian painottamiseen saattaa olla se, että toimistosta 

sattui löytymään osaamista tältä alueelta.  
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KUVA 13  EKOTEHOKKUUSTARKASTELUJEN KÄYNNISTÄJIÄ ON USEITA. KUVA: TAINA RIEKKINEN 
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 Tavoitteet 
Ekotehokkuustarkastelujen tekemiselle löytyi erilaisia motiiveja, kuten: 

- kaavatalousnäkökulma 

- kaupunkirakenteen eheyttäminen 

- pyrkiminen kestävään kehitykseen 

- hiilijalanjäljen pienentäminen 

- imago- ja markkinointihyöty 

o ekosertifiointi tai ekotehokkuusmittausten tulokset 

- energiajärjestelmien kannattavuuden tarkastelu 

Motiivit jakautuvat myös tiedon käytön osalta karkeasti jakaen 

kahteen erilliseen tavoitteeseen: 

- tavoite kerätä alueen nykytilan ekotehokkuudesta taustatietoa, 

jonka avulla voitaisiin pohtia, miten alueen ekotehokkuutta 

voidaan parantaa 

- tavoite tarkastella maankäyttösuunnitelman ekotehokkuutta ja 

pyrkiä suunnittelun aikana tehtävillä valinnoilla 

mahdollisimman ekotehokkaaseen ratkaisuun 

Mikä oli ekotehokkuustarkastelujen tavoite? Oliko tämä tavoite 
selvillä? 

 Pyrittiin löytämään käytännön keinoja, kuinka kaavoituksella 

voidaan edistää (olemassa olevan) kaupunkiympäristön 

ekotehokkuutta. 

 Kaavatalousnäkökulmaa ja kaupunkirakenteen eheyttämistä 

pyrittiin pitämään oleellisena samoin asemakaavoituksen 

edetessä kestävän kehityksen ja hiilijalanjäljen avaamia 

näkökulmia. 

 Rakennusliikkeelle imago- ja markkinointihyöty. 

 Tavoite oli saada yleissuunnitelman kehittämiseksi taustatietoa 

alueen ekotehokkuudesta ja miten yleissuunnitelmalle 

voitaisiin ekotehokkuutta parantaa. Tavoite pohdittiin yhdessä 

tilaajan kanssa heti projektin alussa. 

 Tavoitteena oli tarkastaa maankäyttösuunnitelman 

ekotehokkuus ja pyrkiä suunnittelun aikana tehtävillä 

valinnoilla mahdollisimman hyvään asuinalueen 

ekotehokkuuteen. Rakennusliike oli myös aktiivinen selvitysten 

suhteen. Ajatuksena oli mahdollisuus hyödyntää 

ekosertifiointia tai hankkeen tuloksia alueen markkinoinnissa. 

 Tavoitteena oli kannattavuuden tarkastelu. 

 Ekotehokkuus oli suunnitelmien lähtökohtana – raideliikenne ja 

kaupunkirakenteen tiivistäminen sen varteen. Ei kauheasti ollut 

ekotehokkuustavoitteista puhetta hankkeen aikana.  
Osassa hankkeissa tarkasteluilla ei ollut 

tavoitteena vaikuttaa suunnitteluun 

vaan ne tehtiin päätöksenteon tai 

markkinoinnin tueksi. 
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Ekotehokkuusasiat ovat oletettavasti olleet taustalla 

kaupungin valmistelun yhteydessä. Kaavoittajalle ei kuitenkaan 

voimakkaasti kerrottu, että heidän pitäisi ekotehokkuutta 

ottaa niissä huomioon. 

 Ei ollut erityisiä ekotehokkuustavoitteita – keskityttiin 

enemmän muihin asioihin. Vaikka energiatehokkuus ei ollut 

esillä erillisenä teemana, oli se varmasti 

suunnitteluperiaatteena. Vaikea erottaa, mikä osa 

suunnittelusta on standardihommaa ja mikä liittyy 

energiatehokkuuteen. 

 Erityistä huomiota kiinnitettiin hulevesiin ja hulevesien 

käsittelyyn. Niihin liittyen tehtiin tarkempia ideasuunnitelmia, 

minkälaista ympäristön käsittely voisi olla esim. asuinalueilla 

tai jäähallin ympäristössä. Hulevesien tarkasteluun ohjaavat 

voimat tulivat kuitenkin enemmänkin vesistön suojelusta - 

Iidesjärven vedenlaatu oli se kysymys, jota haluttiin ratkaista. 

Työssä tutkittiin, miten alueella voisi käyttää viherkattoja.  

 Veden virtaumat olivat suunnittelussa mukana koko ajan, sillä 

analyysissa nousi esille hulevesisuunnittelun/imeytyksen tarve. 

Hulevesien käsittelyyn nousi ideoita tämän jälkeen. 

Detaljisuunnitelmat tehtiin vasta varsinaisen suunnitelman 

jälkeen. 

 Pohdittiin sitä, että miten aluetta käytetään, miten voidaan 

kaupunkirakenteella kannustaa joukkoliikenteen käyttämiseen. 

 Ei ollut vuorovaikutusta – toimitettiin tietoja selvitystä varten – 

joten tarkaseteluiden tavoitteet eivät myöskään olleet selvillä. 

 Yleinen tavoite, että kaikkiin suurimpiin kaavahankkeisiin 

liittyen tehtäisiin ekotehokkuusselvitys. 

 Tavoitteena tuottaa päättäjille lisätietoa suunnitelman 

vaikutuksista – tehtiin vasta kaavan hyväksymiskäsittelyä 

varten. 

Ekotehokkuustarkastelujen tavoitteet 

pääasiassa suunnittelijoilla tiedossa, 

mutta tarkasteluita on tehty myös 

suunnittelutyöstä erillisenä! 
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KUVA 14 EKOTEHOKKUUSTARKASTELUIDEN KÄYNNISTÄMISELLE ON OLLUT USEITA SYITÄ JA TAVOITTEITA. KUVA: TAINA RIEKKINEN 
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 Tavoitteiden toteutuminen ja vaikutukset 
Haastattelijat kokivat pääsääntöisesti, että tehdyillä 

ekotehokkuustarkasteluilla oli vaikutusta alueen suunnitteluun. Oli 

myös tapauksia, joissa selvityksen tekijä koki selvityksen hyödylliseksi, 

mutta kaavan laatija ei kokenut hyödyntäneensä selvityksen tuloksia 

kaavan laatimisessa. Mikäli koettiin, että ekotehokkuustarkasteluiden 

tulokset eivät vaikuttaneet kaavaan, oli kyse useimmiten siitä, että 

muut maankäytölle asetetut tavoitteet olivat dominoineet 

päätöksentekoa. Tarkasteluiden koettiin vaikuttaneen kaavaan 

erityisesti sellaisissa hankkeissa, joissa ekotehokkuustavoitteet olivat 

mukana kaavoituksen lähtökohdissa ja kaavan tavoitteissa. 

Kooste kysymyksiin saaduista vastauksista on esitetty seuraavaksi. 

 

Oliko tehdyistä tarkasteluista hyötyä? Toteutuivatko niille asetetut 
tavoitteet? 

 Kestävän kehityksen painopisteet olivat tärkeinä esillä 

osayleiskaavavaiheessa, mutta asemakaavaluonnosten 

pohjalta kaavaehdotuksen valmistelun alkuvaiheessa pidettiin 

tärkeänä, että kestävän kehityksen tsekkausmenetelmiä 

testataan perusteellisemmin lopullista kaavaversiota varten. 

Tarkasteluista oli selvästi suunniteltavaa ratkaisua parantavia 

vaikutuksia ja hyödyllisiä näkökulmia, joita tuli huomioiduksi 

useassa kohdassa asemakaavaa. 

 Keskisinä vaikutuksina voisi mainita: Yksipuolinen asuin 

kerrostalojen alue oli tarkastelussa ekologisuudessa 

epäedullisempi kuin sekoittuneempi rakenne. Kaavaratkaisussa 

tuotiin lisää rakennustyyppejä ja uusien toimintojen 

mahdollisuuksia, jopa vanhoihin teollisuusrakennuksiin 

osoitettu erikoismerkintä.  

 Alue on niin lähellä keskusta, että todettiin erittäin tehokkaan 

joukkoliikenteen saavutettavuuden lisäksi erityisesti alueen 

loistavat ominaisuudet pyöräilykaupunkina. Kevyenliikenteen 

yhteyksiä lisättiin mm. aivan radan varteen ja kaavaan lisättiin 

melko vaativat polkupyörämääräykset.  

 Todella oleellisesti vaikuttava asia oli laadituttaa 

kaupunginpuutarhurin myötävaikutuksella alueelle 

viheryleissuunnitelma. Viheryleissuunnitelmalla saatiin 

hulevesiselvityksen edellyttämät haasteelliset toimet nivottua 

osaksi korttelisuunnitelmia. Tätä tehostamaan laadittiin kaava-

alueelle myös kortteliohjeet ja kaavakartan yleismääräykset, 

joilla hulevesisuunnitelma, viheryleissuunnitelma ja 

korttelisuunnitelmat kytkettiin ekotehokkuusnäkökulman 

varmistamiseksi toteutusvaiheessa. Tästä yksittäisinä 

Tehtyjen tarkasteluiden 
koettiin yleisesti vaikuttaneen 

kaavan sisältöön ja/tai 
tuottaneen tärkeää lähtötietoa. 
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esimerkkeinä toimivat suurien pihakansien päälle ja yhteyteen 

toteutettavat luonnonpuustoiset, vettäläpäisevät osat, 

sadepuutarhat ja puutarhaterassit sekä viherkatot. 

 Ekotehokkuustarkastelut olivat sinällään mielenkiintoisia, 

mutta niiden pohjalta ei syntynyt juurikaan mitään uusia 

käytännöllisiä ratkaisuja. 

 Tarkastelut vaikuttivat suunnitteluratkaisuihin. 

 Oli hyötyä, aurinkoenergiakartoitusta alueen rakennuksiin 

 Rakennusliike/ maanomistaja tutkitutti asemakaavaprosessin 

aikana mm. järvilämmön käytön mahdollisuuksia ja 

kannattavuutta. Selvitysten tietoja käytettiin alueellisten 

energiaratkaisujen valintaan. 

 Yleissuunnitelma ei ole edennyt vielä luonnosvaiheesta 

eteenpäin eikä alueen kaavoitusta ole vielä aloitettu, joten 

lopullista hyötyä ei voi vielä kunnolla arvioida. 

 Oli hyötyä, esimerkiksi talojen suuntauksia täsmennettiin 

 Osa tarkastelussa käytetyistä kriteereistä oli hyödyllisiä koska 

niissä havaittiin selviä yhteyksiä laadukkaan asuinympäristön 

muodostumiselle. Osa kriteereistä vaikutti samassa suhteessa 

hyödyttömiltä tai merkityksettömiltä.  

 Osoittautui että vaihtoehtojen vertailussa oli huomattavan 

vaikea saada todellisia ekotehokkuuteen perustuvia eroja 

maankäyttöluonnosten välille. Kriteerit saattoivat olla liian 

yleisluonteisia. Tai sitten luonnosvaihtoehdoissa ei ollut 

riittäviä eroavaisuuksia keskenään. 

 Oli hyötyä. Selvitettiin kaavan merkitystä vaihtoehtoisten 

energiaratkaisujen kannalta. 

 Kaupunkirakenteen tiivistäminen hyvien 

joukkoliikenneyhteyksien varrella. Hulevesien käsittely sai 

suurta painoarvoa. 

 Hyötyä kyllä. Optimoitiin rakennusten sijoittumisia ja 

massoittelua sekä toimintojen määrää 

 Oli imagohyötyä tilaajalle. 

 Kaavassa pyrittiin keskittämään palvelut ja asuminen tiiviiksi 

kokonaisuuksiksi. Myös työpaikoille kaavoitettiin alueita. 

Joukkoliikenteen vaihtoehtoja puntaroitiin ja aurinkoenergian 

käytöstä keskusteltiin. Kaavasta tuli tehokas ja kompakti, 

mutta ongelma on tietysti se, että kaupungin keskusta on noin 

10 km päässä.   

 Ekotehokkuustarkastelut ja niihin liittyvät ratkaisut oli jo tehty, 

kun sain työn tehtäväkseni, joten tarkasteluiden vaikuttavuutta 

on vaikea arvioida. 

 Kehiteltiin liikenneverkkoa kestäviä kulkumuotoja edistäviksi.  

 Työssä pyrittiin maksimoimaan tehokas maankäyttö ja uusi 

rakentaminen nykyisillä ei-kasvullisilla alueilla ja säilyttämään 

sekä kehittämään viheryhteyksiä.  

 Kävelyn ja pyöräilyn laadukkaisiin ja sujuviin reitteihin 

kiinnitettiin erityistä huomiota, ja aluetta muokattiin 

merkittävästi nykyistä urbaanimpaan suuntaan, jolloin myös 

erilaiset palvelut mahdollistuisivat.  

 Alueella oleva laaja metsäalue pyrittiin säilyttämään edelleen 

mahdollisimman laajana, ja hulevesien käsittelyä pyrittiin 

muokkaamana luonnonmukaisempaan suuntaan. Lisäksi 

laadittiin yleispiirteinen tarkastelu viherkattojen 

mahdollisuuksista alueella.  

 Varsinaisesta ekotehokkuustarkastelusta ei ollut meidän 

suunnitteluvaiheessamme hyötyä, sillä se käynnistettiin vasta 

meidän työosuutemme loppuvaiheessa. Varsinaista 

vuoropuhelua ei asiaan liittynyt, lähinnä toimitimme 

materiaalia arvioitsijalle ja vastasimme muutamaan 

kysymykseen. 
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 Kaupunkirakenteen tiivistäminen hyvien 

joukkoliikenneyhteyksien varrella.  

 Hulevesien käsittely sai suurta painoarvoa. 

 Luonnosaineisto tosi pitkällä, eli niihin ei tehty enää muutoksia, 

viherkattoja osittain tämän takia tarkasteltiin, 

hulevesisuunnitelma oli jo valmiiksi kattava 

 Ekotehokkuustarkastelu osoitti, että suunnittelualue on jo 

nykyisellään ekotehokas.  

 Osoitettiin, että lisärakentaminen ei syö vihreyttä vaan voidaan 

osoittaa jopa uusia alueita viherrakentamiselle ja viherkatoille 

 Ei ollut enää ehdotusvaiheessa selvää/selkeästi esillä, että mitä 

valintoja oli tehty ekotehokkuusselvitysten perusteella. 

 Moniin selvityksien ehdotuksiin – järvilämpö, aurinkoenergian 

keskitetty tuotanto, maalämmön keskitetty tuotanto – ei 

löydetty selvityksissä ja suunnitelmissa toteutettavaa 

ratkaisua. 

 Asetetuilla tavoitteilla oli selkeä vaikutus läpi kaavaprosessin. 

 Ekotehokkuus oli tärkeä lähtökohta suunnittelulle. 

 Suunniteltiin tiiviisti ja tehokkaasti ydinkeskustan tuntumaan ja 

runsaiden joukkoliikennevaihtoehtojen varteen. 

8.3.1 Oliko tehdyillä tarkasteluilla muuta vaikutusta 
 Alueesta on mahdollista tulla monipuolisempi, kerroksellisempi, 

ilmeikkäämpi, sisällöllisempi, viihtyisämpi ja houkuttelevampi 

sovittuen aikaisempaa paremmin maisemallisestikin 

haasteelliseen ympäristöön. 

 Se, että rakennusliike ja maanomistaja esittivät tavoitteekseen 

ekotehokkaan alueen, vaikutti varmasti siihen, että 

rakennusliikkeen ja maanomistajan esittämä suuri 

rakennusoikeuden määrä oli Tampereen kaupungin ja 

kaavasuunnittelijoiden toimesta helpompi hyväksyä. 

Osa tehdyistä 
selvityksistä ei 

suoraan vaikuttanut 
lopputulokseen, 

mutta se ei tarkoita, 
etteivät niistä saadut 

tulokset olisi olleet 
hyödyllisiä. 
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 En pysty vielä vastaamaan suunnitelmien keskeneräisyydestä 

johtuen. 

 kysymys on aina kokonaisuudesta ja ratkaisu on monien 

asioiden summa, ekotehokkuus mukana teemastossa ohjaa 

osaltaan ratkaisuja, vaikka tehdyn tarkastelun yksityiskohtaisia 

tuloksia ei voidakaan suoraan aina ratkaisuiksi muotoilla 

 Nimenomaan laadukkaan asuinympäristön muodostumiseen 

joiltain osin kyllä. 

 Ei vaikuttanut liikenneratkaisujen osalta, samat tavoitteet olisi 

ollut kuitenkin 

 Esim. hulevesien luonnonmukaisen mutta laadukkaan 

käsittelyn tarve oli olennainen osa suunnitteluratkaisua, 

samoin kävelyn ja pyöräilyn reittien korostaminen. Muutoin, 

kuten aiemmin mainitsin, ekotehokkuustarkastelu tapahtui 

vasta sen jälkeen kun oma osuutemme oli jo "lukkoonlyöty". 

 Tehdyt ratkaisut tavallaan palvelevat samaa tarkoitusta, ei 

ollut ristiriidassa esim. kaupunkikuvallisten tavoitteiden kanssa. 

Kaupunkikuvallisesti ei haluttu tehdä paljon enempää, kuin 

mitä tehtiin. Kaupunkikuvaa ajatellen on hyvä jättää 

viheralueita.  

 Alueet, joita esitettiin rakennettavaksi koettiin tärkeiksi 

virkistysalueiksi. 

 Muut tavoitteet osittain ristiriidassa ekotehokkuustavoitteiden 

kanssa. 

 Alettiin käymään enemmän vuoropuhelua. Esimerkiksi 

yhteistyö kaukolämpö yhtiön kanssa on vakiintunut. Myös 

rakennusvalvonnan kanssa tehdään yhteistyötä ja se on 

muodostunut rutiiniksi. 

 

 Opittua 
 Tässä asiat sattuivat nousemaan esiin sopivalla hetkellä ja 

ratkaisujen saamiselle kaavakarttaan sattui olemaan 

mahdollista maanomistajien ja rakennusliikkeidenkin 

tukemina. Tekisin varmasti kaiken toisin, mutta en olisi yhtään 

varma päätyisinkö parempaan lopputulokseen. Oletan, että 

tämä kaikki ei olisi onnistunut, koska osayleiskaavavaihe ja 

luonnosvaihtoehtojen vaihe ei antanut tähän mahdollisuuksia. 

 Näkökulma on hyödyllinen, tarvitaan kehittyneitä työkaluja 

asian hallintaan 

 "Kaikki eri suunnittelupalat yhdelle pöydälle" 

 Minulla ei Tampereen kaupungin kaavakonsulttina ollut 

sanavaltaa ekotehokkuusvaatimusten määrittelyyn. 

 Ainakin lähtötietomateriaalien olisi hyvä olla ajantasaisempia 

ja kenties hieman kattavampia, mikä nopeuttaisi tarkastelun 

tekemistä ja parantaisi sen laatua. Käytettävien työkalujen 

valintaan saa parhaan opin vain tekemällä tarkasteluja, 

kyseinen alue oli hyvä kohde kokeilla erilaisia työkaluja ja 

lopputulos oli kattava. 

 ekotehokkuustarkastelujen ajoittaminen suunnitteluprosessiin 

nähden on aina vähän vaikea kysymys, ehkä miettisin sitä 

uudelleen 

 Tarkastelisin kriteeristöä ajatuksella, että 

luonnosvaihtoehtoihin olisi saatavissa enemmän todellisia 

eroja. 

 Tiivistäisin aluetta 

 Ekotehokkuuteen liittyviä tavoitteita voisi kaupungin osalta 

paremmin tuoda esille työn aloitusvaiheessa. 

 ekotehokkuuden tavoitteet tulisi määritellä 

yksityiskohtaisemmin 
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 Varsinainen ekotehokkuustarkastelu olisi hyvä käynnistää jo 

aiemmassa suunnitteluvaiheessa. 

 Ekotehokkuuteen liittyviä tavoitteita voisi kaupungin osalta 

paremmin tuoda esille työn aloitusvaiheessa. 

 Olisi mielenkiintoista, jos työtä olisi jatkettu 

ekotehokkuusselvityksen ja luonnosvaihtoehtojen sekä niistä 

saadun palautteen perusteella. 

 Mahdollisimman ajantasaiset ja kattavat tiedot.  

 Viheralueluokitusten ajantasaisuus. 

 Lähtötietotarpeiden kartoitus ja lähtötietojen kerääminen on 

työläin osuus siinä vaiheessa, kun työkalu on käytössä ja sitä 

osataan käyttää. 

 Olemassa olevilla alueilla luonnosvaihtoehtojen välille on 

vaikea saada eroja (jos ei ole eroa rakentamisen volyymissa). 

Riippuu toki myös nykytilasta, mutta hedelmällisempää voi olla 

vertailut nykytilan ja tulevaisuuden toivetilan välillä. Uudella 

alueella puolestaan kannattaa vertailla vaihtoehtoja. 

 On hyvin paljon alueesta kiinni, missä vaiheessa vertailut 

kannattaa tehdä.  

 Olemassa olevilla alueilla ekotehokkuustarkastelun tekeminen 

alueen ”nykytilasta” voi tuottaa lähtötietoa, joka voi suoraan 

olla suunnittelun apuna. 

 Ekotehokkuustarkastelua voitaisiin käyttää erityisesti kaavan 

vaikutusten arvioinnin uskottavuuden parantamisessa. 

 Tulisi etukäteen tehdä linjaus siitä, otetaanko tuloksia 

huomioon vai ei? Ennen kuin selvitys tehdään, pitäisi 

”arvottaa” selvityksen arvo. Mikä on selvitysten vaikuttavuus 

 Monia – esimerkiksi mitoituksellisia – reunaehtoja on lyöty 

lukkoon jo ylemmillä suunnittelutasoilla siten, että aluetta ei 

ole enää mahdollista optimoida 

 Hankkeiden alussa ei ollut edes yhteistä sanastoa asioiden 

käsittelyyn. Kommunikointiin pitää saada sanasto ja käsitteet. 

Tämä vaatii kaavoittajalta ja energia-ihmisiltä alan opiskelua 

ja rautalangasta vääntämistä. 

 Ekotehokkuudesta ollaan samalla lailla eri mieltä kuin monesta 

muustakin asiasta. 

 Keskittyisin tavoitteiden kannalta olennaisiin selvityksiin ja 

vuorovaikutusmenettelyihin. 
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KUVA 13  HAASTATTELUISTA POIMITTUJA OPPEJA JA OIVALLUKSIA. KUVA: TAINA RIEKKINEN 
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9 Johtopäätökset 
 Alueen kestävyystavoitteiden asettelu 

alkuvaiheessa 
Mikäli kestävyystavoitteet otetaan hankkeeseen mukaan liian 

myöhäisessä vaiheessa, jää tehtävien havaintojen, selvitysten ja 

tarkasteluiden merkitys kokonaisuuden kannalta vähäiseksi. Useat 

menetelmistä vaativat suunnittelua hyödyttääkseen aitoa 

vaihtoehtojen vertailua, mikä on yleensä mahdollista vain hankkeen 

alkuvaiheessa. 

Kestävyyden tavoitetaso onkin tärkeä määritellä heti alkuvaiheessa. 

Näin asetetut tavoitteet voidaan ottaa huomioon kaikissa prosessin 

aikana tehtävissä suunnitteluratkaisuissa. Kestävyystavoitteet 

voidaankin pääasiassa huomioida hyvän suunnittelun keinoin. 

Toisaalta myös keskustelu tarvittavista erillissuunnitelmista ja 

selvityksistä käynnistyy riittävän aikaisessa vaiheessa palvellakseen 

suunnittelutyötä. 

Tavoitetason määrittelyn lisäksi on tärkeä pohtia, mikä on 

kestävyystavoitteiden suhde muihin aluetta koskeviin tavoitteisiin. 

Maankäytön suunnittelu on tasapainottelua monien arvojen ja 

intressien välillä. Mikäli tavoitteena on aidosti kestävä rakentaminen, 

tulee hyväksyä myöskin se, että kaikkiin muihin alueelle asetettuihin 

tavoitteisiin ei välttämättä päästä. 

Kestävyydelle asetettu tavoitetaso ja painotukset vaihtelevat 

hankkeittain. Kestävän suunnittelun tavoitteita ei kuitenkaan voi 

sivuuttaa missään hankkeessa. Hyvänä apuna ja tarkistuslistana 

kestävyystavoitteiden huomioimisessa toimii Tampereen 

asemakaavoituksen kokouksessa 2.12.2013 käyttöönotettu 

Asemakaavoituksen kestävän kehityksen suunnitteluohje. Suosituksena 

on, että suunnittelija käy hankkeen tärkeimmissä vaiheissa 

suunnitteluohjeen avulla läpi keskeiset kestävyyden osa-alueet ja 

tekee ne toimenpiteet ja muutokset, jotka kullakin alueella ovat 

mahdollisia. 

  

Ekotehokkuuden 
tavoitetaso tulee 

määritellä heti hankkeen 
käynnistyessä. 
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 Eri näkökulmat yhden suunnittelupöydän 
ääreen 

Selvitysten tai erillissuunnitelmien tulokset ovat useimmissa 

tapauksissa sellaisia, että ne koskevat kaupunkiorganisaation sisällä 

useamman kuin yhden ammattilaisen osaa ja niiden toteuttamiseen 

tarvittiin useamman osasuunnitelman yhteensovittamista. Vastaajat 

kokivatkin prosessin kokonaishallinnan puutteen olleen osasyy 

tavoitteiden jäämiseen puolitiehen.  

Esimerkiksi rakennusten massoittelun ja tie- sekä infrasuunnittelun 

yhteensovittaminen ja vaihtoehtotarkastelujen samanaikaisuus 

tuottaa usein haasteita hankkeissa. Päällekkäinen työ aiheuttaa 

kustannuksia ja turhauttaa. 

Parhaita tuloksia kestävyystavoitteiden edistämiseksi onkin saatu 

pitkäjänteisellä työryhmätyöskentelyllä, jossa alueen suunnittelua 

tehdään projektimaisesti, yhdessä työskennellen. Haastavissa 

hankkeissa, jossa asetetaan korkeat tavoitteet alueen kestävyydelle, 

suositellaan työryhmän perustamista hankkeen ajaksi.  

Parhaiten työryhmä toimii, kun se perustetaan jo ennen tavoitteen 

tarkempaa määrittelyä – siis silloin, kun työryhmä asettaa tavoitetason 

niin kestävyydelle ja muille alueen tavoitteille kuin 

työryhmätyöskentelyn tavoitteillekin.  

 

  
KUVA 4 KUVA: TAINA RIEKKINEN 
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 Erillisselvitykset ja –suunnitelmat  
Hyvällä suunnittelulla ja Asemakaavoituksen kestävän kehityksen 

suunnitteluohjeen tapaisilla tarkistuslistoilla päästään 

kestävyystavoitteiden toteuttamisessa pitkälle ja useimmiten kovin 

raskaille erillisselvityksille ei ole tarvetta. Joskus kuitenkin tarvitaan 

asiantuntijan tai muuten ulkopuolisen henkilön arviota hankkeesta. 

Tällöin tulee ensimmäiseksi miettiä, mikä on suunnittelun 

kestävyyteen liittyvä tavoite ja millä suunnittelutasolla suunnittelua 

tehdään. 

Ennen erillisselvityksen teettämistä tulisi kuitenkin pysähtyä 

miettimään selvityksen lisä-arvoa ja sitä, millä tapaa tulos vaikuttaa 

suunnitteluprosessiin. Onko selvityksen rooli tuoda esille 

suunnitelmassa tehtyjä ratkaisuja vai haetaanko selvityksellä ratkaisua 

johonkin suunnittelukysymykseen? Selvityksen rooli voi perustua myös 

puhtaasti imagoon ja markkinointiin. Niin selvitysten laatijan kuin 

suunnittelijan työn kannalta on olennaista tietää, miksi jotakin asiaa 

selvitetään.  

Myös selvityksen painoarvo suhteessa alueen muihin 

suunnitteluratkaisuihin on hyvä tuoda esille. Parhaimmillaan painotus 

voidaan tehdä jo ennen erillisselvitysten laatimista, jolloin voidaan 

tarvittaessa jopa arvioida selvityksen tarpeellisuutta, mikäli painoarvo 

muiden selvitysten rinnalla jää vähäiseksi. Mikäli arvotus tehdään 

vasta selvityksen tulosten perusteella, tulee asia käsitellä 

mahdollisimman avoimesti ja kirjata suunnitelma-asiakirjoihin, miten 

selvitys on vaikuttanut suunnitelmaan. On myös hyvä perustella 

ratkaisua, mikäli selvitystä ei päätetä noudattaa. Tämä lisää 

suunnitteluprosessin avoimuutta ja vähentää turhautumista 

työryhmissä. 

Kestävyystavoitteiden painoarvon lisäksi tulisi harjoittaa priorisointia 

tavoitteiden toteuttamisen osalta. Tavoitteissa voidaan painottaa 

esimerkiksi joukkoliikennettä, kiinteistökohtaista energiantuotantoa 

tai energian varastointia. Tietyn osa-alueen painottaminen on tärkeää 

erityisesti, mikäli tavoitteita halutaan käyttää alueiden markkinoinnin, 

vetovoimaisuuden ja rakentumisen käynnistymisen edistämiseksi. Niin 

tulevan asukkaan kuin rakennuttajankin on helpompi sitoutua 

selkeisiin tavoitteisiin ja velvoitteisiin.  

  

  

Ennen kuin ekotehokkuuteen liittyen 
tehdään resursseja vievää erillisselvitystä 

tai – suunnittelua, tulisi tarkemmin 
määritellä, mikä tulee olemaan selvityksen 

tulosten vaikuttavuus/painoarvo 
suunnittelussa. 
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10  Yhteenveto 
Työssä käsitellyissä kaavahankkeissa on käytetty runsaasti erilaisia 

kestävää suunnittelua tukevia menetelmiä. Menetelmien käytöstä on 

koettu olevan hyötyä. Toisaalta on koettu myös turhautumista – 

koetaan, että paremmalla tavoitteen asettelulla tai sopimalla 

menetelmien tulokset sitovammiksi olisi saatu parempia tuloksia.  

Jotta menetelmistä saataisiin mahdollisimman hyvin hyöty irti, tulisi 

kestävyydelle asetettavat tavoitteet määritellä mahdollisimman 

aikaisin ja mahdollisimman tarkasti. Jotta kestävyysnäkökulma tulisi 

huomioitua mahdollisimman laajasti ja aidosti suunnitteluhankkeessa, 

tulisi eri ammattilaisten kokoontua läpi suunnitteluprosessin yhteisen 

suunnittelupöydän ääreen joko virtuaalisesti tai reaalimaailmassa.  

Mikäli harkitaan erillisselvitysten tai suunnitelmien laatimista, tulisi 

niiden sitovuutta ja painoarvoa pohtia etukäteen. Myös selvitysten 

laatimisen motiivi tulee olla selvillä, jotta voidaan valita 

tarkoituksenmukainen menetelmä. Erillisselvitysten valintaan 

vaikuttaa selvityksen tavoite ja se, mistä suunnittelutasosta on kyse. 

 

 

 

 

 

 



54 
 

11 Viittaukset 
(ei pvm). 

Ainasoja, M. (2010). Koukkujärven ekotehokkuuden työryhmä - 

yritysraportti. Tampere: Tampereen yliopisto. 

Flinck, J.-P. (17. 3 2010). Diplomityö. Uusiutuvan energian 

hyödyntämismahdollisuudet Nurmi-Sorilan alueen 

suunnittelussa. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. 

Green Building Council Finland. (22. 6 2016). Kestävän alueen 

määrittely. Noudettu osoitteesta http://figbc.fi/kestavan-

alueen-maarittely/ 

Heikkinen, J.;Nieminen, J.;Sepponen, M.;& Virtanen, M. (2011). 

EcoDrive-raportti - Koukkurannan energiaratkaisut. VTT. 

Jokinen, J.;& Coloma, R. (10. 12 2012). Lintuhytin asemakaavavaiheen 

aurinkoenergia-analyysi. Tampere. 

Karislahti, T. (17. 4 2012). Kartanonranta, Energia- ja 

ymäpäristöselvitykset. Ympäristölautakunta, Tampere. 

Kataja, E. K. (2016). Megatrendit 2016, tulevaisuus tapahtuu nyt. Sitra. 

Kiiski Kataja, E. (14. 1 2016). Megatrendit 2016 - tulevaisuus tapahtuu 

nyt. Muistui. Suomi: Sitra. 

Lahti, P.;Nieminen, J.;Nikkanen, A.;& Puurunen, E. (2010). Helsingin 

kaavoituksen ekotehokkuustyökalu. Espoo: VTT. 

Montell, I. (27. 4 2015). Hakametsän ekotehokkuusselvitys. 

Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu. 

Oy Eero Paloheimo Ecocity . (2013). Isokuusen Harjanteen alueen 

aluelämmitysratkaisut - alustava tarkastelu.  

Oy Eero Paloheimo Ecocity. (2012). Isokuusen yleissuunnitelman 

päästöarviointi.  

Oy Eero Paloheimo Ecocity. (2013). Isokuusen ilmastovaikutusten 

arviointi.  

Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd. (2015). Tampereen nykyrakenteen 

energiatehokkuuden ilmastovaikutusten arviointi YKR-

vyöhyketyökalulla. Tampere. 

Pesola, A.;Vanhanen, J.;& Vehviläinen, I. (2011). Koukkurannan 

lämpöenergiaratkaisujen vertailu.  

Sahakari, T. (7. 5 2008). Diplomityö. Keskitetyn lämmityksen 

kustannukset eräissä yleiskaavoituksen vaihtoehdoissa. 

Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. 

Sepponen, M.;Virtanen, M.;Nieminen, J.;& Heikkinen, J. (2011). 

EcoDrive -raportti - Koukkurannan energiaratkaisut. VTT. 

Seppänen, E. (Esiintyjä). (10. 3 2013). Ekotehokas kaupunkisuunnittelu. 

Tampere. 

Suomen Ympäristökeskus. (6. 9 2016). KEKO - kaavoituksen ekolaskuri. 

Noudettu osoitteesta http://www.ymparisto.fi/fi-

FI/KEKO__Kaavoituksen_ekolaskuri 



55 
 

Tampereen kaupunki. (22. 2 2006). Kaavaselostus. Santalahden 

osayleiskaava. Tampere. 

Tampereen kaupunki. (22. 2 2006). Osayleiskaavakartat liitteineen. 

Santalahden osayleiskaava. Tampere. 

Tampereen kaupunki. (8. 5 2008). Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma, kaava 8263. Tampere. 

Tampereen kaupunki. (16. 9 2009). Työohjelma. Yhdyskuntarakenteen 

eheyttäminen Tampereella. Tampere. 

Tampereen kaupunki. (2011). EHYT - Yhdyskuntarakenteen 

eheyttäminen Tampereella. Tampere. 

Tampereen kaupunki. (10. 6 2011). Kaavaselostus, kaava 8263. 

Asuntoalue Koukkujärven rannalle. Tampere. 

Tampereen kaupunki. (24. 10 2012). Asemakaavan muutoksen 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaava nro 8388,. 

Tampere. 

Tampereen kaupunki. (10. 12 2012). Kaavakartta, kaava nro 8434. 

Tampere. 

Tampereen kaupunki. (2012). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 

kaava nro 8255. 

Tampereen kaupunki. (10. 12 2012). Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma, kaava nro 8434. Niemenranta 2, 

teollisuustontin muuttaminen asuinalueeksi. Tampere. 

Tampereen kaupunki. (2013). Asemakaavoituksen kestävän kehityksen 

suunnitteluohje. Tampere. 

Tampereen kaupunki. (2013). Kaavaselostus, kaava nro 8434. 

Niemenranta 2, Teollisuustontin muuttaminen asuinalueeksi. 

Tampere. 

Tampereen kaupunki. (2013). Kaavaselostus, kaava nro 8255. 

Hervantajärvi, Lintuhytin pientalovaltainen asuntoalue ja 

tilavaraus Ruskonkehän jatkeelle. Tampere. 

Tampereen kaupunki. (2013). Kaavaselostus, kaava nro 8388. Entisen 

lentokonetehtaan alueen muuttaminen asuinkäyttöön. 

Tampereen kaupunki. (9. 4 2013). Suunnitelmaselostus. Haukiluoman 

yleissuunnitelma. Tampere. 

Tampereen kaupunki. (28. 1 2013). Suunnitelmaselostus. ISOKUUSI - 

Ekotehokkaan puukaupunginosan yleissuunnitelma. Tampere. 

Tampereen kaupunki. (2013). Yhteinen Tampere - näköalojen 

kaupunki, Tampereen kaupunkistrategia 2025. Tampere: 

Tampereen kaupunki. 

Tampereen kaupunki. (12. 3 2015). Hakametsän yleissuunnitelma 

1036. Suunnitelmaselostus. Tampere. 

Tampereen kaupunki. (1. 10 2015). Haukiluoma. Noudettu osoitteesta 

yleissuunnitelma: http://www.tampere.fi/asuminen-ja-

ymparisto/kaavoitus/yleissuunnittelu-ja-



56 
 

selvitykset/yhdyskuntarakenteen-

eheyttaminen/yleissuunnitelmat/haukiluoma.html 

Tampereen kaupunki. (1. 6 2015). Kaavakartta. Nurmi-Sorilan 

osayleiskaava. Tampere. 

Tampereen kaupunki. (19. 1 2015). Kaavakartta. Ojala. Tampere. 

Tampereen kaupunki. (1. 6 2015). Kaavaselostus. Nurmi-Sorilan 

osayleiskaava. Tampere. 

Tampereen kaupunki. (19. 1 2015). Kaavaselostus. Ojala. Tampere. 

Tampereen kaupunki. (12. 3 2015). Selostus. Hakametsän 

yleissuunnitelma 1036. Tampere. 

Tampereen kaupunki. (2016). Vuores-kehitysohjelman loppuraportti. 

Tampereen kaupunki. 

Tampereen kaupunki. (9. 9 2016). Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 

- EHYT. Noudettu osoitteesta 

http://www.tampere.fi/asuminen-ja-

ymparisto/kaavoitus/yleissuunnittelu-ja-

selvitykset/yhdyskuntarakenteen-eheyttaminen.html 

Tampereen kaupunki. (1. 2 2017). Kaavakartat. Kantakaupungin 

yleiskaava 2040. Tampere. 

Tampereen kaupunki. (1. 2 2017). Kaavaselostus. Kantakaupungin 

yleiskaava 2040. Tampere. 

Tampereen kaupunki. (14. 3 2017). Kantakaupungin yleiskaava 2040. 

Noudettu osoitteesta http://www.tampere.fi/asuminen-ja-

ymparisto/kaavoitus/yleiskaavoitus/kantakaupungin-

yleiskaava-2040.html 

Tampereen kaupunki. (2. 1 2017). Nurmi-Sorila. Noudettu osoitteesta 

http://www.tampere.fi/asuminen-ja-

ymparisto/kaavoitus/yleiskaavoitus/voimassa-olevat-

yleiskaavat/nurmisorila.html 

Tampereen kaupunki. (14. 3 2017). Ojala. Noudettu osoitteesta 

http://www.tampere.fi/asuminen-ja-

ymparisto/kaavoitus/yleiskaavoitus/voimassa-olevat-

yleiskaavat/ojala.html 

Tengbom, Skanska. (22. 3 2013). Design Concept. Härmälänranta Block 

1901 & 1902. 

WSP Finland Oy. (2011). Ojalan osayleiskaavan luonnosvaihtoehtojen 

ekotehokkuusvertailu. Tampere. 

WSP Finland Oy. (2013). Haukiluoman yleissuunnitelma-alueen 

ekotehokkuusselvitys. Tampere. 

 

 




