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Tiivistelmä

Diplomityöni käsittelee asemakaavaprosessin mahdollisuuksia edistää energiatehokkuutta 
rakennetun ympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa. Keskityn asemakaavaprosessiin 
liittyviin työkaluihin, joilla pyritään tunnistamaan energiatehokkaita suunnitteluratkaisuja, rajoit-
tamaan energiatehokkuuden kannalta epäsuotuisan ympäristön syntymistä, mahdollistamaan 
energiatehokas elämäntapa suunnittelualueella, luomaan edellytyksiä tulevalle energianku-
lutuksen tehostamiselle sekä edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä rakennusten 
lämmön- ja sähkönkulutuksessa. Rakennetun ympäristön energiankulutus käsittää rakennus-
ten ja infrastruktuurin rakentamisen sekä käytön aikaisen energiankulutuksen.

Olen tunnistanut neljän esimerkkikohteen kautta erilaisia asemakaavaprosessien käytössä 
olevia energiatehokkuuden ohjauskeinoja. Suunnittelua ohjaavat työkalut ovat esisuunnitte-
luvaiheessa kaavarunko tai yleissuunnitelma ja niihin liittyvät selvitykset sekä suunnitelmat. 
Kaavahankkeen käynnistymisvaiheessa suunnittelua ohjaavia työkaluja ovat arvioitavien 
vaikutusten, osallisten ja asemakaavaa varten tehtävien suunnitelmien ja selvitysten määrit-
täminen. Rakentamista ohjaavat työkalut ovat asemakaavakartta, asemakaavamerkinnät ja 
-määräykset sekä rakentamistapaohjeet, joita käytetään ehdotus- ja luonnosvaiheessa. Toteu-
tusvaiheessa työkaluna on tontinluovutusehdot. Käsittelen työkalujen käytettävyyttä ja pohdin, 
miten asemakaavaprosessia tulisi kehittää energiatehokkuutta paremmin edistäväksi ja tarvi-
taanko uusia työkaluja.

Tutkimusaineistona työssäni on neljä suomalaista aluetta, joiden asemakaavoille on asetet-
tu energiatehokkuuteen pyrkiviä tavoitteita. Kohteet ovat Porvoon Skaftkärrin Toukovuoren 
asemakaava, Oulun Hiukkavaaran Kivikkokankaan asemakaava, Tampereen Vuoreksen Iso-
kuusen aloituskortteleita ja länsiosaa koskeva asemakaava sekä Espoon Finnoon keskuksen 
asemakaava. Tutkimusmenetelmänäni on tapaustutkimus.

Diplomityöni loppuosa koostuu ekokylän suunnitelmasta, jonka olen laatinut Oulun Hiukkavaa-
raan. Ekokylän asemakaavassa käyttämäni rakentamista ohjaavat työkalut keskittyivät pää-
asiassa luomaan energiatehokkaan elämäntavan mahdollistavaa ympäristöä.  Käytin myös 
rakentajaa sitovia, luonteeltaan rajoittavia työkaluja. Työkalujen kohdalla pohdin niiden vaikut-
tavuutta sekä heikkouksia ja vahvuuksia energiatehokkaan rakennetun ympäristön edistämi-
sessä. 
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Abstract

My diploma work deals with the tools of town planning to promote energy effi ciency in planning 
and building of the built environment. I focus on the tools of town planning which aim to identify 
the energy effi cient solutions, limit the harmful solutions, enable an energy effi cient lifestyle in 
the planning area, create prerequisites for energy effi cient solutions in the future and promote 
renewable energy use in the heating and electricity in the buildings. Energy use in built envi-
ronment consists of both the use and the building of the buildings and infrastructure. 

I have identifi ed the tools of town planning to promote energy effi ciency through four example 
areas. The tools to guide the planning process are unoffi cial general planning and the reports 
which are made in the preplanning state. When the actual planning starts the tools to guide 
the planning are the planning of the evaluation of the effects of the plan, planning of the inter-
ested parties and planning of the reports to be made. Tools that will guide the building are the 
town plan and its details and instructions for the builders which are made in the planning state. 
During the carrying out of the plan the tool to guide the building is the tenancy on ground rent. 
I will deal with the usability of the tools and refl ect on how they should be improved or should 
there be some new tools. My research data consists of four Finnish areas in which there were 
goals of energy effi ciency in their town planning process. The areas are Toukovuori in Porvoo, 
Kivikkokangas in Oulu, Isokuusi in Tampere and Finnoo in Espoo. 

My research method is case study. The last part of my diploma work consists of the plan of 
an eco-village which I have drawn to the Hiukkavaara area in Oulu. The tools to guide the 
construction I have used in the town plan of eco village are mostly about creating the possi-
bilities to live an energy effi cient life in the planning site. I also used more binding tools which 
have the character of limiting. While using those tools I refl ect their impressiveness and the 
weaknesses and strengths of the tools.
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Alkusanat

Diplomityöni sai alkunsa keväällä 2013, kun yhdyskuntasuunnittelun laboratorio etsi kahta te-
kijää energiatehokkuuteen ja asemakaavasuunnitteluun liittyvään diplomityöhön. Olin iloinen 
tullessani valituksi, sillä energiatehokkuus ja maankäyttö ovat kiinnostuksen kohteitani. Aihe 
oli kiinnostava myös siksi, että energiatehokkuus on hyvin ajankohtainen aihe ja maankäytön 
ja asemakaavoituksen suhteen sitä ei ole paljoa tutkittu. 

Diplomityöni on syntynyt osana “Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli: kestävä 
pohjoinen talvikaupunki” -hanketta (2012-2014). Hankkeen tavoitteena on pilotoida ja luoda 
pohjoisiin olosuhteisiin monistettavissa oleva integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli, 
joka ottaa monipuolisesti huomioon energianäkökulmat, sujuvoittaa ja nopeuttaa kaupunki-
kehittämisprosessia, tukee ja katalysoi sen suunnittelussa ja rakentamisessa tarvittavia liike-
toimintaekosysteemejä sekä tuottaa vetovoimaista ja laadukasta asuinympäristöä. Yleisenä 
tavoitteena on kaupunkikehittämisen prosessin sujuvoittaminen, käyttäjien tarpeisiin vastaa-
minen sekä laadukkaan rakennetun ympäristön tuottaminen.

Yhteishankkeessa ovat olleet mukana Oulun kaupunki, Oulun Energia sekä Hartela-Forum 
Oy, Skanska Talonrakennus Oy ja Sonell Oy. Tutkimusosapuolena ovat Oulun yliopiston ark-
kitehtuurin osasto, prosessi- ja ympäristötekniikan osasto sekä johtamisen ja kansainvälisen 
liiketoiminnan yksikkö. Hankkeen yhteisenä tapaustutkimuskohteena on suunnitteilla oleva 
Hiukkavaaran keskus.

INURDECO- hankkeen lähtöoletuksena oleva integroiva kaupunkikehittäminen mahdollistuu, 
kun maapolitiikan toteuttamisen, tontinluovutuksen ja rakentamisen perusyksikkönä käytetään 
yksittäistä tonttia suurempaa osa-aluetta, korttelia. Hypoteesina on, että laajemmalla osa-alue-
kohtaisella tarkastelulla on saavutettavissa uudenlaisia energia-, laatu- ja palveluratkaisuja 
tonttikohtaiseen tarkasteluun nähden ja sitä kautta mahdollistaa liiketoiminnan kasvattaminen. 
 
Hankkeen osapuolet ovat kokoontuneet neljä kertaa vuoden aikana yhteisiin workshop-ses-
sioihin, joista kahdessa diplomityöni on ollut väliarvioitavana. Ensimmäisellä kerralla esittelin 
suunnittelemani Ekokylä-korttelikonseptin ja toisessa väliarvioinnissa esittelin aineistoni ta-
paustutkimuskohteissa käytössä olleet energiatehokkuuden edistämiseen tähtäävät työkalut. 
Väliarvioinneissa olen saanut työni tueksi kommentteja suunnitteluratkaisuista sekä työkalujen 
toimivuudesta. Esittelin tutkielmaani ja johtopäätöksiä myös Oulun kaupungin järjestämässä 
energiatehokkuus-workshopissa, johon oli kutsuttu asemakaavoituksen, yleiskaavoituksen 
sekä rakennusvalvonnan väkeä.
 
Energiatehokkuuteen tähtäävien asemakaavoituksen käytössä olevien työkalujen tarkastelu 
osoittautui sopivan haastavaksi diplomityön aiheeksi, sillä tutkimustietoa aiheesta on vain vä-
hän saatavilla. Isoksi haasteeksi muodostui se, että asemakaavan asiakirjoihin, osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaan ja asemakaavan selostukseen, kirjataan usein vain pakolliset, maan-
käyttö- ja rakennuslaissa määritellyt seikat, eikä esimerkiksi energiatehokkuuteen tähtääviä 
toimepiteitä tai sen eteen tehtyä taustatyötä. Aika ei olisi kuitenkaan riittänyt haastetteluihin, 
joilla olisi voinut saada enemmän tietoa taustalla tapahtuneesta työstä. Toisaalta myös ener-
giatehokkaita työkaluja ei aina mainita erikseen vaan ne voivat olla integroituna perinteisiin 
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kaavoituksen työkaluihin. Haasteena oli myös se, että työkalujen toimivuutta ei voi vielä arvi-
oida, sillä kohteet eivät ole vielä valmistuneet tai niistä ole vielä saatavilla energiankulutusta 
mittaavaa seurantatietoa.

Haluan esittää sydämelliset kiitokset diplomityöni valvojalle Helka-Liisalle ja ohjaajalle Karille. 
Olette jaksaneet sinnikkäästi ohjata välillä sivuraiteilla harhaillutta työtäni kohti onnistunutta 
lopputulosta. Sain teiltä työn aikana paljon inspiraatiota ja uusia näkemyksiä maankäyttöön 
ja asemakaavoitukseen. Kiitos myös kaikille INURDECO- hankkeen osapuolille rakentavasta 
palautteesta työprosessin varrella. 

Oulussa 21.5.2014

Jenni Pitko
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1. JOHDANTO

1.1 Rakennettu ympäristö ja energiatehokkuus

Energiatehokkuuteen pyritään osana globaalia tavoitetta vähentää maapallon kasvihuone-
päästöjä ja hidastaa ilmaston lämpenemistä. Vuonna 1997 hyväksytyssä Kioton ilmastosopi-
muksessa Suomi yhtenä sopijaosapuolena sitoutui yhteisiin päästövähennystavoitteisiin, jot-
ka tulivat voimaan vuonna 2005. Suomen päästöjen tuli olla vuosina 2008-2012 keskimäärin 
vuoden 1990 tasolla ja tavoitteessa onnistuttiin Suomen osalta (kuva 1) (Ympäristöministeriön 
www-sivut 2014). Tällä hetkellä eletään ohjelmakautta 2013-2020 jossa EU:n yhteinen pääs-
tövelvoite on 20%. (Ympäristöministeriön www-sivut 2014)
 
Euroopan ilmastopolitiikan ytimessä on ns. ilmasto- ja energiapaketti vuodelta 2007 jonka 
säädökset koskevat EU-alueen päästökauppaa, hiilen talteenottoa ja varastointia, kansallisia 
päästötavoitteita sekä uusiutuvan energian käytön lisäämistä. Energiapaketissa määriteltiin 
kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteeksi 20 %, uusiutuvien energialähteiden osuus-
tavoitteeksi 20 % ja energiatehokkuuden parantamistavoitteeksi 20 % vuoteen 2020 mennes-
sä verrattuna vuoteen 1990 (Eurooppatiedotuksen www-sivut 2008).  

Kuva 1: Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2012 suhteessa Kioton pöytäkirjan tavoitetasoon 
vuosina 2008-2012. Vuoden 2012 osalta taulukon luku perustuu ennakkotietoon. Tilastokeskus 2014. 

Kioton pöytäkirjan tavoitetaso

Miljoonaa tonnia CO  -ekvivalenttia2

90

85

80

75

70

55

50

60

65

perus-
vuosi

1990 1992 1994 201220102008200620042002200019981996



11

Matti Vanhasen II hallituksen vuonna 2008 laatima Suomen ilmasto- ja energiastrategia on 
laadittu vastaamaan EU:n ilmasto- ja energiapaketin velvoitteisiin (Työ- ja elinkeinoministeriön 
tiedote 2008). Energian kulutuksen osalta tavoitteena on kasvun pysäyttäminen ja kääntämi-
nen laskuun siten, että vuonna 2020 kulutus olisi samalla tasolla kuin vuonna 2005. Uusiutuvi-
en energioiden lisäystavoite on 38 % vuodelle 2020. 

Valtioneuvoston strategiapäivityksessä 2012 strategiseksi tavoitteeksi asetettiin energian lop-
pukulutuksen pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun (Kansallinen energia- ja ilmastostrategia 
2013.) Nykyisen hallituksen ohjelmassa linjataan, että ”maankäytön suunnittelussa koroste-
taan tiiviitä ja joukkoliikenteeseen perustuvia taajamia, työssäkäyntialueita, energiatehokkuut-
ta, päästövaikutuksia sekä ekologisten verkostojen huomioon ottamista” (Pääministeri Jyrki 
Kataisen hallituksen ohjelma 2011). Hallituksen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali 
yhteiskunta. Suomen kunnissa on laadittu ilmastostrategioita ja -ohjelmia kuntien omien pääs-
töjen vähentämiseksi.

Rakennettu ympäristö on merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja päästö-
jen vähentämisessä. Tämä huomio tehtiin Ympäristöministeriön, Sitran ja Tekesin ERA17 - 
Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika –raportissa (Martinkauppi 2010), jonka mukaan 
rakennuksiin käytettävän ja rakennuksissa käytettävän energian osuus kaikesta energianku-
lutuksesta on yli 40 %. Kun rakennettuun ympäristöön laskee myös liikenteen, on kokonaisuu-
dessaan rakennetun ympäristön vaikutus ilmastonmuutoksessa ja energiankulutuksesta yli 
puolet kaikesta energiankulutuksesta (Martinkauppi 2010).  ERA 17 -työn aikana todettiin, että 
maankäytöllä on aikaisempaa luultua suurempi rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä

Energiatehokas rakentaminen alkoi ekokylistä

Energiatehokkuuteen tähtäävä rakentaminen alkoi yksittäisistä rakennuksista ja omavaraisuu-
teen pyrkivien ekokylien rakentamisesta. Ekokylät ovat jonkin asukasryhmän tai yhdistyksen 
toimesta omaan käyttöön rakennettuja pienimittakaavaisia sekä yhteisöllisyyteen ja ekologi-
seen elämäntapaan perustuvia taloryhmiä (Palttala, Erat 2009). Suomessa ensimmäiset ke-
vennettyyn kunnallistekniikkaan tai energiansäästöön perustuvat asuntoryhmät rakennettiin 
1990-luvulla (Palttala, Erat 2009). Tunnettuja kokonaan uudisrakennuksista koostuvia ekokyliä 
ovat Singsby Vaasan lähellä ja Kangasalan yhteiskylä. 2000-luvulla toteutunut merkittävä eko-
kylähanke on Martta-yhdistyksen rakennuttama Bromarvin ekokylä Raaseporissa. Maailmal-
la ensimmäiset ekokylät rakennettiin viime vuosisadan alussa Yhdysvaltoihin. Pohjoismaissa 
ensimmäiset ekokylät rakennettiin 1980-luvulla Ruotsissa ja Tanskassa (Palttala, Erat 2009). 
 
Ekokyliä kohtaan on esitetty kritiikkiä niiden syrjäisen sijainnin vuoksi. Ekokylien toiminnot 
koostuvat pääasiassa asumisesta ja työpaikat ja palvelut sijaitsevat kaukana. Se, mikä elä-
mäntyylissä ja rakentamisessa voitetaan, menetetään korkeissa liikenteen päästöissä. Neljän 
suomalaisen ekokylän ekologisen taseen laskennan perusteella havaittiin, että ekokylät eivät 
välttämättä olekaan kovin ekologisia (Harmaajärvi, Lyytikkä 1999). 50 vuoden ajalta laskettu 
ekologinen tase (energian ja luonnonvarojen kulutus, päästöt ilmaan, veden kulutus ja jäteve-
det, kiinteät jätteet ja kustannukset) osoitti, että ekokylien päästöt olivat pääasiassa suurempia 
kuin vertailualueilla. Erot ekokylien välillä olivat suuria ja yksi selittävä syy eroille oli liikenne.
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Katse kohdistui jo 90-luvun alussa kaupunkiympäristöön - miten ekokylien ekologisia toimin-
taperiaatteita voi yhdistää lyhyisiin välimatkoihin ja toimivaan joukkoliikenteeseen? Ensim-
mäinen kaupunkivetoinen laajamittainen energiatehokkuuteen pyrkivä ekokaupunkihanke oli 
Helsingin Viikin kaupunginosan Eko-Viikin alue. Alueen suunnittelu käynnistyi vuonna 1996 
järjestetyllä ideakilpailulla ja alue valmistui kokonaisuudessaan 2000-luvun alussa (Rodriguez, 
Jaarto, Vikström, Aho 2004). 
 
Eko-Viikissä ekologiset tavoitteet liittyivät uusiutuviin energioihin, raaka-aineiden käytön vähin-
tämiseen, ekosysteemin suojeluun sekä jätteiden, päästöjen ja melun synnyn ehkäisemiseen 
(Rodriguez ym. 2004). Myös asukkaiden omaa ekologista toimintaa haluttiin tukea. Vaikka 
alkuperäisiä energiatehokkuustavoitteita ei kaikilta osin saavutettu, Eko-Viikin energiankulu-
tus alittaa selvästi ajankohdan normaalitason. Vuosien 2002–2003 kulutustietojen seurannan 
tuloksien perusteella kohteiden lämmitysenergian kulutus oli keskimäärin 75–80 % vastaavan 
ikäisten asuinrakennusten tavanomaisesta kulutuksesta (Rodriguez ym. 2004).
 
Eko-Viikin jälkeen energian kulutuksen hillitsemiseen pyrkivä kaupunkikehitys pysähtyi useik-
si vuosiksi, vaikka sen oli odotettu aiheuttavat ekobuumin kaupunkikehityksessä (Hakaste, 
Jalkanen, Korpivaara, Rinne, Siiskonen 2004). 2000-luvun puolivälin jälkeen tiukentuneiden 
ilmastotavoitteiden innoittamana uusia hankkeita on sittemmin kehkeytynyt ympäri Suomea. 
2010-luvulla monessa Suomen kunnassa on meneillään energiatehokkuuteen pyrkiviä kaa-
vahankkeita. Kokoluokan puolesta merkittävimpiä ovat Porvoon Skaftkärr, Tampereen Vuores 
ja Oulun Hiukkavaara. Niissä pyritään vähentämään päästöjä ja luomaan samalla viihtyisää, 
vetovoimaista kaupunkia. Yleisesti ottaen niiden energiansäästötoimenpiteissä painotetaan 
ratkaisuja, jotka voidaan toteuttaa pienin kustannuksin ja joilla on parhaat kaupunkiympäristön 
ja elämänlaatua parantavat vaikutukset. Kaavahankkeiden osaksi on kytketty laajamittaisia 
selvitys- ja tutkimushankkeita, joita rahoittavat tutkimuslaitokset, julkiset tahot sekä yritykset. 

1.2 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuskysymykset

Tutkimusmenetelmäni on tapaustutkimus ja käsittelen aineistoa diskursiivisesti. Tutkimusky-
symykseni ovat:

Minkälaisia rakennetun ympäristön energiatehokkuutta 
ohjaavia työkaluja asemakaavoituksen käytössä on? 

Miten työkaluja ja asemakaavaprosessia voisi kehittää 
paremmin energiatehokkuutta edistäviksi? 

Mitä työkaluja ekokylä-korttelikonseptin 
asemakaavoituksessa tulisi käyttää?

Kuva 2 (viereisellä sivulla): 
Helsingin Eko-Viikin kaupungi-
nosa keväällä. Niina Meskus 
2014. Lupa kuvan käyttöön 
saatu kuvaajalta. 
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1.3 Käsitteet ja rajaus

Energiatehokkuus

Energiapalveludirektiivin mukaan energiatehokkuus on suoritteen, palvelun, tavaran tai ener-
gian tuotoksen ja energiapanoksen välinen suhde (Energiapalveludirektiivi 2006)

Energiatehokkuus rakennetussa ympäristössä

Rakennettu ympäristö tarkoittaa ympäristöä, jonka ihminen on muokannut omaa toimintaan-
sa varten. Suomen pinta-alasta noin kymmenesosa on eri tavoin rakennettua tai muokattua 
maata (Martinkauppi 2010). Rakennetun ympäristön on tässä työssä laskettu käsittävän sekä 
rakennukset että liikenne. Tässä työssä käsite energiatehokkuus rakennetussa ympäristössä 
tarkoittaa rakennetun ympäristön rakentamisen (rakennukset ja infrastruktuuri) ja käytön aikai-
sen energiankulutuksen tehostamista. Pääsääntöisesti käsittelen työssäni rakennetun ympä-
ristön energiankäytön tehostamista ja energian tarpeen vähentämistä, mutta huomioin myös 
uusiutuvien energian käytön lisäämisen. 

Energiatehokkuuden sukulaiskäsitteitä ovat energiapihi ja energiaviisas, joiden voi ajatella 
pyrkivät samaan lopputulokseen, tehokkaaseen energiankäyttöön ja vähäpäästöiseen ympä-
ristöön, kuten energiatehokkuuskin.

Energiatehokkuus liittyy läheisesti moneen laajempaan käsitteeseen:

Kestävä kehitys: Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät 
elämisen mahdollisuudet (Ulkoministeriön kehitysviestinnän www-sivut 2009). 
Ekologinen kestävyys: Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan luonnonvarojen säästeliästä 
kulutusta sellaisella tahdilla, että ne ehtivät uusiutua. (Sitran www-sivut) 
Ekotehokkuus: Käsitteen yhdessä määritelmässä (Lahti, Heinonen, Nissinen, Rehunen, Sep-
pälä, Säynäjoki 2012) ekotehokkuudessa ”suhteutetaan saavutettu elämän laatu toimenpiteis-
tä aiheutuviin voimavarojen kulutukseen, päästöihin ja kustannuksiin”. 

Asemakaavoituksen työkalut

Asemakaavoituksen työkaluilla pyritään ohjaamaan rakennettua ympäristöä haluttuun loppu-
tulokseen, tässä tapauksessa energiatehokkaaseen rakennettuun ympäristöön. Työkaluilla 
pyritään tunnistamaan energiatehokkaat suunnitteluratkaisut, rajoittamaan epäedullisten rat-
kaisujen syntymistä, mahdollistamaan energiatehokas elämäntapa suunnittelualueella, luo-
maan edellytyksiä tulevalle energiankulutuksen tehostamiselle sekä edistämään uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä rakennusten lämmön- ja sähkönkulutuksessa. 

Asemakaavoituksen työkaluilla pyritään vaikuttamaan sekä suunnitteluratkaisuihin, että ra-
kennettuun lopputulokseen. Olen jakanut asemakaavoituksen työkalut kahteen kategoriaan, 
suunnittelua ohjaaviin ja rakentamista ohjaaviin työkaluihin. Suunnittelua ohjaavat työkalut 
ovat esisuunnitteluvaiheessa kaavarunko tai yleissuunnitelma ja niihin liittyvät selvitykset sekä 
suunnitelmat. Kaavahankkeen käynnistymisvaiheessa suunnittelua ohjaavia työkaluja ovat ar-
vioitavien vaikutusten, osallisten ja asemakaavaa varten tehtävien suunnitelmien ja selvitysten 
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määrittäminen. Rakentamista ohjaavat työkalut ovat asemakaavakartta, asemakaavamerkin-
nät ja -määräykset sekä rakentamistapaohjeet, joita käytetään ehdotus- ja luonnosvaiheessa. 
Toteutusvaiheessa työkaluna on tontinluovutusehdot

Yleisesti ohjauskeinot voidaan jakaa kolmenlaiseen ohjaukseen; normiohjaus, taloudellinen 
ohjaus ja informaatio-ohjaus. Asemakaavoitus on normiohjausta. Työssä käsittelen myös ase-
makaavan yhteydessä laadittavia, rakentajaa ohjaavia rakentamistapaohjeita, jotka voidaan 
normiohjauksen lisäksi nähdä myös informaatio-ohjauksena niiltä osin, joissa suositellaan tai 
annetaan ohjeita rakentajalle. Käsittelen työssä myös jonkin verran rakennusvalvonnan tontin 
luovutusta ohjaavia tontinluovutusehtoja, jotka voidaan nähdä normiohjauksen lisäksi myös 
taloudellisena ohjauskeinona, jos rakentajalle esimerkiksi suodaan taloudellisia helpotteita to-
teuttaa energiatehokkaita ratkaisuja. 

Käsitteen rajaus - mikä on energiatehokasta?

Energiatehokkuutta edistäviä ratkaisuja asemakaavoituksessa ovat sellaiset suorat ja epäsuo-
rat ratkaisut, jotka pienentävät rakennetun ympäristön kokonaisenergiankulutusta. Ratkaisu-
jen vaikutuksia energiatehokkuuteen voi olla joskus vaikea arvioida. Esimerkiksi hulevesien 
hallinta liittyy vahvasti kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sadan-
tamäärien lisääntyessä ilmastonmuutoksen myötä, mutta suoranaisesti sillä ei välttämättä 
ole vaikutusta energiankulutukseen. Hulevesien luonnonmukaisessa käsittelyssä perinteisen 
sadevesiviemäri-infrastruktuurin rakentamisessa voidaan säästää energiaa, mutta toisaalta 
myös luonnonmukaista käsittelyä varten joudutaan rakentamaan infraa. Olen ottanut työssäni 

Kuva 3: Asemakaavan työkalut jaettuna suunnittelua ohjaaviin ja rakentamista ohjaaviin työkaluihin. Katkoviival-
liset pallot eivät kuulu maankäyttö- ja rakennuslain määrittttelemään kaavoitusjärjestelmään. 
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huomioon myös hulevesien käsittelyn kaltaisia ratkaisuja, joiden vaikutusta energian kulutuk-
sen tehostamiseen on vaikea todentaa, mutta jotka on aineistossani laskettu energiatehok-
kuutta edistäviksi toimenpiteiksi. 

1.4 Aineisto

Valitsin diplomityöni aineistoksi neljä suomalaista aluetta, joiden jokaisen asemakaavoitukses-
sa on ollut energiatehokkuuteen liittyviä tavoitteita. Aineistokohteet valikoituivat myös sen pe-
rusteella, kuinka paljon niistä oli saatavissa tietoa ja siksi kohteet ovatkin kaikki melko laajoja. 
Kaikki kohteet ovat asumispainotteisia uusia alueita. Kohteet sijaitsevat eri puolella Suomea, 
eteläisin Espoossa ja pohjoisin Oulussa. Ne ovat rakenteeltaan ja sijainniltaan yhdyskunta-
rakenteessa hyvin erityyppisiä. Olisi ollut mielenkiintoista tutkia myös täydennysrakentamis-
aluetta, mutta en löytänyt yhtään täydennysrakentamisasemakaavaa jossa tavoitteeksi olisi 
kirjattu erikseen energiatehokkuus tai käytetty muita energiatehokkuuteen pyrkiviä työkaluja, 
kuin täydennysrakentamista itsessään.  
 
Pääkaupunkiseudulla sijaitsevan Espoon Finnoon keskuksen asemakaava on erittäin tiivis, 
kerrostaloista koostuva urbaani keskus, joka tukeutuu metroliikenteeseen. Tampereen Isokuu-
sen keskustan aloituskorttelit ja länsiosan asemakaava käsittää kerros- ja pientaloja ja alue 
tukeutuu mahdolliseen raideliikenteeseen. Porvoon Toukovuoren asemakaavassa on sekoit-
tuneita kerros- ja pientalokortteleita ja alue sijaitsee lähellä Porvoon keskustaa ja tukeutuu 
joukkoliikenteeseen. Oulun Kivikkokankaan asemakaava koostuu pientaloista ja sijaitsee noin 
seitsämän kilometrin päässä Oulun keskustasta.
 
Toukovuoren asemakaavahanke on osa Porvoon kaupungin ja Sitran kehittämisprojektia, jos-
sa tutkittiin ja kehitettiin energiakaava-konseptia. Isokuusen asemakaava on syntynyt Tampe-
reen kaupungin ja PuuVuores ja Eco2 –hankkeiden ollessa käynnissä ja siinä on hyödynnetty 
hankkeiden tutkimustuloksia. Espoon Finnoon keskukseen liittyy energiakonsepti Fortumin 
kanssa. Oulun Kivikkokankaan asemakaava on ollut sen hyväksymisen jälkeen koealustana 
RESCA-hankkeessa. Inurdeco-kehittämishankkeeseen sillä ei ole suoraa yhteyttä.
 
Aineistona käytän valitsemieni kohteiden asemakaava-aineistoa liitteineen. Olen valinnut tutki-
musmenetelmäksi tapaustutkimuksen ja käytän diplomityössäni ainoastaan tutkimusaineistos-
sani olevaa tietoa. Joitakin energiatehokkuuteen pyrkiviä ratkaisuja ja valintoja on voitu tehdä 
asemakaavoituksen edetessä, mutta jos sitä ei lue aineistossa, en ole voinut huomioida sitä.
 
Diplomityön keskeisiä lähteitä ovat Skaftkärrin kaavarunkovaiheen loppuraportti (2010), Tou-
kovuoren asemakaava ja asemakaavan muutos (2012), Hiukkavaaran kaavarunko osa 1 ja 2 
(2008) sekä liikenteen, katujen, ympäristön, vesi- ja energiahuollon yleissuunnittelu, Kivikko-
kankaan asemakaava (2011), Isokuusi - Ekotehokkaan puukaupunginosan yleissuunnitelma 
(2013), Isokuusen keskustan aloituskortteleiden ja länsiosan asemakaava (2013), Finnoo-
Kaitaa visio. Toiminnot, maankäyttö, miljööt ja energia (2011) sekä Finnoon I Asemakaava ja 
asemakaavan muutos (2012.)
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2. RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ENERGIATEHOKKUUDEN 
OHJAAMINEN

2.1 Energian kulutus rakennetussa ympäristössä

Rakennetun ympäristön energiankulutus syntyy infrastruktuurin rakentamisesta, sen käytöstä 
sekä rakennusten rakentamisesta ja niiden käytöstä. Yhteensä rakennettu ympäristö kuluttaa 
yli puolet kaikesta kulutetusta energiasta (Martinkauppi 2010). 
 
Tässä kappaleessa käytetty tilastollinen tieto perustuu Sitran selvitykseen Rakennetun ympä-
ristön energiankäyttö ja kasvihuonepäästöt (Vehviläinen, Pesola, Heljo, Vihola, Jääskeläinen, 
Kalenoja, Lahti, Mäkelä, Ristimäki), jossa on tarkasteltu koko yhdyskuntatason energiankäy-
tön ja päästöjen osuuksia ja rakennetta. Selvityksessä tarkasteluvuosi on 2007. Tarkastelu-
vuonna energian loppukäyttö kaikilla sektoreilla oli yhteensä 307 TWh, josta rakennusten (38 
%) ja liikenteen (17 %) osuudet vastaavat suurinta osaa (kuva 4). Rakentamisen osuus on 4 
%. Rakennusten energiankulutus pitää sisällään rakennusten lämmittämisen ja sähkönkulu-
tuksen. Mukaan on laskettu asuin-, ja palvelurakennukset, maatalouden rakennukset sekä 
teollisuuden rakennukset. (Vehviläinen ym. 2010)

Kuva 4: Energian loppukäyttö jaettuna sektoreittain vuonna 2007. Rakentaminen pitää sisällään rakennusten ja 
infrastruktuurin rakentamisen.

RAKENNUKSET 38%
RAKENTAMINEN 4%
LIIKENNE 17%
TEOLLISUUS 37%
MUUT 4%

Kokonaisenergiankulutus
Yhteensä 307 TWh

Rakennetussa ympäristössä
Yhteensä 181 TWh
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Rakennusten lämmitys ja sähkönkäyttö

Rakennuskannan energiankäyttö jakautuu niin, että asuin- ja palvelurakennusten ostoenergi-
asta omakotitaloissa ja vapaa-ajan asuinrakennuksissa kuluu 38 %, kerros- ja rivitaloissa 28 
% ja palvelurakennuksissa 34 %. Käyttösähkö jakautuu kuluttajalaitteille (16 %), valaistukseen 
(7 %), talotekniikkaan (5 %), jäähdytykseen (1 %) ja lämmityssähköön (13 %). (Vehviläinen 
ym. 2010)

Rakennusmateriaalit ja rakentaminen

Rakennusmateriaalien valmistuksen ja rakentamisen osuus Suomen energiankulutuksesta 
oli 4% vuonna 2007. Selvityksessä käytettiin arviota, joka pohjautuu 10-15 vuotta aiemmin 
tehtyihin selvityksiin, sillä rakennusmateriaalien valmistuksen energiankulutusta ei tilastoida 
erikseen ja niiden selvittäminen on haasteellista. Vuonna 2007 talonrakennusmateriaalien val-
mistuksen energiankulutuksen arvioidaan olleen 5,8 TWh. (Vehviläinen ym. 2010.)
 
Väylärakentamisessa on lähtökohtana käytetty vuoden 2003 tilanteesta tehtyä selvitystä, jossa 
energiankulutuksen on oletettu kehittyvän suhteessa väyläkilometreihin. Vuonna 2007 energi-
ankulutuksen on arvioitu olleen 3,2 TWh. Arvio pitää sisällään teiden, katujen ja raiteiden ra-
kentamisessa käytettyjen rakennusmateriaalien valmistuksen energiankulutuksen. Yhteensä 
rakennusmateriaalien valmistukseen kului selvityksessä tehdyin oletuksin 9,0 TWh energiaa 
vuonna 2007. Tästä kolmanneksen on arvioitu olevan sähköä ja lopun polttoainekäyttöä. (Veh-
viläinen ym. 2010.)
 
Selvityksen mukaan rakentamisen energiankulutus on rakennusmateriaalien valmistusta vä-
häisempi. Rakennustoiminnan energiankäyttö oli polttoaineen kulutus ja rakentamisen säh-
könkulutus yhteen luettuna 4,1TWh vuonna 2007. (Vehviläinen ym. 2010.)

Liikenne

Kotimaan tie-, raide, lento- ja vesiliikenne kulutti vuonna 2007 energiaa 51,5 TWh. Tieliiken-
teen osuus sektorin energiankulutuksesta oli noin 91 % koko kulutuksesta. Tieliikenne jaetaan 
selvityksessä kahteen osaan, henkilöliikenteeseen ja tavaraliikenteeseen. Henkilöliikenne ta-
pahtuu pääosin henkilöautolla ja pieni osa linja-autolla. Henkilöautojen osuus ajetuista ajoneu-
vokilometreistä on noin 83 prosenttia. Linja-autojen osuus on noin yksi prosentti. (Vehviläinen 
ym. 2010.)
 
Henkilöliikennetutkimuksen mukaan  suomalaiset liikkuivat vuorokauden aikana kotimaassa 
keskimäärin 41 kilometriä. Kuuden vuoden takaiseen tilanteeseen nähden luvut ovat pysyneet 
lähes samoina, joskin matkoihin käytetty aika on lyhentynyt, kun kävelystä ja pyöräilystä on 
siirrytty käyttämään moottoroituja kulkutapoja. Ajoneuvokilometreistä 4 % kuljetaan kevyellä 
liikenteellä, 71 % henkilöautolla ja 21 % julkisella liikenteellä. (Henkilöliikennetutkimus 2010-
2011.)
 
Henkilöliikennetutkimuksessa nostetaan esille yhdyskuntarakenteen vaikutus suomalaisten 
kotimaan matkasuoritteeseen. Liikkumisen tarve on suurin toisaalta harvaan asutuilla alueilla 
ja toisaalta suuriksi kasvaneiden kaupunkiseutujen lievealueilla. Tutkimuksessa on tarkasteltu 
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myös aiempien vuosien tutkimuksista poikkeavia teemoja ja niiden perusteella on päätelty, että 
noin kolmasosalle matkoista olisi löydettävissä vaihtoehtoinen kulkutapa. Vaihtoehto löytyy 
harvimmin henkilöautolle ja jalankululle. Tutkimuksen mukaan etätöitä tekee keskimäärin rei-
lut satatuhatta henkeä päivässä ja heidän työmatkansa ovat keskimääräistä ansiotyöntekijää 
pidemmät. Kokopäiväisenä etätyö vähentää liikkumista, mutta vasta 25 000 henkeä päivässä 
tekee etätyötä kokopäiväisesti. (Henkilöliikennetutkimus 2010-2011.)

Yhdyskuntarakenteen vaikutus energiankulutukseen ja päästöihin

Yhdyskuntarakenteella on moniuloitteisia vaikutuksia rakennusten, perusrakenteen ja liiken-
teen aiheuttamaan energiankulutukseen (Vehviläinen ym. 2010). Vaikutusketjut voivat olla 
suoraviivaisia, mutta myös aika monimutkaisia. Suoraviivaisista vaikutusketjuja ovat esimer-
kiksi yhdyskuntarakenteen tiheyden vaikutus etäisyyksiin ja siten liikenteen määriin. Monimut-
kaisesta vaikutusketjusta esimerkkinä on yhdyskuntarakenteellisen sijainnin kautta valikoi-
tuvien talotyyppivalintojen vaikutukset elämäntapoihin ja sitä kautta liikkumistottumuksiin ja 
henkilöauton käyttöön. (Vehviläinen ym. 2010)
 
Liikenteen energiankulutukseen vaikuttavat palveluiden, työpaikkojen, asumisen ja harrastus-
ten etäisyys toisistaan sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuus liikenteessä. Kulkuta-
pavalintaan vaikuttaa yhdyskuntarakenne. Kävely ja pyöräily ovat mahdollisia, jos työpaikka 
ja päivittäiset palvelut ovat kohtuuetäisyydellä. Tutkimuksessa Kaupunkiseutujen yhdyskun-
tarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt. Kehitysvertailuja 2005–2050 (Lahti, Moilanen 2010)  
tarkasteltiin suurimpien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen kehityksen vaikutusta raken-
tamisen, rakennusten käytön ja henkilöliikenteen aiheuttamiin CO2e-päästöihin asukasta kohti 
vuodessa. Tutkimuksessa vertailtiin kahta rakennetun ympäristön päästökehitysuraa kaupun-
kiseuduilla vuoteen 2050 asti, joista perusratkaisu pohjautuu aiempaan kehitykseen (1980-
2005) ja toinen kehitykseen jossa yhdyskuntarakennetta tiivistetään. Molemmissa vaihtoeh-
doissa uusien ja olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta parannetaan merkittävästi 
mm. uusien rakentamismääräysten myötä ja ajoneuvokanta uusiutuu vähäpäästöisemmäk-
si. Vuonna 2050 rakennetun ympäristön päästöt ovat perusuran mukaisen kehityksen toteu-
tuessa 5,5 tCO2e/(asukas, a). Laskelman mukaan yhdyskuntasuunnittelulla voitaisiin leikata 
CO2e-päästöjä 25% perusratkaisuun verrattuna. (Lahti, Moilanen 2010.) 
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2.1 Kaavoitus työkaluna

Kaavoituksen suuri merkitys energiatehokkaiden yhdyskuntien suunnittelussa nousi esille 
ERA17- Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017-työssä (Martinkauppi 2010). Sen 
mukaan kaavoitus on ratkaiseva väline ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisesti kestävän ra-
kennetun ympäristön muodostamisessa ja kestävän elämäntavan mahdollistamisessa.
 
Raportissa Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus (Lylykangas, Lahti, Vainio 2013) näh-
dään, että kaavoituksen tulee luoda mahdollisuudet vähäpäästöiselle elämälle kaikkien mui-
denkin fyysistä elinympäristöä koskevien ratkaisujen kautta. 
 
Kaavoitus on luonteeltaan ”alueellisia erityispiirteitä ymmärtävä ja erilaisia maankäytön ta-
voitteita yhteen sovittava suunnitelma rakentamisesta” (Lylykangas ym. 2013). Mahdollista-
van luonteen vuoksi kaavoituksen ei tarvitse pyrkiä estämään kaikkia epäedullisia valintoja 
rakennusten toteutusvaiheessa (Lylykangas ym. 2013). Näkökulmana estämisen sijaan on, 
että kaava esittää vision toteutuksesta, joka johtaa energiatehokkaaseen rakennettuun ympä-
ristöön ja luo samalla edellytyksiä myöhemmille energiatehokkuuteen tähtääville ratkaisuille, 
kuten täydennysrakentamiselle tai hajautetulle uusiutuvalle energiantuotannolle alueella (Ly-
lykangas ym 2013).

Kaavatasot

Kaavoitusta tapahtuu sekä yleispiirteisellä että yksityiskohtaisella tasolla. Yleispiirteisiä kaa-
voja ovat maakuntakaava, yleiskaava ja kuntien yhteinen yleiskaava. Asemakaavat ovat kun-
takohtaisia detaljikaavoja. Alueiden käytön suunnittelujärjestelmässä kullakin kaavatasolla on 
toisiaan täydentävä tehtävä. (Jääskeläinen ym 2010.)
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat kansainvälisesti tai kansallisesti keskeisiä tavoit-
teita, joilla edistetään maankäyttö- ja rakennuslain yleisen tavoitteen mukaisesti hyvän elin-
ympäristön syntymistä ja kestävän kehityksen periaatteen toteutumista alue- ja yhdyskunta-
rakennetta koskevissa päätöksissä (Jääskeläinen ym. 2010). Marraskuussa 2009 tarkastettiin 
ja päivitettiin vuonna 2000 annettuja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Keskeiset tar-
kistukset koskivat mm. yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja alueidenkäytön energiaratkai-
suja. Alueidenkäytön suunnittelussa on hillittävä aikaisempaa vahvemmin ilmastonmuutosta. 
Kaavoituksessa tulee pyrkiä ratkaisuihin, joilla säästetään energiaa ja lisätään uusiutuvien 
energialähteiden hyödyntämistä (Valtioneuvoston päätös 2008.)
 
Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Sen laatii ja hy-
väksyy maakunnan liitto. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntaraken-
teen periaatteet keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja osoitetaan maakunnan kannalta kehittä-
misen kannalta tarpeellisia alueita (MRL 25 §). Yhdyskuntarakennetta ja päivittäisten matkojen 
pituuksia koskevat merkittävimmät ratkaisut tehdään maakunta- ja yleiskaavatasolla. Maa-
kuntakaavalla voidaan luoda suotuisat edellytykset tehokkaalle kaukoliikennejärjestelmälle. 
Kaupan suuryksiköiden sijainti päätetään maakuntakaavassa. Jotkut energiaratkaisut, kuten 
tuulivoimapuistojen sijainti, ratkaistaan maakuntakaavassa.
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Kuva 5: Kaaviossa on esitetty yleisellä tasolla kullakin kaavatasolla tehtävät rakennetun ympäristön energiatehok-
kuuteen vaikuttavat ratkaisut.

VALTAKUNNALLLISET ALUEIDEN
KÄYTTÖTAVOITTEET

MAAKUNTAKAAVA

YLEISKAAVA/ OSAYLEISKAAVA

ASEMAKAAVA

- Merkittävät infrastruktuuriratkaisut

- Yhdyskuntarakenne
- Kaukoliikennejärjestelmä
- Kaupan suuryksiköt
- Tuulipuistot 

- Yhdyskuntarakenne
- Liikkumisen ja palveluiden infrastruktuuri
- Työpaikkojen sijoittuminen
- Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn verkostot
- Asumisen suuntaviivat
- Kauko- ja aluelämpöratkaisut

- Rakentamisen tehokkuus
- Palveluiden saavutettavuus
- Kävelyn ja pyöräilyn verkostojen saavutettavuus
- Rakentamisen ohjaus
- Kortteli- ja aluekohtaiset energiaratkaisut
- Hajautettu energiantuotanto
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Yleiskaavan päämääränä on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjaaminen ja sen 
laatimisesta vastaa kunta (MRL 35 §). Kaavan hyväksyy kaupungin- tai kunnanvaltuusto. Jos 
kunnat ovat laatineet yhteisen yleiskaavan, sen hyväksyy kuntien yhteinen toimielin ja vahvis-
taa ympäristöministeriö (MRL 37 § ja 47 §). Yleiskaava yhteensovittaa yhdyskunnan eri toimin-
not, kuten asutuksen, palvelut ja työpaikat sekä virkistysalueet. Yleiskaavoituksella ratkaistaan 
tavoitellun kehityksen periaatteet. Yleiskaavassa ohjataan päivittäisten kulkumatkojen pituus 
ja rakennettavan infrastruktuurin laajuus. Yleiskaavan ratkaisut määrittävät, millainen liikenne- 
ja energiantuotantojärjestelmä tai vesi- ja jätehuoltoverkko tarvitaan.
 
2.2 Asemakaava ohjausvälineenä

Asemakaavat ovat kuntakohtaisia yksityiskohtaisia toteuttamissuunnitelmia. Kaavassa osoi-
tetaan alueet asumista, elinkeinotoimintaa, palveluja, liikennettä ja virkistystoimintoja varten. 
Asemakaava on kunnan itsehallinnon alainen, mutta sen on toteutettava ylempiä kaavatasoja 
sekä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoalu-
etta, mutta se voi myös koskea yksittäistä tonttia. Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta 
sekä kaavamerkinnät- ja määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan 
laatimisesta ja kaavan keskeisistä ominaisuuksista. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaavan tehtävä on ohjata rakentamista ja muuta 
maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, 
olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edel-
lyttämällä tavalla (MRL 50 §). Kaava on luonteeltaan rajoittava ja poissulkeva eli defensiivinen 
(Jääskeläinen ym 2010). Se sulkee pois rakentamista tietyiltä alueilta, toisaalla se mahdol-
listaa sen. Kun alueelle on hyväksytty kaava, sitä noudatetaan rakentamisessa.  Maankäyt-
tö- ja rakennuslain 37 § mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytyksen 
terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle 
ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä 
niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Jos asemakaavoitettavalla alueella ei ole oikeus-
vaikutteista yleiskaavaa, tulee asemakaavassa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä 
yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. (MRL 54 §) 
 
Asemakaavoitus on osa maankäytön suunnittelun kokonaisuutta. Asemakaavassa ei voida 
ohjata kaikkea rakennetun ympäristön energiankulutusta mutta sillä pystytään vaikuttamaan 
kaikkii osa-alueisiin, joista rakennetun ympäristön energiatehokkuus syntyy. Osa rakennetun 
ympäristön energiatehokkuuteen olennaisesti vaikuttavista ratkaisuista on tehty ylemmillä kaa-
vatasoilla, eikä asemakaava voi ohjata kaikkia rakennussuunnittelun ratkaisujakaan. Vaikut-
tavimpaan rakennettuun ympäristöön päästään, kun energiatehokkuustavoitteita toteutetaan 
määrätietoisesti jokaisella kaavatasolla. Viime kädessä myös rakennetun ympäristön käyttäjäl-
lä on merkittävä rooli toteutuvassa energiankulutuksessa, joten rakentamisen ja rakennusten 
käytön ohjauksella ja opastuksella on merkittävä rooli. Asemakaavassa voidaan silti tehdä 
tehokkaita ratkaisuja, vaikka yleiskaava ei niitä tukisikaan kaikilta osin (Lylykangas ym. 2013).
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Asemakaavalla on myös ajallinen ulottuvuus. Asemakaavan tulee jättää tilaa uusille energia-
tehokkuutta parantaville ratkaisuille joita voivat olla esimerkiksi kehittyvä joukkoliikenne tai uu-
siutuvien energoiden käyttöönotto (Lylykangas ym. 2013). On mahdollista, että asemakaavoi-
tuksessa luotuja varauksia ei koskaan toteuteta. Varaukset onkin tarkoituksenmukaista tehdä 
siten, että ne eivät nosta rakentamiskustannuksia tai johda tarpeettoman alhaiseen maankäy-
tön tehokkuuteen (Lylykangas ym. 2013). Asemakaavan varaus saattaa kuitenkin myöhem-
min toimia jopa kannustimena CO2e-päästöjä vähentäviin toimenpiteisiin, koska investoinnit 
voidaan toteuttaa ilman kaavamuutosta (Lylykangas ym. 2013.)

Taulukossa (kuva 5) olen arvioinut asemakaavoituksen, rakentamistapaohjeiden sekä tontin-
luovutusehtojen vaikutusmahdollisuuksia energiatehokkuudeen edistämisessä rakennetussa 
ympäristössä. Taulukko on laadittu julkaisussa Ilmastotavoitteita toteuttava asemakavoitus 
(Lylykangas ym 2013) olevan taulukon pohjalta, jossa arvioitiin asemakaavoituksen ja raken-
tamismääräyksien vaikutusmahdollisuuksia päästövähennyksiin.

Infran rakentamisen energiankulutukseen asemakaavoitettavalla alueella asemakaavalla on 
suora vaikutus. Asemakaava määrää katujen, torien, kunnallistekniikan ja katuvalaistuksen 
rakentamisen määrän. Liikenteen energiankulutukseen asemakaavalla voidaan vaikuttaa jos-
sakin määrin, joskin suurelta osin asumisen, palvelujen ja työpaikkojen etäisyydet ja joukko-
liikenteen palvelutason edellytykset on määritelty yleiskaavassa. Kevyen liikenteen käyttöä 
voidaan asemakaavatasolla tukea luomalla edellytykset polkupyörien säilytykselle ja toteut-
tamalla ylemmillä suunnittelutasoilla määritettyjä kävelyn ja pyöräilyn verkostosuunnitelmia.

Rakentamisen energiankulutusta asemakaavalla pystytään ohjaamaan materiaaleilla ja perus-
tamistavalla. Niihin voi vaikuttaa myös rakennustapaohjeilla ja tontinluovutusehdoilla. Raken-
tamistapaohjeissa korostuu ohjaava vaikutus. Rakennusten energiankäyttöön ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöön voi vaikuttaa velvoittamalla liittymään lämpöverkkoon tai mahdollis-
tamalla muita energiamuotoja. Näihin voi vaikuttaa myös tontinluovutusehdoilla. Rakennuksen 
sähköenergiankulutukseen voi pyrkiä vaikuttamaan rakentamistapaohjeessa. Rakennuksen 
lämmitettävien tilojen määrään voi jossakin määrin vaikuttaa asemakaavalla ja rakentamis-
tapaohjeilla. Rakennuksen hahmoon, muotoon ja suuntaukseen asemakaavalla voi vaikuttaa 
merkittävästi.

Asemakaavan vaikutusmahdollisuuksia arvioitaessa on huomioitava, että kaava on suunnitel-
ma alueen rakentamisesta eikä tuleva rakentaminen aina välttämättä noudata täysin suunni-
teltua (Lylykangas ym. 2013.) 

Kaavamerkintöjen sitovuus

Asemakaavan tarkoitus on ohjata rakentamista kaavan tavoitteiden ja maankäyttö- ja raken-
nuslain asettamien tavoitteiden mukaiseen ympäristöön. Asemakaavamerkintöjä ja –määrä-
yksia pohtiessa on punnittava, kuinka yksityiskohtaisesti rakentamista voidaan ohjata. Yksi-
tyiskohtaisesti ohjaavassa asemakaavassa on vaarana, että määräysten sisältö vanhentuu 
ennen rakentamista tai että kaikkien määräyksien toteuttaminen voi tulla rakentajalle jopa niin 
kalliiksi, että alue ei lähde rakentumaan. Rakennusten energiatehokkuuden kannalta voi olla 
järkevää jättää tilaa myös rakennussuunnittelulle ja siinä syntyville innovaatioille sekä käyt-
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Kuva 6: Taulukossa on esitetty arvio asemakaavan, rakentamistapaohjeiden ja tontinluovutusehtojen vai-
kutusmahdollisuuksista rakennetun ympäristön energiankulutukseen. Tumma vihreä väri: vaikutusmah-
dollisuudet ovat suuret. Vaalea vihreä väri: suunnittelutasolla voidaan jossain määrin vaikuttaa ko. ener-
giankulutukseen tai luoda edellytyksiä energiatehokkaan ratkaisun toteutumiselle.

Kaavio perustuu Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus -julkaisun (Lylykangas, Lahti, Vainio 2013)
taulukkoon sivulla 15: “Arvio asemakaavoituksen vaikutusmahdollisuuksista CO2e-päästöihin.” Lupa 
kaavion käyttöön saatu tekijöiltä.

ASEMAKAAVA
RAKENNUSTAPAOHJEET
TONTILUOVUTUSEHDOT

INFRAN RAKENTAMINEN

Kadut, tiestöt ja liikenneväylät määrät

Torit, aukiot ja kaupunkitilat määrät

Kunnallistekniikka määrät

Kaukolämpöverkosto määrät

Katuvalaistus määrät

LIIKENTEEN ENERGIANKULUTUS

Palveluiden, työpaikkojen ja asumisen etäisyys 
toisistaan

pääosin yleiskaavassa

Joukkoliikenteen verkostot edellytykset

Kevyen liikenteen verkostot ja saavutettavuus säilytys

RAKENTAMINEN

Rakennusten runkomateriaalit

Rakennusten ulkoverhousmateriaalit

Rakennusten perustustapa sijainnin määrittäminen

RAKENNUSTEN ENERGIANKÄYTTÖ (JA UUSIUTUVAT ENERGIAT)

Rakennusten liittyminen kaukolämpöverkkoon poikkeaminen sallittu

Muu lämmitysmuoto kuin kaukolämpö

Rakennusten sähköenergiankulutus

uusiutuvan energian tuotanto rakennuksissa edellytykset

Lämmitettävien tilojen määrä

Rakennuksen hahmo, muoto ja suuntaus
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täjälle sopiville ratkaisuille. Tilaa on hyvä jättää myös kehittyville teknologioille, jotka antavat 
myöhemmin uusia mahdollisuuksia lisätä energiatehokkuutta. Lyhytnäköisesti suunnitteluajan-
kohdan lähtökohdista tehty asemakaava voi vaikeuttaa näiden käyttöönottoa, jolloin kaava ei 
enää palvele sen ohjaustavoitteita.
 
Yksityiskohtaisessa kaavassa päätavoitteet voivat hämärtyä, kun rakentamisessa huomio 
keskittyy pienten ratkaisujen toteuttamiseen. Tärkeimpien tavoitteiden täyttymiseksi voi olla 
järkevää jättää toisarvoisia tavoitteita ohjeellisiksi tai jopa täysin rakennussuunnittelun pää-
tettäväksi. Rakentajalle voidaan jopa antaa toisessa asiassa täysin vapaat kädet samalla kun 
toinen asia on tiukasti säädetty.
 
Keskustelua siitä, kuinka tarkasti kaavoitus saa ohjata rakentamista, on käyty viimeisen vuoden 
aikana muun muassa Rakennusteollisuus ry:n aloitteesta. Keskustelu on lähtenyt asuntopulas-
ta kärsivästä Helsingistä, jossa rakennuttajat ovat laskeneen liian tiukkojen kaavamääräyksen 
nostavan rakennusten hintoja kohtuuttomasti. Rakennuslehti (2013) laski, että ”tarpeettomilla” 
kaavamääräyksillä nostetaan rakennuksen hintaa jopa 27 prosentilla. Pääpaino keskustelussa 
on ollut kaupunkikuvallisten määräysten sitovuudesta, mutta jutussa on nostettu kustannuksia 
kasvattavaksi tekijäksi myös energiatehokkuusmääräykset.

Kilpailullisten ongelmien välttämiseksi yksittäistä kaavamääräystä ei välttämättä ole tarkoi-
tuksenmukaista muotoilla siten, että se lukitsee suunnitteluratkaisun rakennussuunnittelussa 
(esimerkiksi puu päärakennusmateriaalina, liittyminen kaukolämpöön, passiivitalo) (Lylykan-
gas ym 2013). Kaavamääräyksellä tulisi pikemmin tavoitella esimerkiksi rakennusmateriaalin 
osalta vähäpäästöistä rakennusmateriaalin käyttöä tai kaukolämmön osalta tavoitella tiettyä 
ominaisenergiankulutusta. Määräystä voitaisiin täsmentää rakentamistapaohjeessa esimerk-
kien avulla. Tämänkaltainen kaavamääräyksen muotoilu sallisi erilaisia ratkaisuja, välttäisi kil-
pailullisia ongelmia ja loisi rakennusteollisuudelle insentiivin kehittää uusia, vähäpäästöisiä 
ratkaisuja. (Lylykangas ym. 2013)

Asemakaavan energiatehokkaita työkaluja eivät ole pelkät yksittäiset asemakaavamääräykset 
ja -merkinnät. Vaikka rakennuksen yksittäisiä ominaisuuksia ei määrättäisikään asemakaavas-
sa, tehdään siinä kuitenkin suunnitteluratkaisuja, joilla vaikutetaan suoraan energiankulutuk-
seen.
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Asemakaavoitukseen liittyvät muut ohjauskeinot

Muita asemakaavoitukseen liittyviä rakennetun ympäristön ohjauskeinoja ovat maankäyttö- ja 
rakennuslaissa määritellyt rakennusvalvonta rakennuslupamenettelyineen, katusuunnitelma, 
tonttijako sekä puiston tai muun yleisen alueen suunnitelma (Maankäyttö- ja rakennusasetus 
1999). Rakentamista ohjataan myös tontinluovutussopimuksilla tai maankäyttösopimuksilla 
(Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 2003). 

Rakentamismääräykset 
Vuonna 2012 voimaan tulleet rakentamismääräykset ohjaavat rakennusten energiankulu-
tuksesta aiheutuvia päästöjä määrittelemällä kullekin rakennukselle laskennallisen E-luvun. 
Rakennuksen lämmitysenergian tuotantotapa vaikuttaa siihen, kuinka paljon rakennus saa 
kuluttaa energiaa. Suhteessa kaavoitukseen, rakentamismääräykset eivät huomioi alueiden 
erityispiirteitä, kuntien erilaisia painotuksia päästövähennyksissä tai eri tavoin tuotettavan kau-
kolämmön päästöjä (Lylykangas ym. 2013.) Rakentamismääräykset kohdistuvat uudisraken-
tamiseen ja asettavat vähimmäisvaatimuksia toteutettavien rakennusten ominaisuuksille.

Rakennusjärjestys
Kunnilla on käytössään rakennusjärjestys, jossa ”annetaan paikallisista oloista johtuvia 
suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen 
sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeellisia määräyksiä” 
(MRL 14 §.) Rakennusjärjestykseen voidaan sisällyttää energiatehokkuutta edistäviä määrä-
yksiä, esimerkiksi polkupyörien säilytys. 

Rakentamistapaohjeet 
Rakennettua ympäristöä pyritään myös ohjaamaan asemakaavan yhteydessä laadittavilla 
rakentamistapaohjeella. Rakentamistapaohje opastaa rakentajaa kaavan tavoitteiden mukai-
seen rakentamiseen, mutta sillä ei ole oikeudellisia vaikutuksia. Rakentamistapaohjeessa voi-
daan antaa määräyksiä tai suositella joitakin ratkaisuja. Ohjeessa käsitellään rakennuksen 
ominaisuuksiin liittyviä asioita sekä tonttikohtaisia järjestelyjä. Asemakaavamääräysten ohella 
tai niiden sijaista yksityiskohtaisia tavoitteita voi edistää rakentamistapaohjeen ja tontinluovu-
tusehtojen tai rakennusvalvonnan laadun ohjauksen avulla. Rakentamistapaohje on asema-
kaavaa joustavampi ohjausväline. Rakentamistapaohjeelle saa sitovuutta, kun se hyväksy-
tään asemakaavan yhteydessä tai sidotaan osaksi tontinluovutusehtoja.

Tontinluovutussopimus 
Jos kunta omistaa asemakaavan mukaisen tontin, luovuttaa se sen rakentajalle joko vuokraa-
malla tai myymällä tontin. Tontinluovutukseen laaditaan tontinluovutusehdot, joihin  voidaan 
kytkeä myös energiatehokkuuteen liittyviä ehtoja. Tontin luovutussopimuksiin ja maankäyt-
tösopimuksiin voidaan kirjata sellaisia määräyksiä, joista ei asemakaavassa voida määrätä. 
Ympäristöministeriön opas ”Asemakaavamerkinnät ja –määräykset” nostaa esimerkiksi tällai-
sesta ratkaisusta kiinteistön lämmitystavan.
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Vuokraamalla tontteja myymisen sijaan, voi kunta ohjata rakentamista tehokkaammin (Birell 
2010). Yrityksille tontteja ei saa luovuttaa alle käyvän hinnan, sillä se katsottaisiin kunnan an-
tamaksi yritystueksi (Birell 2010). Tonttia luovutettaessa kunnalla on mahdollisuus valita tontin 
saajan harkinnanvaraisesti. Tässä tilanteessa kunnalla on mahdollisuus suosia tontinhakijaa, 
joka on esittänyt haluttuja tavoitteita kyseistä tonttia hakiessa. Jos tontinluovutusehtoihin si-
sältyy vaatimuksia, joista poikkeaminen ei vaikuta kokonaisetuun, voidaan siihen kirjata vaati-
muksen ohittamisen kompensoivia tavoitteita, esimerkiksi puurakentamisen kompensointi pai-
kallisella sähkön tuottamisella, kuten Skaftkärrin Toukovuoren asemakaavan alueen tontteja 
luovutettaessa tehtiin. Tontin luovutuksesta voidaan myös järjestää neuvottelu, jolloin kunnan 
tavoitteet voidaan neuvottelemalla sovittaa yhteen esimerkiksi kunnasta yritystonttia hakevan 
tahon kanssa (Birell 2010). Neuvottelua voidaan käyttää myös muiden kuin yritystonttien osal-
ta, kuten erityistonttien ja erilaisten tontin osien luovuttamisen yhteydessä (Birell 2010).
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3. ESIMERKKIKOHTEET

Toukovuori

Porvoon Skafrkärrin alueelle sijoittuva Toukovuoren asemakaava valmistui vuoden 2012 ke-
väällä ja on ensimmäinen Porvoon Skaftkärrin alueelle valmistunut kaava. Toukovuoren ra-
kentamisessa pyritään pieneen hiilijalanjälkeen ja kestäviin ratkaisuihin. Tavoitteena on luoda 
alueen mittakaavan, korttelityyppien, katualueiden mitoituksen ja käsittelyn ja viheralueiden 
suunnittelun kautta uudenlainen, moderni heijastuma Porvoolle tyypillisistä, pienipiirteisis-
tä puutaloalueista, kuten vanha Porvoo ja Tarkkisten kyläalue. Asemakaavan alueelle tulee 
muuttamaan 1300-1400 asukasta. 
 
Toukovuoren asemakaavaprosessissa testattiin ja kehitettiin kaavarunkotyössä esitettyjä kei-
noja ja laskentamenetelmiä rakennetun ympäristön energiatehokkuuden edistämiseksi sekä 
alueen päästöjen vähentämiseksi. Toukovuoren asemakaavatyössä tutkittiin, miten maankäyt-
tö- ja rakennuslain mukaiseen kaavaan ja kaavaprosessiin liitetään energiatehokkuus, hiili-
jäljen pienentäminen sekä hiilitaselaskelmat. Energia-, päästö- ja kustannusvaikutusten arvi-
ointi oli osa kaavan vaikutusten arviointia. Kustannuksia tarkasteltiin asukkaan, kaupungin ja 
energiayhtiön liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisen kannalta. Osana asemakaavatyötä 
selvittiin lisäksi kunnan käytettävissä olevia energiatehokkaan rakentamisen ohjauskeinoja 
(asemakaava ja kaavamääräykset, rakentamistapaohjeet, tontinluovutusehdot ja muut keinot) 
ja niiden vaikutusmahdollisuuksia.
 
Koko Skaftkärrin kaavarungon alueelle on tarkoitus rakentaa energiatehokkuuteen perustuva 
6000:n asukkaan kaupunginosa. Skaftkärrin energiakaavahanke on Sitran ja Porvoon kau-
pungin rahoittama energiatehokkuustavoitteita kaavoituksen lähtökohdista tutkinut hanke. 
Toukovuoren asemakaava oli osa kehittämishanketta. Skaftkärrin hankkeen energiakaavassa 
tutkittiin ja mallinnettiin energiatehokkuuden kytkemistä osaksi normaalia kaavoitusprosessia. 
Tavoitteena oli luoda energiakaavan malli tai konsepti, jonka avulla voidaan suunnitella mah-
dollisimman energiatehokkaita alueita. 

(Kaavarunkovaiheen loppuraportti 2010 ja Toukovuoren asemakaava ja asemakaavan muutos 
2012.)

Kuva 7 (viereisellä sivulla ylhäällä): Esimerkkikohteet sijoitettu Suomen kartalle
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Kuva 9 (viereinen sivu alhaalla): Pienennetty ote 
Kivikkokankaan asemakaavakartasta. Oulun kau-
punki 2011. Lupa kuvan käyttöön saatu. 

Kivikkokangas

Kivikkokankaan asemakaava oli ensimmäinen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon alueelle hy-
väksytty asemakaava. Kivikkokankaan asemakaavoituksessa oli tavoitteena noudattaa kaa-
varungossa esitettyjä periaatteita kestävän kehityksen mukaisesta kaupunkisuunnittelusta. 
Suunnittelun lähtökohtia olivat monipuolinen asuntotarjonta, uudenlaiset asuntotyypit, asumis-
viihtyisyys ja mahdollisuudet sosiaalisiin kontakteihin. Alueella kiinnitettiin erityistä huomiota 
ekologiseen suunnitteluun. Kivikkokankaan alueelle tulee yhteensä noin 2788 asukasta.
 
Kivikkokangas on osa entisen kasarmialueen paikalle rakennettavaa uuden Hiukkavaaran 
kaupunginosan kaavarunkoa, joka hyväksyttiin vuonna 2008. Hiukkavaaran kaavarungon ta-
voitteena on rakentaa kestävä pohjoinen talvikaupunki. Entisen kasarmialueen paikalle on 
tarkoitus rakentaa käyttäjälähtöinen, älykkään energiatehokas ja neljän vuodenajan kaupun-
kielämän keskus. Alue suunnitellaan 20 000 asukkaalle ja siitä tulee Pohjois-Suomen suurin 
asuinalue.

(Hiukkavaaran kaavarunko 2008 osa 1 ja 2. Hiukkavaaran kaavarunko sekä liikenteen, katujen, 
ympäristön, vesi- ja energiahuollon yleissuunnittelu ja Kivikkokankaan asemakaava. 2011.)

Isokuusi, keskustan aloituskorttelit ja länsiosa

Isokuusi on osa Tampereella rakentuvaa Vuoreksen aluetta. Isokuusesta kaavoitetaan kah-
dessa vaiheessa, ensimmäisenä hyväksyttyyn, keskustan aloituskortteleiden ja länsi-osan 
asemakaavan alueelle tulee noin 1500 asukasta. Yhteensä Isokuuseen tulee asukkaita noin 
4700.  Isokuusen ensimmäisen asemakaavan tavoitteena on luoda luonnon helmassa ole-
va viihtyisä pikkukaupunkimainen alue, jossa on monipuoliset asuinrakennus- ja asuintyypit 
ja jossa mahdollisimman monipuoliset palvelut on saavutettavissa kävellen. Rakentamisella 
pyritään rakennusten ja liikenteen energiankulutuksen ja päästöjen merkittävään vähentä-
miseen ja edellytysten luomiselle tehokkaalle ja joustavalle joukkoliikenteelle. Osa-alueiden 
tehokkuus ja rakennustyypit optimoidaan alustavasti kaukolämpöverkolle ja muille teknisille 
verkoille. Keskustakortteleissa sovelletun kumppanuuskaavoituksen, joka tehtiin yhteistyössä 
yritysryhmien kanssa, tavoitteena oli saada keskustaan korkeatasoisia puurakenteisia kerros-
talokortteleita, joilla on hyvä energia- ja resurssitehokkuus sekä pieni kokonaishiilijalanjälki.
 
Isokuuseen suunnitellaan arkkitehtuuriltaan yhtenäistä puusta rakennettua aluetta, jossa on 
puukerrostaloja, puisia liikerakennuksia ja pientaloja. Toteutuessaan Isokuusen alue on suurin 
nykyaikainen puukaupunkiympäristö Suomessa. Isokuusesta tavoitellaan myös hiilineutraalia 
aluetta, jossa energiatehokkuus, energiajärjestelmät, materiaalitehokkuus, elinkaariajattelu ja 
ekologiset elämäntavat otetaan huomioon suunnittelun alusta asti.

Kuva 8 (viereisellä sivulla ylhäällä): Pienennetty 
ote Toukovuoren asemakaavakartasta. Porvoon 
kaupunki 2012. Lupa kuvan käyttöön saatu.



32

Kuva 11 (viereisen sivun alhaalla): Pienennös Finnoon 
keskuksen asemakaavakartasta. Espoon kaupunki 2012. 
Lupa kuvan käyttöön saatu. 

Isokuusen kehittämistyössä on ollut mukana Tekesin rahoittama PuuVuores-hanke, jossa ke-
hitettiin ekotehokasta puukaupunkia. Hankkeen tavoitteena on rakentaa Isokuusesta hiilineut-
raali asuinalue, jossa asuinalueen toteuttamisen ympäristövaikutuksiin kiinnitetään huomiota 
suunnittelun alusta asti. Asemakaavan laatimisen yhteydessä kehitetään erityisesti ekokaavan 
ja muiden ohjausvälineiden menetelmiä yhdessä ECO2-hankkeen kanssa.

(Isokuusi - Ekotehokkaan puukaupunginosan yleissuunnitelma. 2013 ja Isokuusen keskustan 
aloituskortteleiden ja länsiosan asemakaava. 2013)

Finnoon keskus, Finnoo, Espoo

Finnoon keskuksen asemakaava on Espoon Finnoon uudistuvan alueen ensimmäinen. Ase-
makaavan alueelle tulee noin 5000 aukasta. Finnoon keskuksesta kehitetään tulevan metro-
aseman ja metrokeskuksen ympärille rakentuva alue, joka on toiminnoiltaan monipuolinen, 
vetovoimainen ja mahdollistaa tehokkaan rakentamisen. Metrokeskuksen ympäristöstä kehi-
tetään alueen pääkeskus, jonka yhteyteen sijoittuvat keskeiset palvelut. Kaupunkirakenteelli-
sesti ja -kuvallisesti tavoitteena on kaupunkimainen omaleimainen ympäristö, joka hyödyntää 
merellisyyttä.
 
Aluetta kehitetään ilmastonmuutoksen torjunnan esimerkkialueena. Asemakaavoituksella luo-
daan edellytykset hiilineutraalin alueen rakentumiselle. Alueen suunnittelussa korostetaan il-
masto- ja energiavaikutuksiltaan merkittävimpiä tekijöitä. Finnoon keskuksen alueella pyritään 
vähentämään liikennetarvetta muun muassa tiiviillä kaupunkirakenteella ja sekoittuneilla toi-
minnoilla. Liikenteessä pyritään vähäpäästöisyyteen ja mahdollisimman suuri osa liikennetar-
peesta pyritään tyydyttämään joukkoliikenteen keinoin keskeisesti sijaitsevan metroaseman 
myötä sekä kehittämällä kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. 

(Finnoo-Kaitaa visio. Toiminnot, maankäyttö, miljööt ja energia. 2011 ja Finnoon I Asemakaava 
ja asemakaavan muutos. 2012.)

Kuva 10 (viereisen sivulla ylhäällä): Pienennös Isokuusen 
keskustan aloituskortteleiden ja länsiosan asemakaava-
kartasta. Tampereen kaupunki 2013. Lupa kuvan käyttöön 
saatu.
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4. ASEMAKAAVOITUKSEN TYÖKALUT

Olen jakanut asemakaavoituksen energiatehokkuutta ohjaavat työkalut kahteen ryhmään, 
suunnittelua ohjaaviin ja rakentamista ohjaaviin työkaluihin. Suunnittelua ohjaavat työkalut 
ovat kaavarunko, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä suunnittelun tueksi tehtävät sel-
vitykset. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pitää sisällään kolme ohjaavaa työkalua; vai-
kutusten arvioinnin suunnittelemisen, asiantuntijoiden/yhteistyötahojen valitsemisen sekä laa-
dittavien suunnitelmien määrittelemisen. Rakentamista ohjaavat työkalut ovat asemakaava, 
rakentamistapaohjeet sekä tontinluovutus.

4.1 Suunnittelua ohjaavat työkalut

Ennen varsinaista asemakaavan suunnitteluvaihetta asemakaavoituksella on käytössään 
suunnittelua ohjaavia työkaluja. Tässä luvussa käyn läpi asemakaavoituksen käynnistämisvai-
heen ja suunnittelua ohjaavat työkalut liittäen ne esimerkkialueiden, Toukovuoren, Kivikkokan-
kaan, Isokuusen keskustan aloituskortteleiden ja Länsi-osan sekä Finnoon asemakaavapro-
sesseista löytyviin käytäntöihin ja työkaluihin. 

Kaavarunko ja yleissuunnitelma

Kaavarungolla ja itse asemakaavavaihetta edeltävällä yleispiirteisemmällä suunnittelulla pyri-
tään vaikuttamaan tulevaan asemakaavasuunnitteluun. Kaavarungon tarkoituksena on tuottaa 
tarpeellista tietoa asemakaavoitukselle. Kaavarunko tai yleissuunnitelma ei ole virallinen kaa-
vamuoto. Ne täydentävät ja tarkentavat osayleiskaavaa ja ovat asemakaavoituksen kannal-
ta esisuunnittelua. Kaavarungon laadinta tulee kyseeseen usein silloin, kun samalle alueella 
laaditaan useita asemakaavoja. Kaavarungolla edistetään maankäytön tavoitteita laajemmalla 
alueella, jotta ne ratkaisut, jotka tarvitsevat laajempaa tarkastelukenttää, voivat toteutua tehok-
kaampana ja vaikuttavampana.  Energiatehokkuuteen pyrkivissä kaavahankkeissa kaavarun-
ko on laadittu Porvoon Skaftkärrin sekä Oulun Hiukkavaaran asemakaavoituksen yhteydessä. 
Tampereen Vuoreksen Isokuusen asemakaavasuunnittelun pohjaksi laadittiin yleissuunnitel-
ma, joka rinnastuu kaavarunkoon. Finnoon alueelle tehtiin Finnoo-Kaitaa -visio, jossa määri-
teltiin yleiset tavoitteet asumiselle, palveluille, liikenteelle ja energialle.

Toukovuori: Skaftkärrin kaavarunko
Skaftkärrissä asemakaavoituksen pohjaksi tehtiin voimassa olevaan yleiskaavaan pohjautuva 
kaavarunko. Keskeisenä kaavarunkotyön lähtökohtana oli tutkia ja ideoida alueen maankäyttö-
vaihtoehtoja, arvioida vaihtoehtojen energiatehokkuutta, taloudellisuutta, toteuttamisen vaiku-
tuksia sekä päättää tältä pohjalta alueen maankäytön pääperiaatteet. Skaftkärrin kaavarungon 
tarkoituksena oli myös tuottaa tietoa, mitkä ovat energiatehokkuuden kannalta merkittävimmät 
ratkaisut, joihin vaikuttamalla saataisiin suurin muutos aikaan. Keskeisenä työkaluna kaava-
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rungon työstämisessä käytettiin alueelle vuonna 2007 laadittua vaihtoehtoa, jonka ratkaisujen 
mukaiseen energiankulutukseen uuden kaavarungon vaihtoehtoja verrattiin.
 
Alueen rakennemalliksi kehitettiin neljä ratkaisumallia. Kaavarungossa vertailtiin erilaisia kau-
punkirakenteita erilaisiin energiantuotantotapoihin, liikennejärjestelmään ja rakentamistapoi-
hin. Tutkitut lämmitysmuodot olivat kaukolämpö, sähkölämmitys, maalämpö, biopolttoaineet ja 
aurinkokaukolämpö. Sähköntuotantovaihtoehdot olivat tuulivoima, aurinkosähkö, polttokennot 
ja markkinasähkö.  Kaavarunkovaiheessa tehtiin ratkaisu, että kaikki alueen rakennukset liite-
tään kaukolämpöön.
 
Herkkyystarkasteluiden ja energiankulutuksen arvioinnin avulla määriteltiin asemakaavan 
suunnitteluperiaatteet. Maankäytön peruslähtökohdaksi asetettiin joukkoliikenteen paran-
taminen ja kevyenliikenteen suosiminen sekä liikkumistarpeen väheneminen. Oleellisimmat 
Skaftkärrin kaavarungossa määritellyt periaatteet ja ratkaisut olivat alueen korttelirakenne ja 
tehokkuudet osa-alueittain, liikennejärjestelmä ja katuverkosto, viherverkosto ja ulkoilureitit 
sekä alueelliset energiaratkaisut. Kaavarungon yhteydessä laadittiin jatkosuunnitteluohjeet 
asemakaavoitukselle. Ohjeet koskivat rakentamisen osalta muun muassa rakennusten läm-
möneristysvaatimuksia, rakennusten muodon ja aukkojen vaikutusten huomioimista rakenta-
mistapaohjeessa ja rakennuslupaprosessissa ja puurakentamisen suosimista kaavoituksessa. 
Liikenteen osalta ohjeet koskivat ulkosyöttötyyppisen maankäyttöratkaisun suosimista. 

Kivikkokangas: Hiukkavaaran kaavarunko
Hiukkavaaran alueen asemakaavojen perustaksi laadittiin kaavarunko, joka perustuu Oulun 
yleiskaavaan ja Hiukkavaaraan laadittuun tavoitesuunnitelmaan. Tavoitesuunnitelmassa oli 
määritelty tavoitteeksi kestävä kaupunkisuunnittelu. Tavoitteena oli muun muassa rakentaa 
matalaa ja tiivistä asuntorakentamista sekä työskentelytiloja asuntojen yhteyteen. Tavoitteena 
oli myös järjestää hyvät edellytykset pyöräilylle ja joukkoliikenteelle sekä suunnitella jalan-
kulun vyöhykkeitä ja minimoida katupinta-ala. Kaavarungon suunnittelua ohjasivat kestävän 
kehityksen periaatteet, jotka oli määritelty maan tehokkaaksi käytöksi ja alueiden selkeiksi 
rajoiksi, hyviksi kevyen liikenteen, ajoneuvoliikenteen sekä joukkoliikenteen yhteyksiksi alueen 
sisällä sekä olevaan että suunniteltuun kaupunkirakenteeseen, hulevesien luonnonmukaisek-
si käytöksi, tulevaisuuden asuntosuunnitteluksi, monipuoliseksi asuntotuotannoksi, kaupunki-
maiseksi pientaloasumiseksi, monipuolisiksi palveluiksi, palveluiden saavutettavuudeksi sekä 
kokonaistaloudellisuudeksi.
 
Kaavarungon kolmen vaihtoehdon vertailussa tutkittiin määriteltyjä yleisiä tavoitteita (Kaupun-
kirakenne, ympäristö, hulevedet, liikenne, kunnalliset ja kaupalliset palvelut, liikuntapalvelut 
ja reitistöt, kunnallistekniikka, ihmiset, rakentamiskustannukset ja vaiheistus). Lopullisessa 
kaavarungossa on esitetty asunto- ja muiden alueiden sijainti ja laajuus sekä alueelle tulevat 
palvelut, virkistys, liikenneverkko ja tekninen huolto. 
 
Kaavarungon lisäksi alueelle laadittiin kaavarunkotasoiset suunnitelmat liikenteen, katujen, 
ympäristön, vesi- ja energiahuollon järjestämisestä. Ympäristön yleissuunnitelmassa on esi-
tetty viher- ja puistoalueiden mitoitus ja toiminnalliset periaateratkaisut. Liikennesuunnitelma 
sisältää kaavarunkosuunnitteluun liittyvän liikennesuunnitelman ja katujen yleissuunnitelmat. 
Suunnitelmassa on esitetty muun muassa ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen verkostot, 
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joissa on otettu huomioon joukkoliikenteen toimintaedellytykset. Kaavarungossa määriteltiin 
katupoikkileikkaukset sekä tehtiin ideasuunnitelmia viheralueiden yksityiskohtaisemmasta 
käsittelystä. Kaavarunkovaiheessa päätettiin, että alueelle rakennetaan kaukolämpöverkko. 
Energiahuollon suunnitelmat laati Oulun Energia. Alueellisia tai rakennuskohtaisia energian 
ja lämmöntuotannon vaihtoehtoja ei kaavarunkovaiheessa tutkittu, vaan ne jätettiin rakennus-
suunnittelussa päätettäväksi. 
 
Kaavarungossa annettiin ohjeita jatkosuunnittelulle. Ne koskivat muun muassa asuntotuo-
tannon monipuolisuutta ja elinkaariasumista, kaupan, pysäköinnin, asumisen ja toimintojen 
sekoittumista, joukkoliikenteen parantamisen edellytyksiä sekä kaupunkirakentamisen ekolo-
gisuuden mahdollisuuksien hyödyntämistä. Ekologisuuteen liittyen asemakaavoitukselle ja ra-
kennussuunnittelulle annettiin ohjeita kiinnittää huomiota kaupunkirakenteen tiiveyteen, moni-
puoliseen asuntotuotantoon ja elinkaariajatteluun, asuntoalueen viihtyisyyteen ja identiteettiin 
ja kohtaamispaikkoihin, rakentamisen ekologisuuteen; sijoitteluun, ilmansuuntiin, massojen 
selkeyteen, huonetilojen avautumiseen, matalaenergiaratkaisuihin ja pintavesien käsittelyihin, 
ekologisiin ratkaisuihin katurakentamisessa, vesi- ja energiahuollon suunnittelussa sekä luon-
nonmukaiseen hulevesien käsittelyyn. Hiukkavaaran kaavarungossa ei asetettu laskennalli-
sia tavoitteita energiankäytön tai päästöjen vähentämiselle eikä tehty laskennallisia vertailuja 
energiankulutuksesta tai päästöistä.

Isokuusen keskustan aloituskorttelit sekä länsiosa: Isokuusen yleissuunnitelma
Vuoreksen Isokuusen alueelle laadittiin yleiskaavaan perustuva yleissuunnitelma. Yleissuun-
nitelman tarkoituksena oli kehittää kaupunkirakennemalli kaupunkikuvan ja ekotehokkuuden 
näkökulmista. Yleissuunnitelma laadittiin kahdessa vaiheessa. Aluksi luonnosvaiheessa tutkit-
tiin yleispiirteisesti alueen kokonaisrakennetta ja ehdotusvaiheessa yleissuunnitelmaluonnok-
sen ratkaisuja kehitettiin edelleen yhteistyössä eri asiantuntijatahojen ja työryhmien kanssa.
 
Yleissuunnitelman ekotehokkuustarkastelussa Isokuusen päästöjä arvioitiin liikenteen, ener-
giahuollon ja rakentamisen osalta. Kaupunkirakennevaihtoehtoja oli kolme. Liikenteen ja ra-
kentamisen arviointi on tehty Ecocity Evaluator -työkalun avulla. Energiahuollon arvioinnis-
sa on hyödynnetty Tampereen Kaukolämpö Oy:n tekemää kaukolämmön rajakulutusarviota 
Isokuusen neljälle eri alueelle (Puukaupunki, Kuusivaara, Harjanne ja Aurinkorinne). Rajaku-
lutusarvion ja arvioidun rakentumisaikataulun pohjalta Isokuusen alueelle on tuotettu ener-
giantuotannon vyöhykemalli. Mallin päästölaskenta perustuu Ecocity Evaluator –työkalun 
energiahuollon päästölaskentaan. 
 
Yleissuunnitelmassa määriteltiin tulevan alueen rakennemalli kaupunkikuvan ja ekotehokkuu-
den näkökulmista. Yleissuunnitelmassa oli tavoitteena muuttaa Isokuusen kulkutapajakaumaa 
julkiseen liikenteeseen ja kävelyyn ja pyöräilyyn tukeutuvaksi. Yleissuunnitelmassa varaudut-
tiin tehokkaaseen bussiliikenteeseen ja raitiotieyhteyteen sekä niiden vaihtopysäkkiin. Eko-
tehokkuustarkastelussa päästötavoitteen toteutumisen todettiin edellyttävän hyvää joukkolii-
kenteen palvelutasoa ja sitä että Isokuusesta Tampereen keskustaan pääsee sujuvasti ilman 
oman auton käyttöä. 
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Lämmönkulutuksen perusteella on laskettu raja-arvot kaukolämmön kannattavuudelle Iso-
kuusen eri alueilla. Esitetyillä alueilla päätettiin alustavasti kaukolämpöverkkoon liittymisestä. 
Muille alueille annettaisiin suosituksia muista energiamuodoista, kuten maalämmöstä ja säh-
kölämmitykseen yhdistetystä hybridiratkaisusta. Aurinkoenergian laskennallisesta tuotannosta 
on tehty erillinen laskelma.

Finnoon keskus: Finnoo-Kaitaa visio
Finnoon alueelle tehtiin Finnoo-Kaitaa- alueen visio-suunnitelma. Vision mukaan alue on vuon-
na 2030 ilmastonmuutoksen torjunnan esimerkkialue. Tavoitteena on hiilineutraali, metron 
käyttöön perustuva korkeiden kerrostalojen kaupunginosa. Vision mukaan alueelle tulisi suju-
va raideliikennettä tukeva liikenneverkko sekä monipuoliset ja riittävät palvelut. Metroaseman 
vaikutusalueelle sijoitetaan laadukasta asuntorakentamista ja koko alue suunnitellaan korkea-
tasoiseksi, kaupunkimaiseksi, tehokkaaksi, ekologisesti kestäväksi ja energiatehokkaaksi. 
 
Espoon kaupunki ja Fortum tekivät vuonna 2010 aiesopimukset kehittää Finnoon alueesta 
mahdollisimman energiatehokas. Finnoo-Kaitaa –visiossa alueelle asetettiin energiavisio. Se 
antaa asemakaavasuunnittelulle ohjeita, jotka  liittyivät rakennusten suuntaukseen ja kiinteis-
tökohtaisen energiantuotannon huomioimiseen, uusien joukkoliikenteen käyttöön ohjaavien 
pysäköintiratkaisujen kehittämiseen, pyöräteiden- ja pysäkkien huomioimiseen sekä lähipal-
veluiden ja –työnteon mahdollistamiseen. Tontinluovutukselle annettiin ohje huomioida erin-
omaiseen energiataseeseen pääsevien palkitseminen, energiatavoitteiden todistaminen ja 
päästöjenkompensaatiosuunnitelmat. 
 
Visiotyössä määriteltiin asumiseen ja liikkumiseen liittyviä laskennallisia tavoitteita jatkosuun-
nittelulle. Asumisväljyydeksi asetettiin 25-50m2 (metropolialueella tällä hetkellä keskimäärin 
33-40m2). Kulkutapajakauman osalta tavoitteena oli, että kävelyn kulkutapaosuus olisi 25%, 
pyöräilyn 20% (Espoossa tällä hetkellä keskimäärin kävely ja pyöräily yhteensä 27%) ja jouk-
koliikenteen osuus 30% (tällä hetkellä keskimäärin 19%). Lisäksi alueelle asetettiin tavoite hii-
lineutraaliudesta vuodelle 2030. Alueen toteuttamisen päästöt laskettiin ja todettiin, että vaikea 
maaperä ja meren täytöt aiheuttavat normaalitilannetta korkeammat päästöt. Visiossa kaikki 
rakennukset tehdään lähes nollaenergiatasoisiksi. Energiatehokkuutta parannetaan ja jäljelle 
jäävästä energiatarpeesta tuotetaan alue- tai kiinteistökohtaisilla uusiutuvilla energialähteillä 
noin kolmannes. Tiivis ja korkea rakentaminen tuo mahdollisuuksia aurinko- ja tuulienergian 
suhteen, mutta rajoittaa erityisesti maalämmön hyödyntämisen mahdollisuuksia. Turhaa liikku-
mistarvetta vähennetään visiossa noin kolmannes tehokkaalla suunnittelulla sekä palvelu- ja 
työpaikkaomavaraisuudella. Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne ovat tasapainoisesti kulkutapoi-
na henkilöautojen rinnalla.
 
Finnoo-Kaitaa –alueen maankäytöstä tehtiin konseptisuunnitelma, jossa rajattiin korttelialueet 
ja rakentamatta jäävät alueet sekä ilmaistiin pääkatujen ja kanavien tavoitteelliset sijainnit. 
Konseptikaaviossa on lisäksi merkitty rakennettujen alueiden keskukset ja toimintojen sekoit-
tumisen tavoite. Joukkoliikenteestä tehtiin oma konseptisuunnitelma, jossa muun muassa 
määritettiin etäisyydet pysäkkien ja palveluiden välille. Kaupan rakenteesta ja sijoittumisesta 
sekä toiminnallisuudesta ja virkistyksestä tehtiin omat konseptit jatkosuunnittelua varten. 
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Kuva 12: Yhteenveto kaavarunko- ja yleissuunitelmavaiheen energiatehokkuutta edistävistä työkaluista. 

ASEMAKAAVOITUSTA 
OHJAAVAT SUUNNITEL-
MAT

VAIKUTUSTEN 
ARVIOINTI ENER-
GIATEHOKKUUDEN 
NÄKÖKULMASTA

LASKENNALLISET 
TAVOITTEET JATKO-
SUUNNITTELULLE

TOUKOVUORI: 
SKAFTKÄRRIN KAAVA-
RUNKO

- Kaupunkirakennemalli
- Liikennesuunnitelmat (käve-
ly, pyöräily ja joukkoliikenne)

- Laskennallinen primää-
rienergiankulutus
- Laskennalliset kokonais-
hiilidioksidipäästöt

- Valitun rakennemallin 
päästöarviointi

KIVIKKOKANGAS: HIUK-
KAVAARAN KAAVARUN-
KO

- Kaupunkirakennemalli
- Liikenneverkkosuunnitelma
- Hulevesien käsittelyn peri-
aatteet

 - Joukkoliikenteen mah-
dollisuudet
- Hulevedet

-

ISOKUUSEN KESKUSTAN 
ALOITUSKORTTELIT JA 
LÄNSIOSA: ISOKUUSEN 
YLEISSUUNNITELMA

- Kaupunkirakennemalli
- Liikenne- ja virkistysreitti-
suunnitelma
- Hulevesien hallinnan yleis-
suunnitelma

- Laskennalliset hiilidi-
oksidipäästöt (liikenne, 
energiahuolto, rakenta-
minen)

- Hiilineutraali 2050 
- Päästölaskelmat

FINNOON KESKUS: 
FINNOO-KAITAA-VISIO

Konseptisuunnitelmat 
(maankäyttö, joukkoliikenne, 
kaupan rakenne ja sijoittumi-
nen, toiminnallisuus, virkistys)

- - Hiilineutraalius 2030
- Tavoitteet asumisväl-
jyydestä ja kulkutapa-
jakaumasta
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: Osallisten määrittely

Osallisuutta ja vuorovaikutusta suunnitellaan kaavan aloitusvaiheessa laadittaessa osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa tulee 
riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen 
suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista 
(MRL §63). OAS:ssa tiedotetaan käynnistyvästä kaavahankkeesta sekä määritellä hankkeen 
osalliset. Kaavasta tiedottaa sitä valmisteleva viranomainen siten, että niillä jota kaava koskee 
on mahdollista seurata ja vaikuttaa kaavoitukseen (MRL § 6). OAS on asemakaavoituksen 
työkaluna kaavarungon tapaan suunnittelua ohjaava. 

Toukovuoren asemakaavan osalliset
Toukovuoren asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tuotiin esille Skaftkärrin 
kaavarungossa asemakaavoitukselle asetetut tavoitteet ja selkeytettiin, kuinka näitä tavoittei-
ta tultaisiin ohjaamaan. Tuleville asukkaille ja rakentajille tiedotettiin jo tässä vaiheessa että 
kaavatyön yhteydessä laadittavilla rakentamistapaohjeilla tulisi olemaan suuri merkitys tavoit-
teiden toteutumisessa. Toukovuoren asemakaavan vaihtoehtoja suunnittelemaan nimettiin 
maankäytön suunnittelijoita, energiahuollon ja rakentamisen asiantuntijoita, liikennesuunnit-
telijoita sekä maisema-arkkitehti. Porvoon Energiayhtiö oli yksi hankkeen osapuoli. Energiate-
hokkuuteen liittyvät asiat ja ohjaus osoitettiin Skaftkärr-hankkeessa erillisen asiantuntijatahon 
hoidettavaksi. Asemakaavan suunnittelun periaatteita käytiin läpi Porvoon kaupunkikehityksen 
Skaftkärr-työryhmässä sekä Skaftkärr-hankkeen ohjausryhmässä. Molemmissa työryhmissä 
oli mukana energiayhtiö. Ohjausryhmä vastasi koko hankkeen prosessijohtamisesta ja seurasi 
energiatehokkuustavoitteiden toteutumista. Asemakaavatyötä edisti myös 15-20 hengen asu-
kaskyselyn perusteella valittu sparrausryhmä. Ryhmä koostui lähialueiden asukkaista, asu-
kasyhdistysten jäsenistä ja yleisesti alueen suunnittelusta kiinnostuneista ihmisistä. 

Kivikkokankaan asemakaavan osalliset
Kivikkokankaan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ei tuotu esiin kaavan 
energiatehokkuuteen pyrkiviä tavoitteita. Kestävä kehitys nostettiin OAS:ssa esiin yhtenä 
suunnitteluperiaatteena, mutta käsitettä eikä sen merkitystä suunnitteluratkaisuihin avattu. 
Asemakaavan tavoitteiden asettamisesta ja toteutumisesta vastasi kaavan ohjausryhmä. 
Ohjausryhmässä oli edustettuna energiayhtiön kaukolämpöpäällikkö sekä myöhemmin yleis-
suunnittelija sekä sähköverkosta vastaava suunnitteluinsinööri. Pienemmässä projektiryhmäs-
sä, joka vastasi projektin suunnittelusta, oli mukana samat energia-alan henkilöt yhdellä säh-
köverkkosuunnittelijalla vahvistettuna. Suunnittelua toteutettiin myös ideapäivien muodossa 
kaupunkiorganisaation ja suunnittelukonsulttien välillä. 

Isokuusen keskustan aloituskortteleiden ja länsiosan asemakaavan osalliset
Isokuusen keskustan aloituskortteleita ja länsiosaa koskevassa OAS:ssa tuotiin esille asema-
kaavan tavoitteet energiatehokkaasta rakentamisesta. Isokuusen keskustan aloituskortteleihin 
päätettiin soveltaa kumppanuuskaavoitusta. Kumppanuuskaavoitusta tehtiin yhteistyössä yri-
tysryhmien kanssa. 

Finnoon keskuksen osalliset
Finnoon keskuksen asemakaavassa tehtiin yhteistyötä energiayhtiön kanssa.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: Vaikutusten arvioinnin suunnittelu

Toukovuoren asemakaavan vaikutusten arvioinnin suunnittelu
Toukovuoren OAS:ssa määriteltiin vaikutukset, joita asemakaavatyössä arvioitaisiin. Perin-
teisten arvioitavien vaikutusten lisäksi arvioitaisiin vaikutuksia energiankulutukseen, hiilidiok-
sidipäästöihin sekä kaupungille ja asukkaille koituvia kustannuksia. Vaikutuksia arvioitaisiin 
myös energia- ja hiilitasetta sekä näiden kautta myös kaavan ilmastovaikutuksia. Arvioinnin 
tarkoituksena on selvittää erilaisten vaihtoehtoisten maankäyttöratkaisujen myönteisiä ja kiel-
teisiä ominaisuuksia. Arvioinnin avulla on tarkoitus havainnollistaa vaihtoehtojen ominaisuuk-
sia osallisille ja päättäjille. Kaavarunkovaiheen tarkasteluja päädyttiin tarkentamaan raken-
teiden hiilijalanjäljen ja rakennusten energiankulutuksen osalta. Asemakaavan vaihtoehtojen 
vaikutuksia arvioitiin energiakulutuksen ja päästöjen osalta laskennallisesti. Lämmitys- ja 
jäähdytysenergiasta ja sähköenergiasta sekä liikenteen päästöistä aiheutuvan sähköenergi-
an kulutuksen päästöt laskettiin vaihtoehtojen kasvihuonepäästöjen tarkastelua varten. Säh-
könkulutuksen hiilidioksidipäästöt laskettiin keskimääräisen Pohjoismaisen sähköntuotannon 
päästöjen perusteella huomioiden uusiutuvan tai paikallisen pienimuotoisen sähköntuotannon 
osuuden alueen kokonaissähkönkulutuksesta ja vaikutuksen päästöihin. Eri vaihtoehdoille las-
kettiin sähkönkulutuksen päästöt erikseen.

Kivikkokankaan vaikutusten arvioinnin suunnittelu
Kivikkokankaan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa ei asemakaavoja suun-
niteltu arvioitavan energiatehokkuuden näkökulmasta.

Isokuusen keskustan aloituskortteleiden ja länsiosan asemakaavan vaikutusten arvioinnin 
suunnittelu
Isokuusen kumppanuuskaavoituksen tavoitteena OAS:n oli saada aikaan toteutettava ase-
makaava puurakenteisille kerrostalokortteleille, joissa olisi hyvä energiatehokkuus, resurssi-
tehokkuus sekä pieni kokonaishiilijalanjälki. Tarkoituksena oli sitouttaa järjestelmien toteutta-
jakumppanit tekemällä tarvittavat tarkastelut yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa siten, että 
ekotehokkuutta parantavat ratkaisut ovat teknisesti ja taloudellisesti mahdollisia. Suunnittelun 
vaihtoehtotarkasteluihin kytkettiin mm. energiajärjestelmä, materiaalitehokkuus ja hiilijälkiana-
lyysit. 

Finnoon keskuksen asemakaavan vaikutusten arvioinnin suunnittelu
Finnoon keskuksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa ei asemakaavoja 
suunniteltu arvioitavan energiatehokkuuden näkökulmasta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma:  Selvitystarpeen määrittely

Kaavan vaikutuksia arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä sekä kaavan omien 
tavoitteiden vaatimalla tavalla. MRL:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja 
selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkas-
teltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntatalou-
delliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset (MRL 9 §). Maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen mukaan selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta suunnitelman vaikutuksia voidaan 
arvioida ihmisten elinoloihin ja ympäristöön, maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon, 
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Kuva 13: Yhteenveto osallistumis- ja arviointisuunnitelman energiatehokkuutta edistävistä työkaluista. 

OSALLISET ARVIOITUVAT 
VAIKUTUKSET

LASKEN-
TAME-
NETELMÄ

SELVITYKSET

TOUKOVUORI - Erillinen 
konsultti ja 
energiayhtiö

- Energiatehok-
kuus
- hiilidioksidi-
päästöt

Laskelmat - Rakennusten energiankulutuksen ilmasto-
vaikutusten arviointi
- Rakenteiden hiilijalanjälkitarkastelu

Kaavarunko: 
- Laskelmat lämmön- ja sähköntuotanto-
muodoista. 
- Primäärienergiankulutuksen vertailu.
Kokonaishiilidioksidi-päästövertailu

KIVIKKO-
KANGAS

- Energiayhtiö - - -

ISOKUUSEN 
KESKUSTAN 
ALOITUS-
KORTTELIT JA 
LÄNSIOSA

- Ekotehokkuu-
den tekninen ja 
taloudellinen 
toteutettavuus 
(kumppanuus-
kaavoituksessa)

EcoCity 
Evaluator- 
laskentatyö-
kalulla

- Hulevesisuunnittelu
- Keskustan pysäköintitarkstelu
- Isokuusen kumppanuusalueen pysäköin-
titarkastelu
- Viheralueiden ja katuympäristön yleis-
suunnitelma, 
- Aurinkomallinnus

Yleissuunnitelma:
- Lämmöntuotantotarkastelu ja laskelma 
aurinkoenergian tuotantopotentiaalista.
- Yleissuunnitelman päästöarviointi
- Ekotehokkuustarkastelu 

FINNOON 
KESKUS

- Energiayhtiö - - - Pysäköinnin toiminnallisen ja taloudelli-
sen hallinnoinnin suunnitelma
- Ilmastonmuutoksen hillinän ja sopeutumi-
sen tarkastelu
- Finnoonlaakson virkistysalueen periaat-
teellinen yleissuunnitelma
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kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, alue- ja yhdyskunta-
rakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen, kaupunkikuvaan, maise-
maan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön (MRA 1 §).

Toukovuoren asemakaavan selvitykset
Toukovuoren asemakaavatyössä hyödynnettiin kaavarunkovaiheessa tehtyjä vertailuja ja 
malleja maankäytöstä, energiantuotannosta ja liikenneratkaisuista, rakentamistapaan liittyviä 
selvityksiä sekä selvitystä materiaali- ja rakennevalintojen vaikutuksista energiankulutukseen. 
Laadittuja selvityksiä tarkennettiin asemakaavavaiheessa.

Isokuusen keskustan aloituskortteleiden ja länsiosan asemakaavan selvitykset
Isokuusen aloituskortteleita ja länsiosaa koskevassa asemakaavassa hyödynnettiin Isokuu-
sen yleisuunnitelman laatimisen aikana tehtyjä selvityksiä. Selvitykset oli tehty lämmöntuotan-
non vaihtoehdoista ja lisäksi tehtiin erillinen selvitys aurinkoenergian tuotantopotentiaalista. 
Yleissuunnitelman kaupunkirakennemallista ja liikennesuunnitelmasta oli tehty päästöarvioin-
ti ja ekotehokkuustarkastelu. Asemakaavassa hyödynnettiin lisäksi Eco2-tutkimushankkeen 
materiaaleja ja PuuVuores-hankkeen aineistoja. Asemakaavavaiheessa laadittiin keskustan 
pysäköintisuunnitelma sekä viheralueiden ja katuympäristön yleissuunnitelma. 

Kivikkokankaan ja Finnoon asemakaavojen selvitykset
Kivikkokankaan asemakaavatyötä varten ei tehty selvityksiä liittyen energiatehokkuuteen. Fin-
noon yleiskaavavaiheessa alueelle oli tehty selvitys pyöräilykaupungin kehittämiseksi Länsi-
metron jatkeella. Finnoon keskuksen asemakaavassa toteutettiin selvitys vaihtoehtoisista ta-
voista järjestää pysäköinnin toiminnallinen ja taloudellinen hallinnointi. Asemakaavoitettavalle 
alueelle tehtiin ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen tarkastelu sekä Finnoonlaakson 
virkistysalueen periaatteellinen yleissuunnitelma.
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4.2 Rakentamista ohjaavat työkalut

Varsinaisen asemakaavan työstäminen alkaa asemakaavaluonnostyöllä. Asemakaavaluon-
noksen jälkeen tehdään ehdotus asemakaavasta. Molemmissa vaiheissa asemakaavaa käsi-
tellään yhteistyössä viranomaisten, osallisten ja kuntalaisten kanssa.  Kaavaehdotus asetetaan 
julkisesti nähtäville ja kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä 
kaavasta (MRL § 65).
 
Toukovuoren asemakaavan varsinainen suunnittelu käynnistyi kolmen kaavaluonnosvaihtoeh-
don laadinnalla. Vaihtoehdot laadittiin Skaftkärrin kaavarunkovaiheessa määritellyn maankäyt-
töratkaisun pohjalta. Vaihtoehtoja suunniteltaessa tutkittiin, kuinka energiatehokkuus näkyy 
korttelitasolla ja todettiin, että energiatehokkuus heijastuu varsinaiseen korttelirakenteeseen 
kohtalaisen vähän. Kivikkokankaan alueesta muodostettiin kaavarunkovaiheen rakennemallin 
lisäksi viisi rakennevaihtoehtoa, joista valituista kolmesta teetettiin vaihtoehtojen vertailu kon-
sulttityönä. Vertailua toteutti kolme eri konsulttiyritystä sekä energian osalta kaupungin ener-
giayhtiö. 

Asemakaava

Asemakaavamääräykset palvelevat asemakaavan tarkoitusta alueiden käytön ja rakentami-
sen ohjaajana. Kaavamerkinnöiltä, -määräyksiltä ja selostukselta edellytetään selkeyttä ja ha-
vainnollisuutta. Maankäyttö- ja rakennuslain pykälän § 57 mukaisesti asemakaavassa voidaan 
antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon 
ottaen tarvitaan asemakaava-aluetta rakennettaessa tai muutoin käytettäessä. Kaavamäärä-
ykset ovat keskeinen osa asemakaavaa, ne täsmentävät kaavan oikeudellisia vaikutuksia ja 
niiden avulla voidaan myös merkittävästi vaikuttaa ympäristön laatuun. Asemakaavamääräyk-
set voivat koskea esimerkiksi haitallisten ympäristövaikutusten rajoittamista. (Ympäristöminis-
teriön opas nro 12, 2003)
 
Asemakaava esitetään kartalla, jossa osoitetaan asemakaava-alueen rajat (asemakaava-
alue), asemakaavaan sisältyvien eri alueiden rajat, yleiset ja yksityiset tarkoitukset, joihin 
maa- tai vesialueet on aiottu käytettäväksi, rakentamisen määrä sekä rakennusten sijoitusta ja 
tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaatteet. Asemakaavaan kuuluvat myös kaavamer-
kinnät ja –määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, 
eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset 
tiedot.  (MRL § 55)

Toukovuoren asemakaava
Toukovuoren asemakaavassa energiatehokkuuteen ohjataan monipuolisesti hyödyntäen ase-
makaavamerkintöjä- ja määräyksiä. Energiatehokkaiden suunnitteluratkaisujen toteuttamiseen 
rakentajaa ohjaavat kaavakartan asemakaavamerkinnät ja –määräykset sekä asemakaavan 
selostuksen energiatehokkuutta painottava ote. Kaavakartan yleistä-osiossa on kerrottu kaa-
van tavoitteet mukaan lukien energiatehokkuustavoitteet ja kuinka toteuttajien tulisi ottaa huo-
mioon energiatehokkuus rakentamisessa. 
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Kuva 14: Yhteenveto asemakaavavaiheen energiatehokkuutta edistävistä työkaluista. 

ASEMA-
KAAVAKARTTA-
MERKINTÄ

INDEKSIMÄÄRÄYS YLEINEN MÄÄRÄYS

TOUKOVUORI - Joukkoliiken-
nekatu
- Kevyen liiken-
teen reitistö

- Sitova harjasuunta pientalojen 
osalta (passiivinen ja aktiivinen 
aurinkoenergia)
- Autopaikkojen ja polkupyörä-
paikkojen määrä ja sijoittuminen
- Yhteistilojen toteuttaminen
- Rakennusten täydentävät tilat 
(esim. puolilämpimät tilat), 
- Pääasiallinen rakennusmate-
riaali (puu)
- Hulevesien käsittely

- Liittyminen kaukolämpöön
- Varautuminen aurinkoenergi-
an hyödyntämiseen
- Pienilmastollisten tekijöiden 
huomioiminen
- Kävely- ja pyöräreittien to-
teuttaminen
- Ohjeet hulevesien vähentämi-
sestä ja niiden käsittelystä

KIVIKKO-
KANGAS

- Tiivis kortteli-
rakenne
- Viheryhteydet 

- Työtilat sallittu asuinrakennusten 
yhteydessä
- Huleveder

-

ISOKUUSEN 
KESKUSTAN 
ALOITUS-
KORTTELIT JA 
LÄNSIOSA

- Joukkoliiken-
nekatu

- Ohjeelliset viljelypalstat -

FINNOON 
KESKUS

- Tiivis ja 
sekoittunut 
kaupunkiraken-
ne
- Joukkoliiken-
ne-, kävely- ja 
pyöräilykadut

- -
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Yleisissä määräyksissä on annettu monenlaisia velvoitteita. Rakentaja velvoitetaan huomio-
maan aurinkoenergian hyödyntäminen ja tuulensuojaus rakennusten suuntaamisessa ja tilo-
jen suunnittelussa. Korttelialueilla velvoitetaan laatimaan hulevesisuunnitelmat ja liittymään 
kaukolämpöön. Asemakaavan yleisissä määräyksissä määrätään pääasiallinen rakennusma-
teriaali AP- ja AO-korttelialueilla ja lisäksi rakennuttajat velvoitetaan noudattamaan asema-
kaavaa varten laadittuja rakentamistapaohjeita. Hulevesien määrän vähentämiseksi yleisissä 
määräyksissä on annettu suosituksia pintamateriaaleista ja istutusalueista. Aurinkokeräimiä ja 
paneeleita sallitaan sijoitettavan rakennusten katoille ja julkisivuihin. 
 
Kaavakartassa on otettu energiatehokkuustavoitteet huomioon sekä velvoittamalla että mah-
dollistamalla. Kaavakartassa on merkitty sitova määräys joukkoliikenteelle, jalankululle ja pol-
kupyörälle varatusta kadusta. Passiivisen ja aktiivisen aurinkoenergian lämmityspotentiaalin 
hyödyntämiseksi erillispientalojen kohdalla harjasuunta on määrätty sitovana niin, että raken-
nuksen pitkä sivu suuntautuu etelään. 
 
Indeksi-määräyksissä sekä asuinkerrostalojen (AK), asuinpientalojen (AP) että Erillispienta-
lojen korttelialueilla on määrätty pyöräpysäköinnistä. AK- ja AP-alueille indeksimääräykses-
sä velvoitetaan rakentamaan yhteistiloja ja talosauna jokaista 20 asuntoa kohden. Harraste-, 
kokoontumis- ja työskentelytiloja ja vastaavia yhteistiloja tulee rakentaa vähintään 2% tontin 
kerrosalasta. Asuinkerrostalojen korttelialueella tulee jokaisessa asunnossa olla oma maanta-
sopiha, parveke tai kattoterassi. Erillispientalojen korttelialueella saa asemakaavassa osoite-
tun kerrosalan lisäksi rakentaa enintään 10m2 kasvihuoneita tai lasikuisteja. 

Kivikkokankaan asemakaava
Kivikkokankaan asemakaavassa energiatehokkaaseen rakennettuun ympäristöön ohjaavia 
asemakaavan työkaluja on käytetty vähän. Kivikkokankaan kaavakartassa korttelirakenne on 
tiivis ja alueelle on määritetty kattavat kevyenliikenteen reitit. Indeksimääräyksellä varustetuilla 
kortteleissa sallitaan asuinrakennusten korttelialueilla rakentaa 10% kerrosalasta ympäristöä 
häiritsemätöntä työtilaa. Hulevesistä annetaan samassa kaavamerkinnässä yksityiskohtaisia 
ohjeita. 

Isokuusen keskustan aloituskortteleidden ja länsiosan asemakaava
Myös Isokuusen asemakaavassa energiatehokkaaseen rakennettuun ympäristöön ohjaavia 
asemakaavan työkaluja on käytetty vähän. Kartalle on merkitty ohjeellisia viljelypalstoja. Jouk-
koliikennekadun ympäristö on rakennettu erittäin tiiviiksi ja kävelypainoitteiseksi. Polkupyörien 
pysäköinnistä määrättiin, että asuinrakennuksissa tulee olla pyörien sisäsäilytyspaikkoja yksi 
asuinhuonetta kohti ja lisäksi AKR-kortteleissa ulkosäilytyspaikkoja vähintään puolet sisäsäi-
lytyspaikkojen määrästä. Keskustan aloituskortteleita kehitettiin kumppanuuskaavoituksena, 
joten rakentamista koskevia asioita on voitu sopia yhdessä niin, että niitä ei kuitenkaan ole 
kirjattu asemakaavaan. 

Finnoon keskuksen asemakaava
Finnoon keskuksen asemakaavakartassa painottui kävely, pyöräily ja joukkoliikenne. Kaupun-
kirakenne on hyvin tiivis ja sisältää sekoittuneesti asumista, työpaikka- ja palvelutoimintoja.  
Asemakaavan keskitetty pysäköintiratkaisun tarkoituksena on tukea joukkoliikenteen käyttöä. 
Asemakaavassa ei asetettu tarkkoja määräyksiä energiatehokkuutta lisäävistä ratkaisuista.
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Rakentamistapaohjeet

Toukovuoren rakentamistapaohjeet
Toukovuoren rakentamistapaohjeet hyväksyttiin asemakaavan yhteydessä, joka toi niille si-
tovuutta. Ohjeissa annetaan velvoitteita rakentamiseen ja tontin järjestämiseen ja toisaalta 
suosituksia toimenpiteistä, joilla vähennetään energiankulutusta. Rakentamistapaohjeissa 
täydennetään asemakaavassa ohjeistettua passiivisen aurinkoenergian hyödyntämistä. Ra-
kennusten teknisten järjestelmien ja tilojen suunnittelussa ja mitoituksessa velvoitetaan varau-
tumaan aktiivisen aurinkoenergian hyödyntämiseen.  Ohjeissa velvoitetaan suunnittelemaan 
rakennukset niin, että lämpimämpien osien ylimääräinen lämpö saadaan hyödynnettyä ra-
kennusten viileämmissä osissa. Ylilämpenemisen estämiseksi esiin tuodaan myös keinoja. 
Omassa osiossa on kuvattu tarkasti viilennysmenetelmiä.
 
Rakentamistapaohjeissa annetaan määräyksiä rakenteellisista ratkaisuista. Asemakaavassa 
oli määrätty, että pientalojen korttelialueella rakennusten tulee olla pääasiassa puuta. Raken-
tamistapaohjeessa edellytetään, että näillä kortteleilla välipohjarakenteiden tulee olla puu-
runkoisia ja että ne tulee toteuttaa pääosassa ilman betonirakenteita. Ulkoseinien tulee olla 
puurunkoisia ja verhousten pääosin puuta. Kerrostalojen korttelialueella ohjeessa suositellaan 
suosittavan puisia rakenteita.
 
Rakentamistapaohjeessa annetaan ohjeita energiaa säästävistä tilaratkaisuista ja käytännön 
toimenpiteistä. Ohjeen mukaan tulisi, jos mahdollista, oleskeluun käytettävät tilat sijoittaa talon 
aurinkoisemmalle sivulle, kun taas viileämmät tilat kuten makuuhuoneet, tekniset tilat ja varas-
tot talon pohjoissivustalle. Ikkunoista mainitaan, että mitä enemmän ikkunapinta-alaa on etelä- 
ja länsijulkisivuilla, sitä tärkeämpiä ovat lasituksen auringonsuojausominaisuudet. Energiaa 
säästäviä käytännön toimenpiteitä ovat muun muassa keittiölaitteiden energiatehokkuuden 
valitseminen A+ -tasoisiksi, ulkovalaistuksen säätäminen, kytkinohjatut viihde-elektroniikan 
pistorasiat, sähkökiukaiden korvaaminen puukäyttöisillä, pientalojen takkavaraus, ilmanvaih-
don ohjaus ja valonlähteen valinta sekä ilmanvaihtokoneiden Sf-luvun säätö. Sähkönkulutuk-
sen pienentämiseksi ohjeissa suositellaan lisäksi rakentamaan pientaloihin takkavaraus ja 
korvaamaan pientaloissa sähkökiukaat puukiukailla.
 
Kivikkokankaan rakentamistapaohjeet
Kivikkokankaan rakentamistapaohjeella ei ole pyritty ohjaamaan energiatehokkuuteen. Aurin-
koenergian osalta suositellaan, että rakennusten suunnittelussa huomioitaisiin aurinkoenergi-
an hyödyntäminen. Aurinkopaneelit on esitettävä rakennuslupapiirustuksissa.

Isokuusen rakentamistapaohjeet
Isokuusen keskustan aloituskortteleita ja länsiosaa koskevissa rakentamistapaohjeissa oh-
jeistetaan suunnittelemaan keskustan kortteleiden katot siten, että se mahdollistaa aurinko-
keräimien asentamisen. Aurinkokeräimiä saa sijoittaa julkisivuille ja parvekkeiden rakenteisiin, 
mutta tällöin rakentajan on osoitettava, että ratkaisu ei vähennä julkisivujen kaupunkikuvallista 
laatua. Pientalojen korttelialueelle aurinkopaneeleille tulee osoittaa varaus rakennukseen, mi-
käli paneelien sijoitusta ei esitetä rakennusluvassa. Pyörien sisäpaikat velvoitetaan rakenta-
maan niin, että ne sijatsevat maan tasossa ilman portaita ja ovat varustettu kiinnitysmahdolli-
suudella. Ulkopyöräpaikoista vähintään puolet määrätään katettavaksi.
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Finnoon keskuksen rakentamistapaohjeet
Finnoon keskuksen asemakaavan yhteyteen ei ole vielä tämän tutkielman laatimisen aikana 
laadittu rakentamistapaohjeita. 

Tontinluovutusehdot 

Toukovuoren tontinluovutusehdot
Toukovuoren asemakaava-alueen tonttien rakentamistapaohjeet sidottiin tontinluovutusehtoi-
hin. Ehdoissa oli edellytys, että rakennukset tulee toteuttaa vähintään vuoden 2012 rakenta-
mismääräysten vaatimalla tasolla. Ehtona oli myös määräys puurakentamisen edistämiseksi 
tai sähkönkäytön pienentämiseksi. Ehdoissa esitettiin korvaavia toimenpiteitä puurakentami-
sen vaatimusten kompensoimiseksi (esimerkiksi sähköntarpeen tuottaminen paikallisesti). 
 
Skaftkärrin kaavarunkoalueen tontit ovat osa energiakaava-kehittämishanketta, johon liittyy 
myös energiatehokkuuden jäkiseuranta. Yleisiin tontinluovutusehtoihin tehtiin lisäys, että alu-
eelta omakotitalotontin ostava tai vuokraava saa 1000 euron alennuksen tontin hinnasta tai 
ensimmäisen vuoden vuokrasta, mikäli kauppa tai vuokrasopimus tehdään vuonna 2014 ja jos 
ostaja/vuokraaja sitoutuu hankkimaan kaupungin määrittelemän energiankulutuksen seuran-
talaitteen ja laajakaistayhteyden sekä luovuttamaan mittaustiedot Porvoon kaupungin valitse-
man toimijan käyttöön kahden vuoden ajaksi. 

Kivikkokankaan tontinluovutusehdot
Kivikkokankaan asemakaava-alueelle sijoittuu valtakunnallisen RESCA-hankkeen pilotoin-
tialue, jossa tontinluovutuksen keinoilla pyritään ohjaamaan rakennuttajia ja suunnittelijoita 
käyttämään uusiutuvia energianlähteitä. Oulun rakennusvalvonnan koordinoima RESCA-
hanke keskittyy luomaan valintakonsepteja pientalon erilaisille energialähteille ja niiden opti-
moiduille yhdistelmille, hybrideille, sekä niihin soveltuville rakennuksen energiatehokkuusrat-

Kuva 15: Yhteenveto rakentamistapaohjeen energiatehokkuutta edistävistä työkaluista. 

RAKENTAMISTAPAOHJEET

TOUKOVUORI - Rakennusten massoittelu
- Yhteistilojen toteuttaminen
- Asuntojen ja talousrakennusten lämmitysjärjestelmä
- Rakennusten rakennustekniset ratkaisut
- Rakennusten rakennusmateriaali
- Rakennusten tilaratkaisuista ja täydentävistä rakenteista

KIVIKKOKANGAS - Varaus aurinko-paneeleille rakennuslupapiirustuksissa

ISOKUUSEN KESKUSTAN 
ALOITUSKORTTELIT JA 
LÄNSIOSA

- Varautuminen aurinkokeräimiin ja -paneeleihin
- Pyöräsäilytys

FINNOON KESKUS *Ei valmistuneita rakentamis-tapaohjeita*
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kaisuille. Pilottialueen on tarkoitus antaa hyödyllistä tietoa eri ratkaisuista. (RESCA-hankkeen 
www-sivut)
 
Pilottialueelle rakentamisen ehtoina on, että “talot rakennetaan mahdollisimman vähän ener-
giaa kuluttaviksi. Rakennettavissa taloissa tulee olla muuntojoustavuus lähes nollaenergiata-
soon, kun energian tuottamiseen liittyvä teknologia saavuttaa riittävän kustannustehokkuuden 
suhteessa energian hintaan. Rakennuksissa optimoidaan ilmaisenergioiden hyödyntäminen. 
Kaikissa rakennuksissa käytetään hybridiratkaisuja esim. aurinko, bio, vesitakka, lämpöpum-
put, ym.” (Oulun kaupungin teknisen lautakunnan päätös 2012)
 
Yritykset ovat hakivat tontteja erillisellä hakemuksella, jossa on määriteltiin alustavat suunni-
telmat kyseiselle tontille. Hakijat sitoutuivat siihen, että rakennettavassa kohteessa voidaan 
tehdä erillisten hankkeiden mittauksia liittyen uusiutuvan energian hybridiratkaisuihin, raken-
teiden toimivuuteen, energian tuottoon sekä taloautomaation seurantaan. Kaikkien kohteiden 
minimivaatimus oli, että yritys teettää rakennukseen tiiveysmittauksen, lämpökuvauksen sekä 
Oulun rakennusvalvonnan mukaisen kosteudenhallintasuunnitelman edellyttämät kriittiset 
kosteusmittaukset. Rakentajat sitoutettiin noudattamaan Resca-hankkeen sitoumuksia, so-
pimuksia ja suunnitelmia erillisellä rakentajan ja hankkeen välisellä sopimuksilla. Sopimuk-
sen allekirjoittaminen oli edellytys kaupungin ja rakentajan väliselle maanvuokrasopimukselle.  
(Oulun kaupungin teknisen lautakunnan päätös 2012)
 
Isokuusen ja Finnoon alueilla ei vielä olla luovutettu tontteja eikä tontinluovutusehtoja ole mää-
ritetty. Finnoon alueella on kuitenkin suunniteltu sovellettavan eko-koerakentamisen prosent-
tiperiaatetta, jossa rakentamisen kokonaiskustannuksista osa osoitettaisiin koerakentamiseen 
tai innovaatioon, jolla tuotettaisiin uusia ekologisen rakentamisen ratkaisuja ja siten myös alu-
eelle omaperäistä ilmettä.

Kuva 16: Yhteenveto tontinluovutuksen energiatehokkuutta edistävistä työkaluista. 

TONTINLUOVUTUSEHDOT

TOUKOVUORI - Rakentamistapaohjeiden noudattaminen sidottu tontinluovutusehtoihin,
- Energiatehokkuustavoitteiden täyttyminen rakennushankkeessa ja nii-
den huomioiminen myynti-/ vuokrahinnassa
- Ehdot puurakentamisen edistämiseksi tai sähkönkäytön pienentämisek-
si
- Puurakentamisen kompensointi uusiutuvalla sähköntuotannolla

KIVIKKOKANGAS - Resca-pilottialue: rakennukset “mahdollisimman vähän” energiaa kulut-
taviksi, muuntojoustavuus 0-energiatasooon, ilmaisnergiat

ISOKUUSEN KESKUSTAN 
ALOITUSKORTTELIT JA 
LÄNSIOSA

*ei vielä laadittu*

FINNOON KESKUS - Suunnitelmissa eko-koerakentamisen prosenttiperiaate
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5. VÄLIJOHTOPÄÄTÖKSET

Energiatehokkuutta ohjataan asemakaavoituksella kahdenlaisilla työkaluilla, suunnittelua oh-
jaavilla ja rakentamista ohjaavilla työkaluilla. Ennen varsinaista asemakaavoitusta asema-
kaavoituksella on käytössään suunnittelua ohjaavia työkaluja. Työkalut ovat kaavarunko ja 
esisuunnitelmat, osallistumis- ja erviointisuunnitelmassa määritettävät vaikutusten arviointi ja 
vuorovaikutus. Näillä pyritään vaikuttamaan asemakaavan suunnitteluun.

Kaavarunko ja esisuunnitelmat

Kaavarunko toimii hyvänä työkaluna kun asemakaavoitettava kokonaisalue on suuri tai kun 
yleis- tai osayleiskaavassa ei ole tutkittu aluerakenteen vaikutusta energiatehokkuuteen. Kaa-
varungon tasolla voidaan luoda asemakaavaan nähden paremmin mahdollisuuksia muun mu-
assa joukkoliikenteelle ja pyöräilylle, joihin asemakaavassa voidaan vaikuttaa vain vähän. 
 
Kaikissa esimerkkikohteissa oli suunnittelun pohjaksi tehty kaavarunko tai yleissuunnitelma, 
Espoon Finnoossa oli laadittu Finnoo-Kaitaa-visio. Suunnitelmat perustuivat laajoihin selvityk-
siin, joita voitiin hyödyntää myös asemakaavavaiheessa. Vaikka kaavarunko tai yleissuunnitel-
ma ei ole juridisesti asemakaavaa sitova instrumentti, niin siinä tehdään monia asemakaavaa 
koskevia päätöksiä, joten energiatehokkusnäkökulman tulisi olla mukana jo tässä vaiheessa. 
Skaftkärrin ja Isokuusen kaavarungossa ja yleissuunnitelmassa oli MRL:n määrittämien vai-
kutusten lisäksi nostettu arvioinnin kohteeksi vaikutukset energiatehokkuuteen ja päästöihin. 
Näissä kohteissa esisuunnitteluvaiheessa määritetyt energiatehokkuuden mittarit säilyvät mit-
tareina myös itse asemakaavaprosessissa. Hiukkavaarassa ja Finnoossa ei vaikutuksia ar-
vioitu ainakaan suoranaisesti energiatehokkuuden näkökulmasta, eikä mittareita määritetty 
myöskään kaavarunkovaihetta seuraavassa asemakaavasuunnittelussa. Tästä voi päätellä, 
että sillä, mitkä mittarit tavoitteiden toteutumiselle asetetaan kaavarunkovaiheessa, on suuri 
merkitys asemakaavan tavoitteiden mittaamisessa.
 
Esimerkkikohteista sekä Skaftkärristä että Isokuusessa tehtiin päästöarvioinnit. Skaftkärrin 
kohde oli ainoa jossa laskettiin ns. nollataso, johon kaavarungon vaihtoehtoja vertailtiin. Nol-
lataso laskettiin vanhasta kaavarungosta, jossa oli toteutettu aluerakenne tavanomaisella por-
voolaisella kaavoitustavalla. Uusien tavoitteiden perusteella tehtyjen vaihtoehtoratkaisuja ver-
rattiin nollatasoon, vertailtiin laskennallisesti ja tehtiin herkkyystarkastelut. Tällä tavoin saatiin 
vertailtavaa tietoa, josta voitiin päätellä tavoitteiden onnistuminen. Isokuusessa päästölaskel-
ma tehtiin yleissuunnitelmaan perustuen. Tässä tapauksessa ei ollut konkreettista vertailukoh-
detta, joten tietoa voitiin käyttää lähinnä herkkyystarkasteluissa sekä tulevan asemakaavoi-
tuksen päästölaskelmien vertailun pohjana. Hiukkavaaran kaavarunkoa vertailtiin yleisten 
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tavoitteiden perusteella. Joitakin energiatehokkuuteen liittyviä tekijöitä, kuten joukkoliikenteen 
mahdollisuuksia, arvioitiin ei-laskennallisesti, jolloin päätelmiä voitiin tehdä melko vapaasti. 
 
Laskennalliset mittarit ovat konkreettinen suunnittelua ohjaava väline, jolla voidaan todentaa 
valittujen ratkaisujen tavoitteita palveleva vaikutus. Energiatehokkuus on verrattain uusi asia 
ja monella tasolla melko abstrakti, ettei sitä voi arvioida kovin luotettavasti pelkästään aistin-
varaisesti. Mittarit myös selkeyttävät tavoitteita, tekevät niistä yksiselitteisiä ja ymmärrettäviä. 
Hiukkavaaran kaavarungossa tavoitteeksi nostettu kestävän kehityksen mukainen kaupun-
kisuunnittelu ei koskaan konkretisoitunut energiatehokkuuden kannalta, eikä siksi päätynyt 
vaikutusten arvioinnin kriteeriksi tai kriteereiksi eikä selkeäksi jatkoselvittelyn kohteeksi. Las-
kelmat ja selvitykset toimivat päätöksenteon apuna ja tukevat jatkosuunnittelua.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaikissa esimerkkiasemakaavoissa, lukuun ottamatta Isokuusta, suunnitteluprosessissa oli 
mukana energia-alan asiantuntijoita. Kaikissa muissa paitsi Toukovuoressa asiantuntijuus 
rajoittui kuitenkin energiayhtiön mukanaoloon. Energia-asiantuntija ohjausryhmässä on tär-
keä osa tulevaa suunnittelutyötä, jos muilla ohjausryhmän jäsenillä ei ole energia-asioihin ja 
energiatehokkuuteen liittyvää asiantuntemusta. Skaftkärrin, Hiukkavaaran ja Finnoon asema-
kaavoissa on ollut alusta lähtien mukana energiayhtiö. Näissä kaikissa hankkeissa päädyt-
tiin rakentamaan alueelle kaukolämpöverkko. Voiko olla niin, että potentiaaliset hajautetun 
ja uusiutuvat energioiden mahdollisuudet jäävät huomaamatta, jos tiiviissä yhteistyössä on 
energia-alalta ainoastaan paikallisen energiayhtiön edustaja? Porvoon Skaftkärrissä energia-
muodoista tehtiin laskelma, jonka kautta todettiin, että Porvoon kaukolämmöllä on niin alhaiset 
päästöt, että muilla lämmöntuotantotavoilla ei edes teoreettisesti mahdollisuutta päästä yhtä 
alhaiselle tasolle. Oulussa taas kaukolämmön päästöt ovat verrattain korkeat 256g/kWh (Ou-
lun energia 2013), joten päästöjen kannalta olisi ollut syytä tarkastella myös vaihtoehtoisia 
lämmöntuotantomuotoja.
 
Vaikutusten arviointia suunnitellaan ennen asemakaavan suunnittelun käynnistämistä. Perin-
teisesti arvioitavaksi kriteereiksi valitaan maankäyttö- ja rakennuslain vaatimat kriteerit. Vaiku-
tuksia voidaan arvioida myös kaavan muiden tavoitteiden näkökulmasta. Esimerkkikohteissa 
ainoastaan Toukovuoressa ja Isokuusessa oli nostettu arvioitaviksi vaikutuksiksi energiatehok-
kuuteen liittyviä vaikutuksia. Muissa esimerkkikohteissa tämä työkalu oli jätetty käyttämättä. 
Arvioitavaksi nostettu kriteeri on parhaimmillaan vaikuttamassa sekä luonnos- että ehdotus-
vaiheiden vaihtoehtojen vertailussa ja päätöksenteon tukena. Jos energiatehokkuuden arvi-
oinnin jättää häilyväksi tavoitteeksi asemakaavan suunnittelijalle, jolla ei välttämättä ole erityis-
tä asiantuntijuutta energiatehokkuudesta ja energioiden tuotantotavoista, on suuri vaara että 
tavoite ei konkretisoidu energiatehokkuutta lisääviksi ratkaisuiksi. Ristiriita voi syntyä myös 
siinä, että kaavan laatija arvioi laatimansa kaavan vaikutuksia itse. Arvioinnin objektiivisuus 
olisi tärkeää arvioinnin luotettavuuden kannalta, joten vaikutusten arviointi olisi hyvä tehdä 
jonkin muun kuin kaavan laatijan toimesta.
 
Arviointityökalun käyttämättä jättäminen voi johtua siitä, että työkaluja arvioida energiatehok-
kuutta ei vielä tarpeeksi tunneta. Asemakaavoitukselle pitäisi kehittää yksinkertainen muisti-
lista, jonka avulla vaikutuksia energiatehokkuuteen voisi arvioida tai jalkauttaa energiatehok-
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kuuslaskureita ammattikunnan käyttöön. Laskennalliset tavoitteet auttavat pitämään huomion 
kokonaiskuvassa, kun huomio ei kiinnity merkittävien energiatehokkuutta parantavien ratkai-
sujen sijaan pelkästään pieniin, vähäpätöisempiin ratkaisuihin. Vaikutusten arvioinnin tuloksia 
voidaan käyttää hyödyksi niin suunnittelussa kuin päätöksenteossakin. Ilman yksinkertaista ja 
helppokäyttöistä kaavoituksen työvälinettä perusteellinen vaikutusten arviointi on aikaa vie-
vää, todettiin myös Skaftkärrin hankkeessa. Skaftkärr-raportissa todetaan myös, että energia-
tehokkuustarkastelu toi luontevalla tavalla uusia työkaluja ja periaatteita varsinaiseen suunnit-
teluun mukaan. Laskelmat ja energiatehokkuusasiat  olivat tulleet selkeästi esille ja niillä oli 
ollut vaikutusta loppullisiin ratkaisuihin.

Vaikutuksia voidaan mitata laskennallisesti sitä varten kehitetyillä laskentaohjelmilla. Esimer-
kiksi Vuoreksessä käytettiin EcoCity Evaluator -ohjelmaa, joka antaa laskennalliset tulokset 
energiatehokkuuden toteutumisesta eri vaihtoehdoissa. Kunnalla voi myös olla omia laskenta-
kaavoja esimerkiksi kulkutapajakauman laskemiselle, joka oli yksi mittareista Finnoossa. Las-
kentatyökalu on objektiivinen tapa mitata, jos parametrit ja lähtötiedot asetetaan hyvin. 

Asemakaava

Toukovuori osa kehityshanketta ja se näkyy monipuolisten määräyksien määränä. Asema-
kaavassa on rakentaja velvoitettu monella tapaa toteuttamaan asemakaavan tavoitteita, esi-
merkiksi kaukolämpöön liittymisvelvollisuus ja hulevesisuunnitelman laatiminen.Toukovuoren 
asemakaavaan on nostettu myös joitakin ylimääräisiä, periaatteessa kaavan poissulkevan 
luonteen vuoksi tarpeettomia seikkoja. Esimerkiksi yleisissä määräyksissä on erikseen sallittu 
aurinkopaneeleiden sijoittaminen katoille ja parvekejulkisivuihin. Ilman tätä merkintää niiden 
sijoittelu olisi sallittua muutenkin, mutta nostamalla asia yleisiin määräyksiin on haluttu koros-
taa nimenomaisen asemakaavan henkeä ja varmistaa ajatuksen välittyminen rakentajalle. 
 
Kivikkokankaan, Isokuusen ja Finnoon asemakaavoissa on käytetty hyvin vähän energia-
tehokkuuteen pyrkiviä määräyksiä ja merkintöjä. Kaavalla toteutettavat ratkaisut voivat olla 
suunniteltu energiatehokkaiksi ilman, että sitä on kerrottu selostuksessa. Energiatehokkuuden 
kannalta optimaalinen tilanne olisikin, että kaikki ratkaisut olisivat punnittu energiatehokkuu-
den kannalta eikä energiatehokkuutta tarvitsisikaan edistää yksittäisillä ratkaisuilla.

Rakentamistapaohjeet

Toukovuoren rakentamistapaohjeissa annettiin yksityiskohtaisia ohjeita ja määräyksiä raken-
nusten energiatehokkuutta lisäävistä ratkaisuista sekä käytännön toimenpiteistä ja rakennus-
ten ylläpidosta. Ohjeet koskivat suurimmalta osalta käyttäjän toimintaa. Isokuusessa ener-
giatehokkaat ohjeet rajoittuivat aurinkopaneelien mahdollistamiseen ja pyöräpaikkojen laadun 
määrittelemiseen. Kivikkokankaan rakentamistapaohjeita ei hyödynnetty energiatehokkuuteen 
ohjaavana työkaluna lukuunottamatta määräystä, että aurinkopaneeleiden sijoittaminen katol-
le tulee esittää rakennuslupahakemuksessa.

Rakentamistapaohje toimii parhaimmillaan aikaisemmin käytettyjen työkalujen täydentäjänä. 
Sillä voidaan vaikuttaa pitkälle käyttäjän toimintaan, joka voi olla “heikoin lenkki”  energiate-
hokkuuden edistämisessä, jos käyttäjä ei ole sitoitunut tavoitteisiin. 
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Tontinluovutusehdot

Tontinluovutusta käytettiin energiatehokkuutta edistävänä työkaluna sekä Toukovuoren, että 
Kivikkokankaan asemakaavoissa. Isokuusen ja Finnoon asemakaavoissa ei oltu vielä ehditty 
siihen pisteeseen että tontteja olisi vielä luovutettu. 
 
Tontinluovutuksella voidaan vaikuttaa enää yksittäiseen rakentajaan eli laajamittaisia raken-
nettuun ympäristöön kokonaisuutena kohdistuvia toimenpiteitä ei tontinluovutusehdoilla voida 
tavoitella. Työkaluna tontinluovutus on vaikuttava. Toukovuoren tontinluovutusehdoissa ase-
makaavan ja rakentamistapaohjeen puurakentamisen vaihtoehdoksi annettiin energian tuotta-
minen paikallisesti. Vaihtoehto antaa vapauksia rakentajalle, joka nimenomaan haluaa raken-
taa talon muusta materiaalista. 

Asemakaavoissa käytetyt rakentamista ohjaavat työkalut koskivat yleensä yksittäisiä ratkai-
suja, kuten hulevesiä, suuntausta, pyöräpysäköintiä ja rakennusmateriaalia. Yksittäisen ase-
makaavan kohdalla ne voivat tuntua melko mitättömiltä koko rakennetun ympäristön energian 
kulutuksessa, mutta toteutettuna laajamittaisesti koko yhdyskunnan alueella ja sovellettuna 
kyseessä olevalle alueelle, vaikutus voi kasvaa suureksi. Esimerkiksi pyöräily vaatii hyvät py-
säköintimahdollisuudet matkan molemmissa päässä tai sadevesien kuljetukselle varattua sa-
devesiviemäriverkostoa voidaan mitoittaa pienemmäksi vain jos vaikutusalueella laajemmin 
käsitelltäisiin hulevedet luonnonmukaisilla menetelmillä niiden syntypaikan lähellä. 
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MISSÄ VAIHEESSA? MITÄ/KETÄ OHJATAAN? KUKA KÄYTTÄÄ?
Kaavarunko Ennen varsinaista asema-

kaavaprosessia
Asemakaavatyötä, suunnit-
telijoita, päätöksentekoa

Asemakaavoitus*,
päätöksentekijät

OAS: vaikutusten 
arviointi, osalliset

Asemakaavoituksen 
alussa, ennen varsinaista 
suunnittelua

Vaikutusten arviointia, yh-
teistyötä, selvityksiä

Asemakaavoitus*,
päätöksentekijät

Selvitykset Asemakaavoituksen 
alussa, ennen varsinaista 
suunnittelua

Asemaakaavan suunnitte-
lua, päätöksentekoa

Asemakaavoitus*,
päätöksentekijät

Asemakaava Luonnos- ja ehdotusvai-
heessa

Rakentajaa, rakennusval-
vontaa, tontinluovutusta, 
teiden ja katujen ja puistojen 
raken-tamista ja kunnallis-
teknillistä rakentamista

Asemakaavoitus*,
päätöksentekijät

Rakentamistapa-
ohjeet

Asemakaavan yhteydessä Rakentajaa, rakennusval-
vontaa

Asemakaavoitus*

Tontinluovutus Asemakaavan yhteydessä/ 
asemakaavan valmistut-
tua

Rakentajaa Rakennusvalvonta, maa- ja 
mittaustoimi

*= kunta, kaavoittaja, kaavakonsultti

Kuva 17: Asemakaavoituksen työkalujen ajoitus, ohjauksen kohde sekä käyttäjä.
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6. CASE: EKOKYLÄ HIUKKAVAARASSA

6.1 Korttelikonsepti ja lähtökohdat

Kaupunkikehittämisen osaratkaisuja ja työkaluja tutkittiin INURDECO -hankkeessa Hiukka-
vaaran keskukseen sijoittuvien korttelimallien avulla. Tutkimustyöosuudesta vastasivat arkki-
tehtuurin osasto ja prosessi- ja ympäristötekniikan osasto. Kestävän talvikaupungin kehittämi-
sen erityiskysymyksiksi on tutkimusosuudessa nostettu energian tuottamisen ja käyttämisen 
säätely ja ohjaaminen kaavoituksen keinoin sekä talvikaupungin erityispiirteiden huomioimi-
nen maankäyttöratkaisuissa. Tavoitteena oli tuottaa erilaisia käytännön asemakaavatyössä 
hyödynnettävissä olevia korttelikonsepteja ja hyödyntää niitä edelleen tutkimusalustana kort-
telikonseptien suunnittelua ja rakentamista ohjaavia työkaluja sekä korttelikonseptien arvioin-
tia ja vertailua tutkittaessa.
 
Korttelikonseptit laadittiin neljän toiminnallisuudeltaan ja tehokkuudeltaan toisista poikkea-
van lähtökohdan pohjalta. Konseptit olivat ekokylä, aktiivikaupunki, high sustainability ja me-
gastruktuuri. Ekokylä-konsepti oli pienimittakaavaisesta asumisesta koostuva omavarainen 
asuinalue. Aktiivikaupunki-konseptissa painotettiin aktiivista elämäntapaa ja esteettömyyttä. 
Toiminnot olivat sekoittuneita ja rakennettu ympäristö tiivis ja urbaani. High sustainability-kon-
septissa rakennettu ympäristö oli automaatioon ja säältä suojautumiseen perustuva kerros-
taloympäristö. Konseptin merkitysympäristössä korostui ”high tech” ja työorientoituneisuus. 
Megastruktuuri-konseptissa toiminnot sijaitsivat samassa rakennuskompleksissa luoden sy-
nergisen ja tehokkaan kokonaisuuden.
 
Laatimani korttelikonsepti oli ekokylä. Ekokylälle oli ennen konseptin laatimista määritelty 
toiminnallisen ympäristön, rakennetun ympäristön, aistiympäristön sekä merkitysympäristön 
ominaisuuksia. Toiminnalliseksi ympäristöksi oli määritelty pääosin asuminen ja pienet yksiköt,  
omavaraisuus energiahuollossa sekä lähipalvelut. Rakennetun ympäristön ominaisuuksia oli 
pientalovaltaisuus ja kylämäinen rakenne sekä laajat viheralueet. Aistiympäristön ominaisuuk-
sia olivat kierrätysmateriaalit, puu sekä pienipiirteinen ja häiriötön ympäristö. Merkitysympä-
ristön ominaisuuksia olivat ”slow life”, ”low impact living”, stressittömyys, omavaraisuus, luon-
nonläheisyys, yhteisöllisyys, itse tekeminen, kaupunkiviljely, kansalaisaktiivisuus, naapuriapu 
ja vapaa-ajan korostuminen.
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Kuva 18: Hiukkavaaran kaavarunko. Punainen 
ympyrä osoittaa ekokylälle valitsemani sijainnin. 
Oulun kaupunki 2008. Lupa kuvan käyttöön saatu. 
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Arkkitehti Anneli Lyytikkä on määritellyt ekokylän seuraavasti: ”Kestävä kehitys rakentami-
sessa ja asumisen suunnittelussa merkitsee erilaisin valinnoin ja teknisin keinoin tapahtuvaa 
uusiutumattomien luonnonvarojen käytön, päästöjen ja jätteiden vähentämistä, luonnon kier-
tokulkujen ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä, ympäristön merkitystä lisäävien arvora-
kenteiden vahvistamista sekä ympäristöystävllisten elämäntapojen mahdollistamista.” (Lähde: 
Kestävän kehityksen periaatteita asuntosuunnittelussa; lähtökohdat, suunnitteluprosessi -koe-
suunnitelma, 1994.)

Hiukkavaaran kaavarunko

Valitsin suunnittelualueeni Hiukkavaaran kaavarungon alueelta. Alue sijoittuu Hiukkavaaran 
keskuksen itäosaan (kuva 18). Alueelle johtaa Valkiaisjärventie, joka vie kaavarungon itäpuo-
lella sijaitsevalle Niilesjärvelle. Rakentamiselle kaavarungossa osoitettu alue on kooltaan noin 
5 hehtaaria. Alue on osoitettu kaavarungossa pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP) ja sil-
le oli asetettu kaavarungon alustavissa mitoitusperiaatteissa tehokkuustavoitteeksi noin 21 
asuntoa hehtaaria kohti. Lähtöoletukseksi oli asetettu pientaloille asuntokuntakooksi 2,5 hen-
kilöä asuntoa kohti ja asunnon keskikooksi 150kem². Maan omistaa Oulun kaupunki ja alueella 
ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

Suunnittelualueen ympäristö muodostuu pientalovaltaisesta asuinrakentamisesta. Lähipalve-
lut sijoittuvat vieressä olevaan Hiukkavaaran keskukseen. Kaavarungossa Hiukkavaaran  kes-
kukseen suunniteltuja palveluja ovat monitoimitalo, jossa on yhtenäisperuskoulu, päivähoito, 
kirjasto, asukastoimintaa, terveysasema ja muita julkisia palveluja. Koulun lähelle sijoittuu ur-
heilukeskus. Keskuksen alueelle on suunniteltu myös sakraalirakennus tai seurakuntakeskus 
ja kaupallisiksi palveluiksi selvityksen perusteella on suunniteltu kaksi suurta päivittäistavara-
kauppaa.
 
Kaavarungossa alueelle on suunniteltu kattavat kevyen liikenteen yhteydet. Pääkokoojaluok-
kaisten väylien yhteyteen tulee kevyen liikenteen väylät ja lisäksi alueen sisällä kulkee kevyen 
liikenteen laatukäytävä. Väylä kulkee valitsemani alueen välittömässä läheisyydessä. Kaikki-
aan erillisen kevyen liikenteen verkon laajuus on 27 km. Kaavarungossa asutus on sijoiteltu 
siten, että kaikille alueille on järjestettävissä keskeisesti joukkoliikennepalvelut. Oulun seudun 
joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelmassa asetettu kävelymatkaetäisyystavoite (max 600 m, 
pientaloalue) on toteutettavissa kaikilla alueilla Hiukkavaaran osalta. Valitsemaani aluetta lähin 
kaavarungossa suunniteltu bussipysäkki on noin 100 metrin päässä.
 
Ekokylälle valitsemani alue sijaitsee pienen kukkulan länsirinteellä. Mäki, jonka rinteeellä alue 
sijaitsee on korkeimmillaan noin 15 metriä. Rakentamiselle osoitetun alueen kohdalla korkeus-
eroa on enimmillään seitsemän metrin verran. Kaavarungon maaperätutkimuksen mukaan 
alueen maaperä on moreenia. Olemassa oleva puusto on mäntymetsää. Alueen keskellä on 
pieni suoalue. Alue liittyy katuverkkoon pohjoisesta. 
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Kuva 19: Katunäkymä Ekokyläntieltä.

6.2. Ekokylän suunnitelma

Hiukkavaaran ekokylän suunnitteluni lähtökohtana oli yhteisöllisyyteen ja energiatehokkuu-
teen perustuva tiivis ja moderni pientalovaltainen asuinalue, jossa on mahdollista toteuttaa 
kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa.

Suunnitelmassa olen osoittanut alueelle pientaloasumista sekä lähipalveluita. Kaksikerroksi-
set pientalot muodostavat tiiviitä solumaisia kortteleita, joiden sisäpihoille muodostuu suojaisia 
pihapiirejä. Sisäpihat ovat asukkaiden kohtaamispaikkoja ja vapaa-ajan tiloja. Asuntojen koot 
ovat suurempia ja kortteleiden koot pienempiä suunnitelualueen eteläosassa. Alueen sisään-
tuloa olen korostanut osoittamalla tehokkaampaa kerrostalorakentamista kadun varteen ja si-
joittamalla päiväkoti edusaukioineen katuliittymän toiselle puolelle. 
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Kuva 20 (viereisellä 
sivulla): Talvinäkymä 
alueelta.

HIUKKAVAARAN EKOKYLÄ
Alue: 4,9 ha

Yhteensä 126 asuntoa:
10 pienkerrostaloasuntoa
16 rivitaloasuntoa
39 kytkettyä pientaloasuntoja tai paritaloasuntoja
64 omakotitaloa

kerrosala yht. 13 600 m2

asunnon keskikoko: 
asukkaita (2,5hlö/asunto): 315

korttelitehokkuus ek= 0,40
aluetehokkuus ea= 0,27

autopaikkoja 1ap/asunto + 27 yhteiskäyttö- tai vieraspaikkaa

päiväkoti 600m2

Kuusi solumaista korttelia rajautuu Ekokylänkatuun muodostaen selkeän katutilan. Pysäköinti-
kadut sijoittuvat oksamaisesti kadulta erkaantuen. Autojen pysäköinti on järjestetty pääasiassa 
näille pysäköintikaduille keskitetysti. Kortteleiden väliin, pysäköintialueiden taakse jää viher-
kaistaleet, joilla luonnonmukainen ympäristö työntyy tiiviisti rakennettujen kortteleiden välei-
hin. Kortteleita yhdistää kävelijöiden ja pyöräilijöiden raitti, jota pitkin kulkee katkeamaton reitti 
alueen pääkevyenliikenteenväylälle ja lähelle bussipysäkkiä. Alueen pohjoispuolella sijaitseva 
päiväkoti on bruttoalaltaan 600 m2 ja voi palvella noin 30 lähialueen lasta.

Asunnot ja arkkitehtuuri

Jokaisessa korttelissa on 14-37 asuntoa. Korttelit koostuvat pääosin erillispientaloista, kytke-
tyistä pientaloista tai rivitaloista. Yhteensä ekokylän alueella on 126 asuntoa. Alueen sisääntu-
lokohdassa pohjoispuolella on kaksi pienkerrostaloa, joissa asunnot ovat noin 50 m2, rivitalois-
sa asuntojen koot ovat 70-80 m2 ja kytketyissä ja erillispientaloissa noin 70-150 m2.

Kaikki rakennuspaikat sijoittuvat korttelin ulkoreunalle rajoittuen katuun tai viheralueeseen. 
Viheralue on joko istutettu sisäpihan osa tai metsän reuna. Pienemmät asunnot sijaitsevat 
Ekokylänkadun varrella ja niillä on oma autosäilytyspaikka asunnon yhteydessä. Alueen ulko-
reunalla sijaitsevien asuntojen autopaikat ovat pysäköintialueilla. Tämän vuoksi asunnoille on 
osoitettu enemmän rakennusoikeutta etäisyyden kompensoimiseksi. Kaikki rakennukset on 
mahdollista suunnata niin, että niissä voidaan hyödyntää passiivista aurinkoenergiaa.
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RAKENNUKSET

LIIKENNE

YHTEISET
RAKENNUKSET

korttelitalo

autokatos

voimala/ 
polttoainesiilo

varasto

kävely/pyöräily

autot

Kuva 21: Ekokylän yleissuunnitelma.

Kuva 22: Kaavioissa on esitetty ekokylän rakeisuus, 
yhteiset rakennukset ja katuverkosto. 
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Kuva 24 (viereisellä sivulla alhaalla): Tarkennettu suunnitelma 
yhdestä ekokylän korttelista ja asuntotyyppien ensimmäisestä 
kerroksesta.

Kuva 23 (viereisellä sivulla ylhäällä): Havain-
nekuva ekokylän yhden korttelin sisäpihalta.

Arkkitehtuurilta ekokylässä olen tavoitellut urbaania, modernia puukaupungin ilmettä. Ekoky-
lämäistä rakennetun ympäristön tuntua luo pienimittakaavaisuus ja värikkäät puiset pientalot. 
Rakennusten noppamaista hahmoa en helppo varioida värin, aukotuksen ja katon muotoa 
muuttamalla. Tiukasti rajatut kadut ja rakennusten sijainti mahdollistaa yksittäisten rakennus-
ten variaation pitäen alueen ilmeen silti yhtenäisenä. Ekokylän identiteettiä vahvistaa CHP-
tehtaiden hieman taloja korkeammalle nousevat hakesiilot. 

Yhteisöllisyys ja yhteiset tilat

Korttelin rakennukset muodostavat suljetun, solumaisen korttelirakenteen jonka keskelle muo-
dostuu suojaisa pihapiiri. Talokohtaiset pihat ovat melko pienet ja sen vastapainoksi korttelin 
keskellä on laaja yhteinen piha monipuoliseen käyttöön. Noin puolet pihasta on varattu kesä-
aikaan pienviljelylle. Pihalla sijaitsee myös luonnollista viileyttä hyödyntävä maakellari, jossa 
kasvimaan satoa voidaan säilöä talvea varten. Kasvimaan yhteydessä on sadevesikaivo, jo-
hon johdetaan hulevesialtaassa viivytettyjä hule- ja sulamisvesiä. Pihalla on myös komposti, 
jonka lopputuotetta hyödynnetään lannoitteena.

Jokaisessa korttelissa on yhteiskäyttöinen korttelitalo. Korttelitalossa on asuntojen tiloja täy-
dentäviä yhteiskäyttötiloja sekä tilaa kokoontumiselle, erilaisille aktiviteeteille ja etätyöskente-
lylle. Asukas voi varata monikäyttötilan käyttöönsä suurempaa tilaa vaativia tapahtumia, kuten 
syntymäpäivien, järjestämiseen. Tilaa voidaan käyttää myös etätöiden tekemiseen. Kortte-
litalossa on verstas ja pyykkitupa sekä sauna- ja pesuosasto. Yhteiset tilat antavat jousta-
vuutta asuntojen tilasuunnittelulle. Korttelitalosta koituu säästöjä lämmityskustannuksissa kun 
asunnoissa ei tarvitse pitää lämpimänä vähällä käytöllä olevaa tilaa, kuten saunaa tai kodin-
hoitohuonetta. Pihalla sijaitsee korttelitalon lisäksi pyörävarasto ja varastotilaa kasvimaiden 
huoltoon. Asuntojen läheisyyteen voidaan rakentaa talokohtaisia pieniä varastorakennuksia. 
Yhteispihalla on kaikkien yhteinen leikkipaikka sekä grillikatos ja tomutuspisteitä.

Liikenne ja infrastruktuuri 

Liikenne ekokylässä perustuu pyöräilylle, joukkoliikenteelle ja yksityisautoilulle. Ekokylää suun-
nitellessani pyrin vähentämään liikkumistarvetta ja mahdollistamaan autottoman elämäntavan. 
Liikkumistarvetta vähennetään mahdollistamalla työskentely ja harrastaminen kodin lähellä. 
Korttelitalon kokoontumistilassa voi harrastaa naapureiden kanssa esimerkiksi järjrstämällä 
joogatunteja tai elokuvailtoja. Sisäpihalla on mahdollistettu monenlainen puuhastelu, kuten 
viljely, nikkarointi ja leikkiminen ja pelaaminen. Asuntoihin voi sijoittaa työskentelyyn tarvittavia 
tiloja, kuten kotitoimiston tai vaikka kampaamon.
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Autoton elämäntapa on mahdollista, sillä ekokylä sijaitsee joukkoliikenneyhteyksien lähellä, 
lähin suunniteltu bussipysäkki on noin sadan metrin päässä. Ekokylässä panostetaan pyöräi-
lymahdollisuuksiin, turvallisiin reitteihin sekä laadukkaisiin polkupyörien säilytysmahdollisuuk-
siin. Kortteleiden keskeltä kulkevan raitin kautta asunnon ovelta pääsee kevyen liikenteen 
väylälle joutumatta ylittämään autotietä. Pyörien pysäköinnille varataan runsaasti tilaa, vähin-
tää neljälle pyörälle yhtä asuntoa kohti. Vähintään puolet niistä sijoitetaan korttelin yhteiseen 
pyörävarastoon, jonka yhteydessä sijaitsee myös pyörien huoltotila. 

Autopaikkoja mitoitetaan perinteistä vähemmän, yksi autopaikka asuntoa kohti. Pysäköintika-
tosten yhteyteen varataan muutamia autopaikkoja yhteiskäyttöautoille. Autopaikat voidaan va-
rustaa sähköauton latauspistokkeella. Autottaman elämäntavan kannustamiseksi autopaikan 
hinta tulee erottaa myytävän asunnon hinnasta, eikä sitä saa jyvittää muihinkaan maksuihin. 
Asukas, joka ei hanki autoa, tulee säästämään kokonaiskustannuksissa.

Katupinta-alan minimoisen lisäksi ekokylässä on pyritty minimoimaan muun rakennettavan 
infrastruktuurin määrä. Hulevedet käsitellään paikallisesti ja kerätään hyötykäyttöön. Katualu-
eiden ja kortteleiden hule- ja sulamisvedet käsitellään kortteleiden väleissä olevilla viherkais-
taleilla. Vesi johdetaan sadevesiputkilla ja -ojilla viherkaistaleelle, jossa hulevesiä viivytetään 
rakennetuissa viivytysaltaissa. Altaista vedet imeytyy maaperään. Osa viivytetyistä sadevesis-
ta johdatetaan korttelipihalla sijaitsevaan kastelukaivoon. Talvella viherkaistaleita käytetään 
lumen läjitykseen. Kadut on mitoitettu tiukiksi, mutta mitoituksessa on otettu huomioon talvi-
kunnossapito. Ekokylänkadun leveys on 6 metriä ja korttelien keskeltä kulkeva raitti on 3 met-
riä leveä. Väylät on mitoitettu niin, että niillä mahtuu kulkemaan aurausauto talvisin. Katujen 
ympärille jätetään rakentamaton suojavyöhyke (1-2 m) lumiaurausta varten.

Kuva 25: Periaateleikkaus ekokyläntien kohdalta.
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Energia

Energia Ekokylässä tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvilla energiantuotantotavoilla. Kortte-
limallille haettiin optimaalisesti ja kustannuksilta realistista energiantuotantomuotoa yhdessä 
Oulun yliopiston lämpö- ja diffuusiotekniikan tutkimusryhmän kanssa. Tutkija Ari Vuokila tutki 
alueen energiatarpeen ja laski kannattavuuden CHP-voimalalle (combined heat and power) 
tuotetulle lämmölle ja sähkölle. 

Laskennan perusteella ekokylän lämmitystarve laskettuna keskimääräisellä kulutuksella ker-
rosalaan nähden on on 563 MWh/a ja sähkön tarve 266 MWh/a. Tämän tarve voidaan kattaa 
kolmella CHP-voimalalla.  CHP-voimaloissa käytetään kaasutuslaitteistoja ja polttoaineena on 
puuhake. CHP-voimalan sivutuotteena syntyy sähköä ja yhdessä aurinkopaneeleiden kans-
sa syntyy ekokylän tarvitsema käyttösähkö. Lämmöntarve on suurin talviaikaan, jolloin yh-
teistuotantona syntyy eniten sähköä. Kesäaikaan sivutuotteena syntyvää sähköä tuotetaan 
vähemmän, jolloin taas aurinkopaneelit tuottavat tarvittavan täydentävän sähkön. Aluetta ei 
tarvitse liittää sähköverkkoon. Yksi CHP-voimala palvelee kahta korttelia. Voimalat sijaitsevat 
pysäköintialueella ja hakkeen säilytys on samassa yhteydessä. Haketta kuluu vuodessa noin 
3600m3. Siilot ovat tilavuudeltaan noin 150m3 joten rekkalasteja on toimitettava vuodessa 
noin 9-23 kappaletta. Siilot sijaitsevat Ekokylänkadun varressa, rekkojen helposti saavutetta-
vissa.

Aurinkopaneeleja sijoitetaan yhteistilojen ja pysäköintikatosten katoille ja niitä voidaan asen-
taa myös asuintalojen katoille. Talojen kattomuodot suunnitellaan niin, että ne ovat optimaali-
sia aurinkopaneeleiden sijoitukselle. Sähkönkulutusta seurataan aktiivisesti ja siitä maksetaan 
kulutuksen mukaan.

Vaiheistus ja yhteishallinta

Alue on rakennettavissa vaiheittain. Yhdessä vaiheessa rakennetaan kaksi korttelia sekä 
CHP-voimala. Korttelikohtaisten yhteistilojen, joita ovat piha-alueet, korttelitalo, pyörävarasto 
ja jätehuone, hallinnasta sovitaan yhteishallintasopimuksella jonka asukas allekirjoittaa ton-
tinluovutuksen yhteydessä. CHP-voimalan hallinnasta tehdään toinen yhteissopimus kahden 
korttelin kesken. 
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Energiatehokkuus ekokylässä

Ekokylän energiatehokkuuteen pyrkivät ratkaisut käsittävät rakentamisen, rakennusten käytön, 
liikenteen ja infrastruktuurin eli koko rakennetun ympäristön energiankulutuksen. Energiate-
hokkaat ratkaisut on tehty asumismukavuudesta tinkimättä. Ratkaisuissa korostuu toisaalta 
yhteisöllisyys, mutta toisaalta myös yksilön rooli. Moni ratkaisu ei itsessään säästä energiaa, 
mutta se mahdollistaa energiaa säästävät elämäntavan. 

Rakentamisen energiankulutusta pyritään vähentämään rakentamalla rakennukset puusta ja 
suosimalla erikseen rakennettavien talokohtaisten tilojen sijasta yhteiskäyttötiloja. Yhteiskäyt-
tötilat asuntokohtaisten tilojen sijaan vähentävät myös lämmitysenergian tarvetta. Lämmity-
senergiantarvetta vähentää lisäksi passiivisen aurinkoenergian hyödyntäminen rakennusten 
optimaalisella suuntauksella sekä pienilmastolliset tekijät huomioiva korttelimuoto, joka suojaa 
rakenteita kylmiltä tuulilta. Käyttöenergiantarvetta vähentää luonnollinen kylmä elintarvikkei-
den säilytykselle.

Liikkumisen energiankulutusta vähennetään liikkumistarvetta vähentämällä ja hyvillä pyöräi-
lymahdollisuuksilla. Hyvät pyöräilymahdollisuudet ekokylässä ovat autotien kanssa risteämät-
tön pyöräilyreitti, runsaat pyöräsäilytystilat sekä yhteinen pyörien huoltotila. Liikkumistarvetta 
vähennetään harrastamalla lähiympäristössä. Lähiluonnon lisäksi  korttelista löytyy harras-
tusmahdollisuuksia, kuten viljely, nikkarointi ja kokoontumistilassa tapahtuvat harrastukset. 
Myös omavarainen ruoantuotanto voi vähentää tarvetta liikkua autolla. Työmatkailun tarvetta 
voi vähentää se, että asuntoihin on mahdollista sijoittaa työtiloja. Etätöitä voi tehdä joustavasti 
korttelitalossa. Jätehuollon liikennöintitarvetta vähennetään paikallisella jätteiden käsittelyllä 
sekä kierrättämisellä. Infrastruktuurin rakentamisen energiankulutus minimoidaan rakentamal-
la luonnonmukainen hulevesien käsittelyjärjestelmä ja minimoimalla katupinta-ala keskitetyn 
pysäköinnin avulla. Energia tuotetaan korttelissa uusiutuvilla energioilla CHP-voimalassa ja 
aurinkopaneeleilla.

Kuva 26 (viereisellä sivulla): Korttelitason 
energiatehokkaat suunnitteluratkaisut 
Hiukkavaaran ekokylässä. 
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6.3. Ekokylän asemakaava

Ekokylän asemakaavaa pohtiessani käytin tutkielmaosuudessa tunnistamiani työkaluja. Ase-
makaavassa sovelsin työkaluja, joihin olin tutustunut esimerkkikohteiden kautta. Pohdin työ-
kalujen kohdalla niiden vahvuuksia ja heikkouksia ja lopuksi myös kokonaisuutta - mitkä ovat 
kokonaisuuden kannalta tärkeimmät ohjausvälineet ja mitkä eivät. 

Seuraavien sivujen taulukossa on listattu työkalut, mitä ekokylän energiatehokkaat tavoitteet 
ja suunnitteluratkaisujen toteutuminen vaatisi. Koska minulla oli valmiina ekokylän suunni-
telma, aloitin asemakaavan työstämisen suoraan rakentamista ohjeevista työkaluista, mutta 
pohdin samalla, mitä suunnittelua ohjaavia työkaluja parhaiden energiatehokkuutta edistävien 
ratkaisujen löytäminen olisi vaatinut ja olen listannut ne taulukoihin. Koska harjoitustyön luon-
teen vuoksi ei ollut mahdollista tehdä erityistä ammattitaitoa vaativia selvityksiä tai osallistaa 
suunnitteluun asiantuntijoita, päädyin tekemiini suunnitteluratkaisuihin oman osaamiseni puit-
teissa ja voinkin todeta, että ratkaisut voisivat olla erilaisia, jos käytössäni olisi ollut listaamani 
suunnittelua ohjaavat työkalut. Sivuilla 76-77 on laatimani ekokylän asemakaava.

Taulukkojen tueksi analysoin tekstissä työkalujen toimivuutta sekä niiden heikkouksia ja vah-
vuuksia. Helpottaakseni kokonaisuuden hahmottamista, olen jakanut ratkaisut viiteen ryh-
mään: rakennustason ja korttelitason ratkaisut, infrastruktuuri-, liikenne- ja energiaratkaisut. 
Ekokylän asemakaavaa tehdessäni tein lähtöoletukseksi, että vaikutuksia arvioidaan energia-
tehokkuuden kannalta. Siksi sitä ei ole listattu seuraavien sivujen taulukoissa.

Rakennustason ratkaisut

Ekokylän rakennustason asemakaavatasoiset energiatehokkuuteen pyrkivät suunnittelurat-
kaisut ovat passiivisen ja aktiivisen aurinkoenergian hyödyntäminen, käyttösähkön kulutuksen 
vähentäminen ja vähän energiaa elinkaaren aikana kuluttava rakennusmateriaali. (Kuva 27)
 
Passiivisen aurinkoenergian hyödyntämistavoite otetaan huomioon kaupunkirakennemal-
lia suunnitellessa, jotta tonteille on mahdollisuus sijoittaa rakennukset niin, että oleskelutilat  
voidaan sijoittaa aurinkoiseen ilmansuuntaan. Aurinkoiset ilmansuunnat selvitetään aurinkoi-
suusselvityksellä, jonka avulla voidaan laskea myös aktiivisen aurinkoenergian hyödyntämis-
potentiaali. Ekokylä sijaitsee länsirinteellä joten aurinkoisuusselvitys on kriittinen tavoitteen 
onnistumisessa. Kaupunkirakennemallissa ja asemakaavassa on otettava huomioon mahdol-
lisuus sijoittaa rakennus optimaalisesti. Rakennuksen optimaaliseen suuntaukseen voi vai-
kuttaa rajaamalla rakennusala sitovasti ja/tai sitomalla harjasuunta. Ekokylän asemakaavas-
sa annetaan yleinen määräys rakentamisen suuntauksesta. Tiukkojen rakennuksen hahmoa 
määrittelevien määräysten heikkoutena on se, että ne voivat olla ristiriidassa kaupunkikuval-
listen tavoitteiden kanssa tai rakentajan toiveiden kanssa. Koska ekokylän luonteeseen sopii 
vapaus ja sattumanvaraisuus, päädyin tekemään asemakaavassa keveitä, yleisluontoisia ra-
kennuksia määrittäviä määräyksiä, kuten suuntaus ja puun käyttö. Rakennusoikeus on rajattu 
tontin ulkokehälle, mutta rakennusten hahmoa tai sinänsä suuntausta tai kattokulmaa tai har-
jan suuntaa ei ole määritetty. Kaupunkikuvallisesti merkittävissä paikoissa on määritetty sivu, 
johon rakennus on rakennettava kiinni. Ekokylässä energiatehokkaiden tavoitteiden toteutumi-
sessa rakennustasolla korostuu rakennusvalvonnan ennakoivan laadunohjauksen rooli.  
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Kuva 27: Työkalut, joilla vaikutetaan Ekokylän rakennustason ratkaisuiden energiatehokkuuteen. 

RAKENNUSTASON RATKAISUT

TAVOITE Passiivisen aurinkoenergian 
hyödyntäminen

Aktiivisen aurinkoenergian 
hyödyntäminen

Rakennusmateriaaliksi 
koko elinkaareltaan vähän 
energiaa kuluttava mate-
riaali

Kaavarunko 
ja yleissuun-
nitelma

Kaupunkirakennemalli - -

Selvitykset/ 
OAS

Aurinkoisuusselvitys Aurinkoisuusselvitys Olemassa olevan tiedon 
kerääminen eri rakennus-
materiaalien energiatehok-
kuudesta

Osalliset/ 
OAS

Asiantuntijalausunnot Asiantuntijalausunnot Asiantuntijalausunnot

RATKAISU Suuntaus Optimaalinen kattomuoto 
aurinkopaneeleille

Puu rakennusmateriaalina

Asema-
kaava-
merkinnät

- Tontin sijainti ja rakennusalu-
een rajaus niin, että mahdollis-
ta suunnata optimaalisesti.

- Tontin sijainti ja rakennus-
oikeuden rajaus niin, että 
mahdollista suunnata opti-
maalisesti.

-

Asema-
kaavan 
yleinen 
määräys

“Rakennukset suunniteltava niin, että niissä voidaan hyödyntää 
aktiivista ja passiivista aurinkoenergiaa”

“Rakennusten oltava pääa-
siassa puurakenteisia”

Raken-
tamistapa-
ohje

Ohjeet tilojen sijoittelusta, 
suuntauksesta ja ikkunoiden 
ominaisuuksista.

Kattomuodon optimaalisen 
muodon ja kallistuksen valitse-
misen  ja aurinkopaneeleiden 
käytön ohjeistaminen

-

Tontinluovu-
tus

- - -
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Rakentamistapaohjeella ohjataan rakentamaa sijoittamaan tilat ja valitsemaan ikkunatyypit 
optimaalisesti passiivisen aurinkoenergian hyödyntämiseksi. 
  
Elinkaaren ajalla vähän energiaa kuluttavan rakennusmateriaalin valinnassa voi olla hyvä teh-
dä vertailuja rakennusmateriaalien kesken, varsinkin kun markkinoille tulee jatkuvasti uusia, 
energiatehokkuusominaisuuksiltaan parempia tuotteita. Skaftkärr-hankkeessa todettiin, että 
tämän hetken rakennusmateriaaleista vähäpäästöisin on puu, joten päätin ottaa tavoitteeksi 
puurakentamisen. Puurakentaminen määrätään rakennuksen pääasialliseksi rakennusma-
teriaaliksi yleisissä määräyksissä. Kilpailuviraston päätöksen mukaan sitä ei voida määrätä 
ainoaksi rakennusmateriaaliksi. Puurakentamisen edellyttämisessä painoi myös kaupunkiku-
valliset tavoitteet.

Korttelitason ratkaisut

Korttelitason energiatehokkuuteen pyrkivät asemakaavatasoiset suunnitteluratkaisut ekoky-
lässä ovat suojaava pienilmasto, korttelin yhteiskäyttötilat, joilla pienennetään lämmitettävän 
tilan ja lämmityksen tarvetta ja luonnollisen kylmän rakentaminen elintarvikkeille, joka tukee 
pienviljelyä ja vähentää tarvetta viileäkaappitilalle. (Kuva 28)
 
Ekokylässä ei ole lukittu rakennusten tarkkoja asemia, mutta suojaavan pienilmaston synty-
misen edistämiseksi rakennusoikeus on rajattu korttelin ulkokehälle. Alueella olisi hyvä tutkia 
pienilmastolliset tekijät, ainakin tuulisuus, sillä alue sijaitsee rinteessä. Yleisissä määräyksis-
sä on velvoitettu rakennuksen sijoittamisessa otettavaksi huomioon pienilmastolliset tekijät. 
Määräys vaatii osaamista rakennusvalvonnasta ja tässäkin tavoitteissa korostuu rakennus-
valvonnan ja ennakoivan ohjauksen rooli. Suuntauksesta ja pienilmastollisten tekijöiden huo-
mioimisesta annetaan rakentajaa ohjaavia ohjeita rakentamistapaohjeissa. Pienilmastollisten 
tekijöiden huomioonottamiseksi korttelin alueella olisi hyvä tehdä koko korttelin tontinkäyttö-
suunnitelma yksittäisten suunnitelmien sijaan. 

Yhteistilojen rakentaminen tulee olla strateginen valinta heti suunnittelutyön käynnistyessä jot-
ta sen hyödyt konkretisoituvat rakennusten ja rakennusalan mitoituksessa. Ekokylän asema-
kaavassa yhteistilat on otettu huomioon rakennusoikeuden määrässä. Korttelitalosta ja yhteis-
tiloista määrätään AP-1 korttelialueen määräyksissä. Sille varataan tila asemakaavakartassa, 
mutta senkään osalta ei määrätä sitovaa hahmoa tai sijaintia vaan jätetään tilaa rakennus-
suunnittelulle. Rakentaja sitoutetaan yhteistilojen hallintaan tontinluovutusehdoissa. Raken-
tamisen ajoittamisesta tulee antaa erillinen ohje, jotta rakentamisvelvoite ei hidasta alueen 
rakentumisen käynnistymistä. Se voitaisiin merkitä esimerkiksi niin, että yhteistilat toteutetaan 
kun korttelista on rakentunut 50%.



71

KORTTELITASON RATKAISUT

TAVOITE Suojaava pienilmasto Korttelin yhteiskäyttötilat Luonnollinen kylmä elin-
tarvikkeille

Kaavarunko 
ja yleissuun-
nitelma

Kaupunkirakennemalli, kortteli-
typologiat

Strateginen valinta -

Selvitykset/ 
OAS

Selvitys pienilmastollisista teki-
jöistä, ainakin tuulisuus

- -

Osalliset/ 
OAS

Asiantuntijalausunnot Asiantuntijalausunnot, tulevi-
en asukkaiden osallistaminen

-

RATKAISU Rakennusten sijoittelu, tiivis 
solumainen kortteli

Korttelitalo, jossa sauna, 
pesutilat, vaatehuoltotilat, 
nikkarointitla ja kokoontu-
mistila

Maakellari korttelialueella

Asema-kaa-
va-merkinnät

Korttelimuodot ja -koot, katuver-
kon suuntaus, tilavaraukset

Tilavaraus ja mitoitus, rakenta-
misvelvoite.
“AP-1 Korttelialueelle rakenne-
taan korttelitalo, jossa on tilat 
pyykinpesulle, peseytymiselle 
ja saunalle, keittiölle, nikka-
roinnille ja kokoontumiselle.”

Tilavaraus

Asemakaa-
van yleinen 
määräys

“Rakennusten sijoittamisessa 
otettava huomioon pienilmas-
tolliset tekijät”

- -

Rakentamis-
tapaohje

Ohjeistus rakennuksen suun-
tauksesta ja pienilmastollisten 
tekijöiden huomioimisesta

- Ohjeet toteutukselle

Tontinluovu-
tus

- Sitoutuminen yhteistilojen 
hallintaan

Sitoutuminen yhteistilojen 
hallintaan

Kuva 28: Työkalut, joilla vaikutetaan Ekokylän korttelitason ratkaisuiden energiatehokkuuteen. 
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INFRASTRUKTUURIRATKAISUT

TAVOITE Mahdollisimman 
vähän tiepinta-alaa

Vesi, viemäröinti ja 
lämpöverkko

Hulevesien luonnonmu-
kainen käsittely

Etätyöskentelyn 
infrastruktuuri

Kaavarunko 
ja yleissuun-
nitelma

Kaupunkirakenne-
malli

Kaupunkirakenne-
malli, verkostollinen 
rakenne

Hulevesien käsittelyn 
pääperiaatteet

Kaupunkirakenne-
malli, verkostollinen 
rakenne

Selvitykset/ 
OAS

- Selvitys paikallisesta 
vedenhankinnasta

Hulevesien käsittelyn 
suunnitelma

-

Osalliset/ 
OAS

- Asiantuntijalausun-
not

Asiantuntijalausunnot Asiantuntijalausun-
not

RATKAISU Keskitetty 
pysäköinti ja teho-
kas katuverkko

Rakennusten opti-
maalinen sijoittelu.
Sadeveden hyödyntä-
minen

Viivytysaltaat, imeytys 
ja sadeveden hyödyntä-
minen

Hyvät tietoliiken-
neyhteydet

Asemakaava-
merkinnät

LPA-alue, teiden 
ja kortteleiden 
mitoitus

Rakennusten sijoitus 
toisiinsa nähden.

Tilavaraukset viivytys- ja 
imeytysaltaille.

-

Asemakaa-
van yleinen 
määräys

Pysäköintinormi - Hulevesien käsittelyn 
periaatteet

-

Rakentamis-
tapaohje

- Ohjeistus paikallisesta 
vedenhankinnasta

Ohjeet tonttikohtaisesta 
käsittelystä

-

Tontinluovu-
tus

- - - Liittymisvelvollisuus

Kuva 29: Työkalut, joilla vaikutetaan Ekokylän infrastruktuuriratkaisuiden energiatehokkuuteen. 

Infrastruktuuriratkaisut

Infrastruktuuriratkaisut, joiden energiatehokkuuteen asemakaavalla pyritään vaikuttamaan 
ovat rakennettavan tiepinta-ala ja vesi-, viemäri- ja lämpöverkostojen määrä sekä hulevesien 
käsittelylle rakennettava infra. (Kuva 29)
 
Tiepinta-alan minimoimiseen ratkaisu ekokylässä on keskitetty pysäköinti, joilloin autolla ajet-
tavia katuja tarvitsee rakentaa vähemmän. Pysäköinnille varataan asemakaavassa LPA-alue 
kortteleiden väliin. Rakennukset on optimoitu kunnallistekniikkaan nähden. Ne sijaitsee tiiviisti 
toisiinsa nähden solumaisina verkostoina. Hule- ja sulamisvesille on varattu alue kortteleiden 
välistä. Niiden mitoitus tulee tarkastaa hulevesisuunnitelmassa. Tonttikohtaiset hulevesien kä-
sittelyohjeet annetaan rakentamistapaohjeessa.

Etätyöskentelyn mahdollistamiseksi ekokylässä varaudutaan tietoliikenneyhteyksillä. Verkos-
tollinen rakenne on optimaalisin tieteliikenneyhteyksien resurssitehokkaalle rakentamiselle. 
Hyvien tietoliikenneyhteyksien rakentamiseksi tontinluovutusehdoissa on velvoite liittyä ver-
kostoon.
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Kuva 30: Työkalut, joilla vaikutetaan Ekokylän liikenneratkaisuiden energiatehokkuuteen. 

LIIKENNERATKAISUT

TAVOITE Autottoman elämän-
tavan mahdollista-
minen

Jätteiden käsittely 
syntypaikan lähellä

Liikkumistarpeen vähentäminen (toiminnot 
lähellä)

Kaavarun-
ko ja 
yleissuun-
nitelma

Pyöräteiden verkko-
suunnitelma

Strateginen valinta Strateginen valinta

Selvitykset/ 
OAS

- Jäteselvitys -

Osalliset/ 
OAS

Asiantuntija- ja käyt-
täjälausunnot

Asiantuntijalausunnot Asiantuntijalausunnot -

RATKAISU Pyöräilyn suosiminen Jätteiden käsittely 
paikallisesti, kierrätys 
ja kompostointi

Etätyöskentelyn mah-
dollistaminen

Pienviljely

Asema-
kaavamer-
kinnät

Tilavaraus säilytys- ja 
huoltotilalle. Pyörien 
rakennusvelvoite 2pp/
asunto. Yhteydet ym-
päröiville pyöräreiteille 
ja sujuvat pihareitit

Tilavaraus, mitoitus
LPA-alueelle oikeus 
sijoittaa kunnallistek-
nisiä ja huoltoraken-
nuksia.

Tilavaraus etätyöskente-
lytilalle (monitoimitila, 
kokoontumistila) kortte-
litalossa. 

Tilavaraus viljelylle. 
Alueelle saa sijoit-
taa varastotiloja.

Asemakaa-
van yleinen 
määräys

Pyöräpaikkojen raken-
nusvelvoite, määrä ja 
laatu. “

- AP-kortteleissa työsken-
telytiloja saa sijoittaa 
10% rakennusoikeudes-
ta.”

-

Rakenta-
mistapa-
ohje

Ohjeistus säilytyksen 
ja huoltotilan laadusta

Ohjeet jätteiden käsit-
telyn järjestämisestä. 
Ohjeet kompostoinnin 
järjestämisestä.

Tilojen sijoittaminen 
rakennukseen ja niiden 
myöhemmän sijoittami-
sen mahdollistaminen

-

Tontin-
luovutus

Yhteistilojen hallinta Sitoutuminen jätteiden 
yhteiskeräykseen

- Yhteistilojen hal-
linta

Liikenneratkaisut

Energiatehokkaita asemakaavatasoisia liikenneratkaisuita ovat autottoman elämäntavan mah-
dollistaminen pyöräilyä tukemalla ja liikkumistarpeen vähentäminen mahdollistamalla työnteko 
ja harrastaminen lähellä asumista. Myös omavarainen ruoantuotanto voi vähentää tarvetta 
liikkua autolla. Työmatkailun tarvetta voi vähentää se, että asuntoihin on mahdollista sijoittaa 
työtiloja. Etätöitä voi tehdä joustavasti korttelitalossa. Jätehuollon liikennöintitarvetta vähen-
netään paikallisella jätteiden käsittelyllä sekä kierrättämisellä. (kuva 30)
 
Joukkoliikenteen ratkaisut on tehty jo asemakaavaa edeltävillä tasoilla, yleiskaavassa ja kaa-
varungossa joten autottoman elämäntavan mahdollistamisen tärkeimmäksi keinoksi jää hyvi-
en olosuhteiden luominen pyöräilylle. 
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Hyvät kulkuolosuhteet asemakaavan alueella luodaan velvoittamalla kortteleissa rakentajat 
varaamaan kortteleiden läpi kulkeva puolijulkinen raitti. Hyvät edellytykset pyöräilylle ekokyläs-
sä varmistetaan velvoittamalla rakentajat rakentamaan  pyöräpaikkoja vähintään neljä paikkaa 
asuntoa kohti, joista vähintään puolelle tulee järjestää katettu tila. Pyörän huollolle velvoitetaan 
järjestämään huoltotila. Rakentamistapaohjeessa ohjeistetaan hyvän pyöräsäilytyksen järjes-
tämisestä, esimerkiksi pyörätelineiden valitsemisesta. Asemakaavassa on osoitettu rakennus-
oikeutta huoltotiloille ja velvoitettu rakentamaan AP-kortteleille sekä pyöräkatos että huoltotila. 
Yhteistilojen hallintaan sitoudutaan tontinluovutusehdoissa. Autopaikkoja velvoitetaan raken-
tamaan yksi paikka asuntoa kohden.

Laadukkaiden pyöräpysäköintimahdollisuuksien tarjoaminen ei välttämättä edesauta pyöräilyl-
listä elämäntapaa, jos matkan toisessa päässä pysäköintimahdollisuudet ovat kehnot. Tämän-
kaltaisten ratkaisujen edistämiseksi voisikin esimerkiksi rakennusjärjestys olla tehokkaampi 
keino. Sen avulla ratkaisua toteutettaisiin koko kunnan alueella.
 
Jätteiden kierrätykseen on ekokylän asemakaavassa varattu tila kierrätyshuoneelle. LPA-alu-
eelle annetaan oikeus sijoittaa alueelle kunnallisteknisiä- ja huoltorakennuksia. Jäteselvityk-
sessä selvitään tarvittava mitoitus. Viljelylle on varattu ohjeellinen varatulle tila korttelin kes-
kellä. 
 
Etätyöskentelyyn tarvittavat tilat ratkaistaan ekokylän asemakaavassa siten, että korttelitaloon 
velvoitetaan rakentamaan kokoontumistilaa, jota voidaan hyödyntää myös etätyöskentelyssä. 
Asuntoihin sallitaan rakennettavan 10% työskentelytiloja. Rakentamistapaohjeessa annetaan 
ohjeistus, kuinka asumistilan voi suunnitella niin, että se on myöhemmin muutettavissa työs-
kentelytilaksi ja toisinpäin. 
 
Energiaratkaisut

Energiaratkaisuissa on pyritty suosimaan uusiutuvia energialähteitä rakentamalla alueelle 
kaukolämpöverkosta irti olevan aluelämpöverkko, jonka lämmön tuottaa CHP-voimala. Sähkö 
tuotetaan aurinkopaneeleilla ja CHP-voimalan sivutuotteena syntyy sähköä. (Kuva 32)
 
CHP-voimala ja aurinkoenergia ovat strategisia valintoja, jotka on tehtävä asemakaavasuun-
nittelun alkaessa. Asemakaavassa on annettu tilavaraus kunnallisteknisille rakennuksille LPA-
alueella, siihen voidaan sijoittaa voimala sekä polttoaineen varastorakennus. Lämmitettävät 
rakennukset on sijoitettu tiiviisti toisiinsa nähden eli optimaalisesti verkostoon nähden. Jotta 
aluelämpö olisi kannattavaa, on asemakaavan yleisissä määräyksissä annettu määräys, että 
rakennukset tulee liittää aluelämpöverkkoon. Tontinluovutusehdoissa sitoudutaan voimalan 
yhteisomistukseen ja -hallintaan.

Aurinkopaneeleiden mahdollistamiseksi rakennukset määrätään suunniteltavaksi niin, että 
niissä voidaan hyödyntää aktiivista aurinkoenergiaa. Määräys mahdollistaa aurinkopaneelei-
den myöhemmän käyttöönoton. Rakentamistapaohjeessa annetaan tarkemmat ohjeet aurin-
kopaneeleiden optimaalisesta sijoittamisesta. 
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ENERGIARATKAISUT

TAVOITE Alueellinen lämmön- ja sähköntuotanto 
uusiutuvalla energialla

Aktiivisen aurinkoenergian hyödyntäminen

Kaavarunko 
ja yleissuun-
nitelma

Strateginen valinta Strateginen valinta

Selvitykset/ 
OAS

Kapasiteetin mitoitus Aktiivisen aurinkoenergian hyödyntämispoten-
tiaalin selvittäminen

Osalliset/ 
OAS

Energia-asiantuntijat Energia-asiantuntijat

RATKAISU CHP-voimalat Aurinkopaneelit

Asema-kaa-
va-merkinnät

Tilavaraus voimalalle ja polttoaineen 
säilytykselle, voimalan optimaalinen sijainti 
verkostoon nähden

-

Asemakaa-
van yleinen 
määräys

“Rakennukset tulee liittää aluelämpöverk-
koon”

“Rakennukset suunniteltava niin, että niissä 
voidaan hyödyntää aktiivista ja passiivista 
aurinkoenergiaa”

Rakentamis-
tapaohje

Ohjeet toteutuksesta Ohjeet toteutuksesta

Tontinluovu-
tus

Sitoutuminen yhteistilojen hallintaan ja liitty-
misvelvollisuus aluelämpöverkkoon

-

Kuva 31: Työkalut, joilla vaikutetaan Ekokylän energiaratkaisuiden energiatehokkuuteen ja uusiutuvien ener-
gioiden suosimiseen. . 

Kuva 32 (seuraavalla aukeamalla): Ekokylän asemakaava.
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hule-2

hule-2

hule-2

hule-2

HIUKKAVAARA

OTE ASEMAKAAVASTA
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AP-1
Asuinpientalojen korttelialue, johon saa sijoittaa yksi-
tai kaksiasuntoisia asuintaloja. Asukkaiden käyttöön
on rakennettava riittävät varastotilat sekä korttelitalo,
jossa on tilat kokoontumiselle, työskentelylle,
vaatehuollolle sekä peseytymiselle. Korttelitaloon on
sijoitettava sauna. Korttelitalossa on oltava tiloja
vähintää 2% tontin pääkäyttötarkoituksen mukaisisten
tilojen kerrosalasta.

Lähipalvelurakennusten korttelialue.
Autopaikkavaatimus 1ap/100m2

VL Lähivirkistysalue

PL-1

3m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja

Osa-alueen raja

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja

Kaupungin tai kunnanosan nimi

Korttelin numero

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä
Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa
asuntokerrosalan neliömetrimäärän ja toinen luku
osoittaa talous- ja huoltotilojen kerrosalan
kerrosneliömetreissä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.
Alleviivattu roomalainen luku osoittaa ehdottomasti
käytettävän kerrosluvun.

Rakennusala

Ohjeellinen rakennusala

Rakennusala, jolle saa sijoittaa auton säilytyspaikan
tai talousrakennuksen

a

Rakennusala, jolle saa sijoittaa kunnallisteknisiä
rakennuksia ja jätteiden yhteyskeräysastioitaet/j

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa
talousrakennuksen

Viljelylle varattava korttelinosa. Alueelle tulee
rakentaa kaivo. Alueelle saa sijoittaa kompostin sekä
tarvittavia varastotiloja.

vi

Leikki- ja oleskelualueeksi varattava korttelinosale

Istutettava alueen osa

Jalankululle, polkupyöräilylle ja huoltoajolle varattu
katu/tie. Kadun reunaan on jätettävä 1,5 m
rakentamatonta aluetta lumiauran kulkua ja lumen
läjitystä varten.

Ohjeellinen pysäköimispaikka.

Katu. Kadun reunaan on jätettävä 2 m
rakentamatonta aluetta lumiauran kulkua ja lumen
läjitystä varten.

LPA

pp/h

p

ASEMAKAAVAMERKINNÄT

Autopaikkojen korttelialue. Suluissa oleva luku
osoittaa, minkä korttelin autopaikkoja alueelle saa
sijoittaa. Alueelle saa sijoittaa kunnallisteknisiä ja
huoltorakennuksia.
Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden
autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Ohjeellinen alueen sisäiselle jalankululle ja
huoltoajolle varattu katu. Kadun reunaan on jätettävä
1m rakentamatonta aluetta lumiauran kulkua ja lumen
läjitystä varten.

jk/h

1001

II

1370

II

Istutettava alueen osa, jossa olemassa olevaa
kasvillisuutta ja puustoa tulee säilyttää

KAAVAMÄÄRÄYKSET:

Rakennukset
AP-korttelialueiden rakennusten oltava pääasiassa
puurakenteisia.
Rakennukset on suunniteltava niin, että niissä voidaan
hyödyntää aktiivista ja passiivista aurinkoenergiaa.
Katon lape tulee suunnata kaakon ja lounaan välille.
Rakennusten sijoittamisessa tulee ottaa huomioon
pienilmastolliset tekijät.
AP-korttelehin saa sijoittaa työskentelytiloja 10%
rakennusoikeudesta. Korttelialueelle saa sijoittaa maakellarin.

Pysäköinti
Autopaikkavaatimus AP-korttelialueilla on 1ap/asunto ja lisäksi
on rakennettava vieras- yhteiskäyttöautojen paikkoja 1ap/700
k-m2. Autopaikat voidaan sijoittaa LPA-alueelle.

Pyörät
Polkupyörille on varattava katettua säilytystilaa 4pp/asunto joista
vähintään puolet on sijoitettava yhteiseen katettuun
pyöräkatokseen . Korttelialueelle, korttelitalon yhteyteen on
rakennettava huoltotila pyörille.

Energia
Rakennukset liitetään paikalliseen aluelämpöverkkoon.

Alueen pintarakenteet tulee olla vettä läpäiseviähule-2

AP-2
Asuinpientalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa
rivitaloja ja pienkerrostaloja. Asukkaiden käyttöön
on rakennettava riittävät varastotilat sekä
korttelitalo, jossa on tilat kokoontumiselle,
työskentelylle, vaatehuollolle sekä peseytymiselle.
Korttelitaloon on sijoitettava sauna. Korttelitalossa
on oltava tiloja vähintää 2% tontin
pääkäyttötarkoituksen mukaisisten tilojen
kerrosalasta.

AP-3
Asuinpientalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa
kytkettyjä pientaloja tai erillispientaloja. Asukkaiden
käyttöön on rakennettava riittävät varastotilat sekä
korttelitalo, jossa on tilat kokoontumiselle,
työskentelylle, vaatehuollolle sekä peseytymiselle.
Korttelitaloon on sijoitettava sauna. Korttelitalossa
on oltava tiloja vähintää 2% tontin
pääkäyttötarkoituksen mukaisisten tilojen
kerrosalasta.

Ohjeellinen hulevesien viivytys- ja imeytysallas sekä
lumen läjitykselle varattu alueen osa.

hule-1

HIUK

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun
yleisen alueen nimi.KATU

a

Katuaukio / tori

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus
on rakennettava kiinni.

t

Istutettava puurivi

Korttelinosaa varten on asemakaavassa osoitettu
autopaikkoja korttelialueen ulkopuolelta

Katualueen rajan osa jonka kohdalta ei saa järjestää
ajoneuvoliittymää

Rakennusala, jolle saa sijoittaa autokatoksenat

940+t450

Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa
asuntokerrosalan neliömetrimäärän ja toinen luku
osoittaa autosuojan, talous- ja huoltotilojen
kerrosalan kerrosneliömetreissä.

940+at450
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET

Käytin ekokylän asemakaavan laadinnassa esimerkkikohteissa tunnistamiani asemakaavoi-
tukseen liittyviä energiatehokasta rakennettua ympäristöä edistäviä työkaluja. Käytössäni oli 
ainoastaan rakentamista ohjaavia asemakaavoituksen työkaluja, sillä suunnittelua ohjaavien 
työkalujen käyttöön, laajamittaiseen taustaselvittelyyn ja asiantuntijoiden osallistamiseen mi-
nulla ei ollut diplomityön luonteen vuoksi mahdollisuutta. Arvioin työssäni kuitenkin, mitä niiltä 
osin olisi tullut huomioida. Joidenkin selvitysten tulosten myötä asemakaavasta olisikin voinut 
tulla erilainen.

Ekokylän asemakaavaa tehdessäni huomasin, kuinka vähän tietoa minulla oli monista raken-
netun ympäristön energiatehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä. Esimerkiksi tietoa rakennuksen 
perustamiseen, vesihuoltoon tai tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ratkaisuista minulla oli hyvin 
vähän. Energiatehokas rakennettu ympäristö vaatiikin monenlaista asiantuntijuutta. Moniam-
matillista asiantuntijuutta tarvitaan selvittämään hyvät ratkaisuvaihtoehdot sekä arvioimaan 
suunniteltujen ratkaisujen energiatehokkuutta ja niiden vaikutuksia.

Laatimassani Hiukkavaaran ekokylän asemakaavassa pyrin integroimaan energiatehokkuu-
den kaikkiin ratkaisuihin. Ratkaisuissa tuli ottaa huomioon myös muut hyvän elinympäristön 
tavoitteet, joita maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää. Merkittävinä suunnitteluratkaisuja oh-
jaavina tekijöinä olivat myös ekokylälle asettamani tavoitteet kaupunkikuvasta sekä yhteisöl-
lisyydestä. Energiatehokkaiden työkalujen käytössä painotinkin ratkaisuja, joissa korostuivat 
myös suunnitelmani kaupunkikuvalliset tavoitteet sekä tavoite yhteisöllisyydestä. Koin kuiten-
kin, että en joutunut tinkimään mistään suunnitelman tavoitteista toteuttaessani toista, sillä 
kaikki tavoitteet olivat mukana suunnittelussa alusta asti.

Asemakaavoituksen energiatehokkuutta edistävillä työkaluilla pyritään yleisesti tunnistamaan 
energiatehokkaita suunnitteluratkaisuja, rajoittamaan energiatehokkuuden kannalta epäsuo-
tuisien ratkaisujen syntymistä, mahdollistamaan energiatehokas elämäntapa suunnittelualu-
eella, luomaan edellytyksiä tulevalle energiankulutuksen tehostamiselle sekä edistämään 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä rakennusten lämmön- ja sähkönkulutuksessa. Ekoky-
lässä käyttämäni rakentamista ohjaavat työkalut olivat lähinnä energiatehokasta elämänta-
paa mahdollistavia (etätyöskentelymahdollisuus, mahdollisuus autottomaan elämäntapaan, 
yhteistilojen harrastusmahdollisuudet ym) sekä epäedullisten ratkaisujen syntymisen estäviä 
(pienilmastolliset tekijät huomioon ottava korttelimuoto, pienet asuntokoot, katupinta-alan mi-
nimoiva keskitetty pysäköinti ym). Pyrin turvaamaan energiankulutuksen tehostamisen tulevat 
mahdollisuudet rakennustasolla jättämällä yksittäisiä rakennuksia koskevat merkinnät ohjeelli-
siksi ja näin mahdollistamaan rakennussuunnittelun aikana tai rakentamisen jälkeen syntyvät 
innovaatiot.
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Yksityiskohtaisessa asemakaavassa on riski, että rakentamisen kustannukset nousevat ja alu-
een vetovoima rakentajan silmissä laskee. Ekokylän asemakaavassa olen asettanut joitakin 
rakentajaa sitovia yksityiskohtaisia velvoitteita. Niitä ovat rakennusmateriaali, velvoite liittyä 
aluelämpöverkkoon ja velvoite yhteisten tilojen rakentamisesta. Aluelämmön kustannukset 
laskettiin alustavasti prosessi- ja ympäristötekniikan osastolla hankkeen aikana ja laskelmi-
en mukaan kustannukset eivät olleet muita lämmitysmuotoja korkeampia. Jos tarkemmat rat-
kaisut osoittaisivat, että CHP-voimaloihin perustuva lämmitys olisi esimerkiksi kaukolämpöä 
huomattavasti kalliimpi ratkaisu, ei siihen liittymistä olisi tällöin järkevää velvoittaa. Jos ra-
kennushetken hintatason perusteella rakentajat päättäisivät liittyä esimerkiksi kaukolämpöön, 
olisi CHP-voimaloita ajatellen kunnallisteknisille rakennuksille varattu tila kuitenkin olemassa 
mahdollista myöhempää lämmitysjärjestelmän vaihtoa varten. 

Puurakentamiseen velvoittaminen oli sekä energiatehokkuutta että ekokylän kaupunkikuvalli-
sia tavoitteita edistävä ratkaisu. Velvoite ei tuo lisäkustannuksia rakentajalle ja tuskin vähentää 
alueen vetovoimaa rakentajien silmissä. Korttelitalon rakentaminen taas tuo suoria lisäkustan-
nuksia rakentajalle. Optimaalisessa tilanteessa se kuitenkin maksaa itseänsä takaisin epäsuo-
rasti jos asunnot rakennetaan pienemmiksi kuin ne rakennettaisiin ilman korttelitaloa tai jos 
alueen asuntojen arvo nousee rakentamisen jälkeen yhteisöllisyyden aiheuttamana houkutte-
levuutena. Lähtöajatuksena ekokylän suunnittelussa joka tapauksessa oli, että yhteisölliselle 
asumiselle on kysyntää ja siitä oltaisiin myös valmiita hieman maksamaankin.

Velvoittavien määräysten vastapainoksi halusin antaa vapauksia toisaalla esimerkiksi ra-
kennusten sijoittelussa ja hahmossa. Moni ekokylässä käyttämäni työkalu perustui energia-
tehokasta elämäntapaa mahdollistaviin suunnitteluratkaisuihin. Tässä suhteessa työkalujen 
onnistumisessa painottuu hyvin vahvasti käyttäjän rooli. Voisikin olla tarpeellista pyrkiä hou-
kuttelemaan profi loinnin ja markkinoinnin avulla alueelle asumaan asukkaita, jotka haluaisivat 
toteuttaa ekokylämäistä elämäntapaa, mutta eivät pysty sitä tekemään nykyisessä elinympä-
ristössään. 

Mahdollistavissa ratkaisussa korostuu rakentamistapaohjeen rooli. Rakentamistapaohje toi-
mii parhaimmillaan rakennuksen käyttäjän rakentamisvalintoja sekä arjen valintoja ohjaavana 
”ohjekirjana”, joista on hyötyä sekä rakentajalle että energiatehokkuustavoitteelle. Ekokylän 
tontinluovutusehdoissa sitoudutaan yhteistilojen hallintaan, tietoliikenneverkkoon liittymiseen, 
ja aluelämpöverkkoon. Tontinluovutus on voimakas työkalu, jota voisi kehittää enemmän ener-
giatehokkuutta palvelevaksi. Esimerkiksi tontinluovutuksessa voisi priorisoida tontinhakijoita 
,jotka sitoutuvat edistämään energiatehokkuutta asemakaavan edellyttämää tasoa enemmän, 
esimerkiksi rakentamaan talon nollaenergiataloksi. 

Ekokylän asemakaavaa tehdessäni huomasin myös edellisten kaavatasojen vahvan vaikutuk-
sen. Niissä on tehty ratkaisuja, jotka vaikuttavat ekokylän tulevan asukkaan mahdollisuuksiin 
energiaa säästävään elämäntapaan. Näitä ratkaisuja ovat esimerkiksi yhdyskuntarakenne ja 
liikkumismuodot. Kuitenkin, vaikka jollain osa-alueella ei asemakaavatasolla voida energiate-
hokkuuteen vaikuttaa, se ei saa silti estää sitä, että asemakaavatasollakin pyritään energiate-
hokkuutta edistäviin ratkaisuihin.
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