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Abstract
Climate change adaptation and mitigation have increased the need 
of assessing the climatic impacts of urban environment with various 
assessment tools. The ratings or classifications provided by the tools are 
often used to visualize the impacts of the urban plan to the authorities. The 
aim of the master’s thesis has been to investigate how the results can be 
utilized as a planning tool.

The question is approached by using research through design as a method, 
applying available assessment tools to an urban plan. The aim has been to 
investigate the assessment results considering the climatic impacts of an 
urban plan in a city block level. The research is part of a multidisciplinary 
research project Integrative Urban Development Concept: Case 
Sustainable Winter City (INURDECO), based on a Living Lab experiment 
in the City of Oulu, where a new Hiukkavaara neighborhood for 20 000 
inhabitants is being constructed. 

The results of the assessments show that assessment criteria for climatic 
impacts are different in a city block level compared to regional planning or 
building design. The climatic impacts of an urban environment are linked 
between the planning levels. Assessing climatic impacts through the whole 
planning process of an urban environment helps to develop the plan also 
in  a single level of planning.

The results have been utilized as a planning tool by developing the 
assessed city block level plan further. This has been carried out by 
strengthening positive impacts and compensating negative impacts 
inherited from the earlier stages of planning. Positive impacts in the next 
planning level are enabled by leaving space for innovations in the city 
block level urban plan.
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Johdanto
Vaikutusten arviointi on osa kaavoitusprosessia. Se toimii välineenä 
kaavoitushankkeen vaikutusten osoittamiseksi hankkeen osallisille ja 
päätöksentekijöille. Arviointi on kuitenkin myös suunnittelun työkalu, 
jota suunnittelijan on mahdollista hyödyntää suunnittelussa ilmenevien 
ongelmien ratkaisussa ja suunnitteluvalintojen tukena. (Paldanius et al. 
2006: 10.)

Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät tavoitteet ihmisen toiminnan 
aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ovat 
muuttamassa suunnittelijan työtä. Alueiden suunnittelussa tulisi 
muiden tavoitteiden lisäksi yhä paremmin pystyä ottamaan 
huomioon suunnitelman ilmastovaikutukset. Entistä monialaisempaa 
asiantuntemusta vaativat suunnittelutehtävät asettavat haasteita 
sekä suunnittelulle että vaikutusten arvioinnille. Ilmastotavoitteita 
toteuttavat suunnitteluratkaisut eivät ole vielä vakiintuneet osaksi 
suunnittelukäytäntöjä (Ahonen & Nuorkivi 2013: 160). Myöskään 
ilmastovaikutusten arvioinnille ei ole olemassa vakiintuneita 
sisältövaatimuksia (Lahti & Lylykangas & Vainio 2013: 11).

Ilmastonmuutoksen ja yhdyskuntasuunnittelun välistä yhteyttä 
käsittelevää tutkimustyötä tehdään monella taholla. Pekka Lahti ja 
Paavo Moilanen (2010) osoittavat Kaupunkien yhdyskuntarakenne 
ja kasvihuonekaasupäästöt -tutkimuksessaan yhdyskuntarakenteen 
tiivistämisen yhdeksi tärkeimmistä keinoista vähentää 
yhdyskuntarakenteen tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä. 
Jukka Heinonen ja Seppo Junnila (2012) puolestaan korostavat 
käyttäjien tekemien elämäntapavalintojen merkitystä julkaisussaan 
Yhdyskuntarakenne, elämäntavat ja ilmastonmuutos. Asemakaavoituksen 
ilmastovaikutuksia on tutkittu pilottihankkeiden avulla esimerkiksi 
Sitran, Porvoon kaupungin ja Porvoon energian rahoittamassa Skaftkärr-
hankkeessa.

Suunnitelman ilmastovaikutusten arvioinnin avuksi on myös kehitetty 
erilaisia arviointityökaluja. Arviointityökalujen tuloksena saatava 
arvosana, pisteytys tai ympäristöluokitus visualisoi suunnitelman 
vaikutukset helposti ymmärrettävään muotoon, jolloin arvioinnin tulos 
soveltuu erityisen hyvin suunnitelman ilmastovaikutusten osoittamiseen 
esimerkiksi viranomaisille. Kansainvälisiä ja kotimaisia työkaluja on 
tällä hetkellä tarjolla useita, ja niiden näkökulmat vaihtelevat kestävän 
kehityksen arvioinnista päästöjen laskentaan ja seututason suunnittelusta 
rakennustasolle.

Tutkimustyö kehittää ilmastovaikutusten arvioinnin sisältöä etenkin 
pitkällä aikavälillä. Arviointityökalut tarjoavat kuitenkin jo nyt nopean 
tien suunnitelman ilmastovaikutusten osoittamiseen. Suunnittelijan työn 
kannalta kiinnostavinta on työkalujen arviointitulosten hyödyntäminen 
suunnittelun työkaluna. Antavatko arviointityökalujen tulokset 
suuntaviivoja suunnitelman jatkokehittelyyn? Mihin arviointi tulisi 
kohdentaa? Onko suunnittelutasolla merkitystä? 
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Ilmastotietoinen suunnittelu

Ilmastotietoisella suunnittelulla pyritään parantamaan suunnitelmassa 
muodostettavan elinympäristön käytettävyyttä sekä lieventämään 
ilmastonmuutoksen myötä yleistyvien sään ääriolosuhteiden vaikutusta 
(Kuismanen 2008: 387). Ilmastotietoiset suunnitteluratkaisut voivat liittyä 
edullisen pienilmaston muodostamiseen tai haitallisilta sääolosuhteilta 
suojautumiseen suunnitteluratkaisujen avulla.

Ilmastovaikutus

Ilmastovaikutuksilla tarkoitetaan tässä työssä ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä vaikutuksia. 
Ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyvillä vaikutuksilla tarkoitetaan 
ilmastotietoisia suunnitteluratkaisuja. Ilmastonmuutoksen hillintään 
liittyviksi vaikutuksiksi on luettu energiatehokkuuteen, energian säästöön 
ja uusiutuvan energian edistämiseen liittyvät suunnitteluratkaisut.

Kortteli

Korttelilla tarkoitetaan tavallisesti katu- tai puistoalueiden rajaamaa 
kaupunkirakenteen yksikköä. Kaavoituksessa korttelialueella tarkoitetaan 
tietylle toiminnalle osoitettua, katu- tai virkistysalueeseen tai toiseen 
kortteliin rajautuvaa aluevarausta. Tässä työssä korttelilla tarkoitetaan 
INURDECO -hankkeen projektisuunnitelman mukaisesti yksittäistä tonttia 
suurempaa kaupunkikehittämisen osa-aluetta, jonka kehittämisestä 
saatava kokonaisarvo voi olla enemmän kuin osiensa summa. 

Talvikaupunki

Talvikaupungilla tarkoitetaan kaupunkia, jossa pyritään vähentämään 
kylmän vuodenajan aiheuttamia haittoja, mutta toisaalta hyödyntämään 
talven tarjoamia erilaisia toiminnallisia mahdollisuuksia (Oikarinen 2013: 
93). 

Energian säästö

Energian säästö poikkeaa energiatehokkuudesta käyttäjän roolin osalta. 
Energiatehokkuudesta puhuttaessa tarkoitetaan jonkin teknologian 
soveltamisen avulla saavutettavaa energiankulutuksen vähenemistä, 
johon ei liity käyttäjän toiminnan muutosta. Energian säästöllä puolestaan 
tarkoitetaan energian kulutuksen pienenemistä, joka on seurauksena 
käyttäjän toiminnan muutoksesta. (Oikonomou et al. 2009: johdanto.)

Uusiutuva energia

Uusiutuvat energianlähteet hyödyntävät jatkuvia luonnollisia prosesseja, 
kuten auringonpaistetta, tuulta, virtaavaa vettä tai ympäristön 
lämpöä. Uusiutuviksi luetaan myös energianlähteet, jotka käyttävät 
biologisten prosessien ylläpitämiä varantoja, kuten puuta. Uusiutuviin 
energianlähteisiin ei lueta fossiilisia polttoaineita, turvetta tai ydinvoimaa. 
(WWF Suomi 2007: 53.)

Valtioneuvoston laatimassa Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa 
on määritelty tavoitteet uusiutuvan energian edistämiselle 
ilmastopolitiikan ja energiapolitiikan näkökulmista. Ilmastopolitiikan 
näkökulmasta uusiutuvien energiamuotojen käyttöä pyritään 
edistämään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Energiapolitiikan 
näkökulmasta uusiutuvan energian edistämisellä pyritään takaamaan 
monipuolinen, hajautettu ja tasapainoinen energiajärjestelmä sekä 
varmistamaan riittävän ja hinnaltaan kilpailukykyisen energian saatavuus. 
Lisäksi voidaan tukea työllisyys- ja aluepoliittisia tavoitteita sekä alan 
teknologia vientiä. (Tervo & Pirilä & Seppovaara 2010: 21-22; 32.)

Ilmastonmuutoksen hillintä

Ilmastonmuutoksen hillinnällä tarkoitetaan ihmisen toiminnan 
aiheuttamaa kasvihuonekaasupäästöjen vähenemistä ja hiilinielujen 
lisäämistä (IPCC 2007b).

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan ihmisen toiminnan tai 
luonnonympäristön sopeutumista ajankohtaisiin tai odotettavissa oleviin 
ilmastosta johtuviin haitallisiin vaikutuksiin (IPCC 2007a).
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Kuva 8. KORTTELI AVAUTUU 
ILMANSUUNTIEN MUKAAN 
(Hammarby Sjöstad, Geos Colorado) 
Umpikortteli = mikroilmastot.
Rakennusten sisällä työ- ja asuintilojen 
sijoitus vyöhykkeisiin.

Kuva 9. YMPÄRISTÖASENTEISIIN 
VAIKUTTAMINEN (Hammarby Sjöstad, 
BedZed) Arkkitehtuurilla ekologinen ilme. 
Koulutuskeskukset asukkaille: näyttelyt, 
luennot ja kerhot.

Kuva 10. TOIMINTOJEN SEKOITTUMINEN 
(Hammarby Sjöstad, Vauban) Työn ja 
asumisen yhdistäminen. Kivijalkaliikkeet. 
Rivi- ja kerrostalot, townhouset

Kuva 11. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 
(Hammarby Sjöstad, BedZed) 
Toiminnoiltaan monipuolinen kortteli 
edistää monimuotoisen sosiaalisen 
rakenteen syntymistä. Asukkailla oma 
vihertila: piha, kattopuutarha tai parveke.
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1.2 Suunnittelutavoitteet

INURDECO-hankkeessa tehtävänäni oli suunnitella Hiukkavaaran 
keskukseen sijoittuvia energiatehokkaita talvikaupunkikorttelikonsepteja, 
joita voitaisiin hyödyntää hankkeeseen liittyvässä tutkimustyössä. 
Diplomityössäni olen käyttänyt case-kohteena hankkeessa kehittämääni 
korttelikonseptia, jonka suunnittelutavoitteiksi oli määritelty aktiivisen ja 
liikunnallisen elinympäristön kautta muodostuva kestävyys.

Korttelikonseptissa olen pyrkinyt esittämään kestäviä suunnitteluratkaisuja 
asumiselle, liikenteelle, palvelujen järjestämiselle, virkistysalueille 
ja energiaratkaisuille. Korttelikonseptin suunnittelutavoitteita ovat 
olleet saavutettavuus, esteettömyys, toimintojen sekoittuneisuus, 
kaupunkimainen ympäristö ja lähiliikunta (kuvat 8-13). 
Suunnittelutavoitteiden taustalla ovat referenssikohteina tutkimani 
kansainväliset esimerkit kestävästä kaupunkisuunnittelusta. Tutkimiani 
esimerkkejä ovat olleet ovat muun muassa ekokaupunginosa Hammarby 
Sjöstad Tukholmassa, Beddington Zero Energy Development- asuinalue 
Iso-Britanniassa, energiatehokas asuinalue GEOS Coloradossa 
Yhdysvalloissa ja raideliikenteeseen tukeutuva Vauban Saksan Freiburgissa.

Kuva 12. LIIKKUMISTARPEEN 
VÄHENTÄMINEN (Hammarby Sjöstad, 
Vauban, BedZed) Sekoittuneet 
toiminnot korttelirakenteessa. Kattavat 
kevyen liikenteen verkostot. Laina-
autojärjestelmät. Pysäköinti upotettu 
kaupunkirakenteeseen katujen varsille. 
Katutila toimii myös leikkialueena. (Kuva 
Delleske 2010, julkaistu www.vauban.de 
luvalla)

Kuva 13. KOKONAISVALTAISET 
VERKOSTOT (Hammarby Sjöstad)
Energiantuotantomuodot täydentävät 
toisiaan, esimerkkinä maalämmön 
ja aurinkopaneelien yhdistelmä. 
Synergiaetujen hyödyntäminen, sekoitetut 
toiminnot vähentävät energiapiikkejä.
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1.3. Korttelisuunnitelma

Korttelisuunnitelmaan on sijoitettu Hiukkavaaran kaavarungossa 
osoitettujen aluevarausten mukaisesti työpaikkarakentamisen, 
asuinkerrostalojen ja asuinpientalojen korttelialueet. Asuinrakentamiseen 
on integroitu palveluja kivijalkaliikkeiden muodossa. Suunnitelmassa on 
myös tutkittu sujuvien kevyen liikenteen reittien mahdollistamista muualle 
kaupunkirakenteeseen.

Korttelirakenne on viuhkamainen ja rakennukset suuntautuvat etelään. 
Rakentamisen väliin työntyvät vihersormet tuovat luonnonympäristön 
lähelle asuntoja ja tarjoavat viheryhteyden alueen eteläpuolella 
sijaitsevaan puistoon. Vihersormia voidaan hyödyntää myös hulevesien 
imeytykseen ja lumitilana.

Työpaikkarakentaminen on sijoitettu Raitotien varteen muuriksi, 
joka muodostaa suojaavan vyöhykkeen asumisen ja liikenneväylän 
välille. Asuinkerrostalot on sijoitettu Hiukkavaarankadun varteen, 
jossa ne osallistuvat katutilan muodostukseen yhdessä ydinkeskuksen 
rakennusmassojen kanssa. Kaupunkirakenne mataloituu etelää kohti 
rakennustyyppien muuttuessa asteittain pienimittakaavaisemmiksi 
kaupunkipientaloiksi. Toimisto- ja asuinkerrostalojen kerrosluvut 
vaihtelevat välillä III-IV ja kaupunkipientalojen II-III.

Kuva 14. Korttelikonseptin yleissuunnitelma

Suunnitelmassa on osoitettu rakennusoikeutta alueelle yhteensä 40 
600 kem2. Asuntoja on yhteensä 283, joista 153 kerrostalo- ja 130 
rivi- ja kaupunkipientaloasuntoa. Lisäksi alueella on 172 työpaikkaa. 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 7,2 ha ja aluetehokkuudeksi 
muodostuu näin 0,563. Mitoitus perustuu Hiukkavaaran kaavarunkoon 
(Oulun kaupunki 2008: 40-41).

Alueen lämmöntuotanto voitaisiin toteuttaa esimerkiksi maalämmön 
ja kaukolämmön yhdistelmänä niin, että suuremmat rakennuksen 
hyödyntävät kaukolämpöä ja pientalot maalämpöä (Vuokila 2013). 
Maalämpökaivojen sijoitusta rajoittavia tekijöitä ovat etäisyys toiseen 
maalämpökaivoon, rakennukseen tai viemäreihin ja johtoihin (Oulun 
kaupungin rakennusvalvonta 2012). Rakennusten kattopinta-aloja 
on mahdollista hyödyntää sähköntuotantoon sijoittamalla niille 
aurinkopaneeleja. Aurinkoenergian avulla voitaisiin tuottaa noin 10 % 
alueen sähköstä. Järjestelmän takaisinmaksuaika saadaan pysymään 
riittävän lyhyenä, mikäli kaikki tuotettu sähkö otettaan omaan käyttöön. 
(Vuokila 2013.) 
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 OSA II Arviointi
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2. Vaikutusten arviointi
2.1 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arvioinnilla pyritään kaavoituksessa arvioimaan 
ennakkoon kaavaa koskevien suunnitteluratkaisujen vaikutuksia. 
Arvioinnin tarkoituksena on auttaa suunnittelun aikana ilmenevien 
ongelmien ratkaisemisessa ja suunnitteluratkaisujen valinnassa. Tämän 
vuoksi arvioinnin tulisi olla jatkuvaa, suunnitteluprosessin rinnalla 
kulkevaa toimintaa. Vaikutusten arvioinnilla pyritään myös tukemaan 
kaavahankkeiden valmistelua sekä osallistamista ja päätöksentekoa. 
Arvioinnin tavoitteena on hankkeen kielteisten vaikutusten vähentäminen 
ja myönteisten vahvistaminen. (Paldanius et al. 2006: 10-12)

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tulee perustua riittäviin 
tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa 
määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen 
toteuttamisen ympäristövaikutukset koko siltä alueelta, jolla kaavalla 
voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. (MRL 9§.) Tunnistamalla 
mahdolliset vaikutukset voidaan varmistua merkittävien vaikutusten 
huomioimisesta arvioinnissa. Arviointi on toisaalta tarkoituksenmukaista 
suunnata suunnittelun kannalta merkittäviin osa-alueisiin. Suuntauksen 
avulla voidaan arvioida tarvittavien selvitysten määrää olemassa olevan 
perustiedon lisäksi sekä kohdistaa resursseja suunnitteluprosessin kannalta 
merkittäviin asioihin. (Paldanius et al. (2006): 16-17; 40.) 

Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittaman arvioinnin tarpeellisen määrän 
ja arvioinnin suuntauksen suhde voi muodostua ristiriitaiseksi, jos 
suuntauksen myötä rajataan myös mahdollisten vaikutusten tunnistamista. 
Esimerkiksi suunnitelman ilmastovaikutusten laskennalliselle osoittamiselle 
ei tällä hetkellä ole asetettu tarkasti määriteltyjä vaatimuksia, jolloin 
arvioinnin kohdennus ja laajuus jäävät suunnittelijan vastuulle (Lylykangas 
& Lahti & Vainio 2013: 27).
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Alueiden käytön suunnitteluratkaisut perustuvat tänä päivänä laajempaan 
tietopohjaan kuin aikaisemmin, ja arvioinneissa tarvitaan yhä enemmän 
asiantuntijatietoa. Tämän vuoksi myös aikaisempaa suurempi osa 
suunnittelun resursseista käytetään vaikutusten arviointiin ja sen perustana 
käytettäviin selvityksiin. (Paldanius et al. 2006: 3.) Kestävään kehitykseen 
tähtäävien eurooppalaisten kaupunkien viitekehyksen (RFSC 2012) 
mukaan eurooppalaisen kaupunkikehityksen nykyiset kehityssuunnat ja 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen edistäminen 
lisäävät vaikutusten arvioinnin tarpeellisuutta.

Kestävän kehityksen mukaisten suunnitteluratkaisujen toteutumista 
ohjaa Suomessa maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 1§).  Maankäyttö- ja 
rakennuslaki määrittelee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, 
yleiskaavan, asemakaavan sekä niihin kuuluvien vaikutusten arviointien 
sisältövaatimukset. Lain tarkoituksena on varmistaa sekä ekologisen, 
sosiaalisen että taloudellisen kestävyyden toteutuminen maankäytön 
suunnitteluratkaisuissa. Asemakaavan sisältövaatimuksissa korostuvat 
terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön edellytykset sekä 
palveluiden saatavuus (MRL 54§). 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisen elinympäristöön on 
maailmanlaajuisesti tunnustettu. Sen hillitsemiseksi, pysäyttämiseksi 
tai kääntämiseksi on laadittu useita kansainvälisiä sopimuksia. 
Merkittävimpinä keinoina on pidetty energiankulutuksen vähentämistä 
ja uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämistä. (Lahti & Moilanen 
2010: 14-15). Myös valtioneuvosto on määritellyt edellä mainitut keinot 
tärkeimmiksi tekijöiksi kansallisten päästötavoitteiden saavuttamisessa 
(Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia 2008: 8). 

Yhdyskuntarakenteen vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin on alettu 
tutkimuksissa pitää yhä merkittävämpänä. Kasvihuonekaasupäästöjä 
rajoittavien suunnitteluratkaisujen tärkeys korostuu, koska 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat haitat vaikeuttavat myös muiden 
kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. (Lahti & Moilanen 2010: 
14.) 

2.2. Vaikutusten arviointi ja kestävyystavoitteet
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Energiatehokkuus

Energiankulutusta vähentävillä suunnitteluratkaisuilla pyritään 
vähentämään suunnitelman aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. 
Ympäristöministeriön julkaiseman Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne 
ja kasvihuonekaasupäästöt -tutkimuksen mukaan nykyisen 
yhdyskuntarakenteen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt muodostuvat 
liikenteen ja rakentamisen energiankulutuksesta. Liikenteen osuus tästä 
noin yksi kolmasosa, loput kaksi kolmasosaa muodostuvat rakennusten 
rakentamisen ja käytön aikaisesta energiankulutuksesta. (Lahti & Moilanen 
2010: 21.) 

Korttelirakenteen ominaisuudet kuten rakenteen tiiveys, liikenneverkko, 
toiminnot, rakennustyypit ja rakenneratkaisut määrittävät rakenteen 
energiatehokkuuden eli sen, kuinka paljon energiaa rakenne kuluttaa 
laajuuteensa nähden. Energian käytön tehostaminen korttelissa vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä korttelin lämmitysmuodosta riippumatta.

Valtioneuvoston eduskunnalle vuonna 2013 antamassa selonteossa 
määritellyn Kansallisen energia- ja ilmastostrategian sekä sitä 
edeltävän Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian mukaan 
energiatehokkuutta  parantamalla voidaan säästää luonnonvaroja ja 
vähentää kasvihuonekaasuja kustannustehokkaasti. Ilmastonsuojelullisen 
näkökulman lisäksi energian käytön vähentäminen parantaa 
huoltovarmuutta, alentaa energiakustannuksia sekä vähentää muita 
energiantuotannon päästöjä. (Kansallinen energia- ja ilmastostrategia 
2013: 15.) Päästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää energia- 
ja ilmastopolitiikan integroituja toimenpiteitä, joissa painottuvat 
energiatehokkuuden lisäksi energian säästö ja uusiutuvien energian 
edistäminen. Ympäristöllisen kestävyyden lisäksi tavoitteeksi on asetettu 
myös energian toimitusvarmuus ja kilpailukyky. (Pitkän aikavälin ilmasto- ja 
energiastrategia 2008: 8.)

Energian säästö

Energian säästö on käyttäjien toimesta tapahtuvaa energiankäytön 
vähentämistä. Tässä tapauksessa käyttäjillä voidaan tarkoittaa korttelin 
asukkaita, siellä työskenteleviä sekä siellä vierailevia henkilöitä. Käyttäjiä 
voidaan ohjata energiansäästötoimiin esimerkiksi reaaliaikaisella 
energiankulutuksen seurannalla sekä tarjoamalla tietoa ja koulutusta. 
Energian säästöä voidaan lisäksi ohjata veroilla, maksuilla sekä 
muilla yhteiskunnan ja markkinatalouden säätelykeinoilla. Myös 
suunnitteluratkaisuilla voi olla vaikutusta käyttäjien tekemiin valintoihin ja 
sitä kautta energian säästöön. Esimerkiksi liikenteen energiankulutusta voi 
vähentää käyttäjien tekemien kulkutapavalintojen painottuminen kevyeen 
liikenteeseen, mitä voidaan tukea kattavien ja monipuolisten kevyen 
liikenteen reittien suunnittelulla (Lahti & Sepponen & Virtanen 2012: 17).

Käyttäjien tekemät elämäntapavalinnat muodostuvat merkittäväksi 
tekijäksi yhdyskuntarakenteen kokonaispäästöjen vähentämisessä 
erityisesti alueen elinkaaren näkökulmasta. Kaupungistumiseen liittyvä 
tulotason nousu voi lisätä kaupunkialueiden energiankulutusta ja 
kasvihuonekaasupäästöjä maaseutumaisiin alueisiin nähden. Arvioimalla 
päästöjen syntyä käyttäjän näkökulmasta liikenteen ja rakentamisen 
päästöjen lisäksi voidaan muodostaa kokonaisvaltaisempi kuva 
aluerakenteen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen. (Heinonen & Junnila 
2012: 21-23.) Käyttäjänäkökulman merkityksestä kertoo myös kuluttajille 
suunnattujen ekolaskurisovellusten laaja kirjo. Yhdyskuntarakenteen 
käyttäjät ovat kiinnostuneita mittaamaan aiheuttamaansa hiili- ja 
ekologista jalanjälkeä sekä saamaan vinkkejä energiaa säästävistä 
elämäntapavalinnoista. 

Uusiutuva energia

Uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden integroiduilla 
ratkaisuilla voidaan vähentää yhdyskuntarakenteen aiheuttamia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Uusiutuvien energiaratkaisujen edistäminen 
tukee myös työllisyys- ja aluepoliittisia tavoitteita sekä synnyttää kansallisia 
innovaatioita. Lisäksi voidaan varautua fossiilisten energialähteiden 
vähentymiseen. (Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia 2008: 8-9.) 
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2.4 Arvioinnin kohdentaminen korttelitasolle

Toinen tutkimuskysymykseni käsittelee arvioinnin kohdentamista 
korttelitasolle. Arvioinnin kohdentaminen arvioitavalle suunnittelutasolle 
sopivaksi palvelee arvioinnista saatavan hyödyn määrää. Kaavoituksen 
keinot suunnittelutavoitteiden toteuttamiseen riippuvat pitkälti siitä, millä 
suunnittelutasolla suunnitelmaa tehdään. (Paldanius et al. 2006: 19.) 

Vaikutuskeinot korttelitasolla

Seututasolla voidaan muodostaa yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutuksia 
ohjaavia strategioita, joista esimerkkejä ovat yhdyskuntarakenteen 
tiivistäminen sekä joukko- ja kevyenliikenteen edistämistä tukevat valinnat. 
Aluetason suunnitelma konkretisoi seututasolla määriteltyjä tavoitteita. Se 
mahdollistaa liikenneverkon ja alueiden saavutettavuuden kehittämisen 
sekä energiaratkaisujen tilavarausten huomioimisen. Aluetasolla voidaan 
suunnitella alueiden vaiheistus taloudellisesti ja kaupunkirakenteen 
synnyttämiä verkostoja hyödyntäen. Asemakaavatasolla tehtävät ratkaisut 
liittyvät rakentamisen ohjaukseen, kuten korttelien maankäyttöratkaisuihin 
ja toimintoihin, rakentamisen tehokkuuteen, rakennusoikeuteen, 
rakennusten sijoitteluun, rakennusmateriaaleihin ja rakenneratkaisuihin. 
(Rajala et al. 2010: 139-140.)
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Korttelitasolla arviointi on syytä kohdentaa niihin tekijöihin, joihin 
asemakaavatason suunnittelulla voidaan vaikuttaa. Korttelitason 
suunnitteluratkaisut myös määrittelevät lähtökohtia rakennustason 
ratkaisuille kuten rakennuksen muodolle, suuntaukselle ja 
rakennusmateriaaleille. Lisäksi voidaan arvioida käyttäjien energiaa 
säästävään toimintaan ohjaavia suunnitteluratkaisuja, kuten kevyen 
liikenteen reittien laatua ja kattavuutta. Ylemmiltä kaavatasoilta 
saatavat lähtötiedot, kuten saavutettavuus ja palvelutaso ovat kaikille 
suunnitteluratkaisuille samat, joten niitä ei ole tarpeen sisällyttää 
vertailuun.

Kuvio 6. Vaikutuskeinot vaihtelevat 
suunnittelutasoittain

Korttelirakenteen suunnittelu energiatehokkaaksi muodostaa 
alustan, johon voidaan vertailla erilaisten energiantuotantomuotojen 
sopivuutta. Vaihtoehtoisesti voidaan vertailla ennalta valitun 
energiamuodon toimivuutta erilaisilla alustoilla. Tutkimalla pienen 
mittakaavan energiaratkaisuja korttelitasolla voidaan edistää uusiutuvan 
energiantuotannon hyödyntämistä paikallisesti. Energiamuodon 
valinnassa tulee huomioida ylemmillä kaavatasoilla tehdyt linjaukset 
alueen energiahuollosta sekä energia- ja ilmastostrategioiden tavoitteet 
uusiutuvien energiamuotojen edistämisestä. Esimerkiksi yhteistuotannolla 
tuotettu kaukolämpö on usein hyötysuhteeltaan paras lämmitysmuoto 
tiiviillä asuinalueilla. Yhteistuotannon tekninen ja taloudellinen etu 
menetetään rakenteen harventuessa ja siirtohäviöiden kasvaessa, 
jolloin hajautetut energiahuollon ratkaisut puolestaan muuttuvat 
kannattavammiksi. (Oja et al. 2013: 51-52.)
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3.1. Korttelikonseptin arviointi työkaluilla

Kolmas tutkimuskysymykseni käsittelee tarjolla olevien arviointityökalujen 
sopivuutta tekemääni arvioinnin kohdennukseen. Diplomityössäni 
olen tutkinut tarjolla olevia arviointityökaluja soveltamalla niitä 
suunnittelemani korttelikonseptin arviointiin. Työkalujen valinnassa 
tärkein valintaperusteeni on ollut arvioida suunnitelmaa useasta eri 
näkökulmasta kestävän kehityksen osa-alueista päästölaskentaan. Olen 
ottanut mukaan arviointiin myös rakennustasolle sopivia arviointityökaluja, 
jotta voisin testata niiden sopivuutta korttelitasolle. Arvioinnin 
näkökulman laajentamiseksi olen pyrkinyt valitsemaan työkaluja sekä 
kotimaiselta että kansainväliseltä tasolta. Lisäksi olen huomioinut työkalun 
kehittämisajankohdan ja tunnettuuden. Työkalujen valintaan ovat 
vaikuttaneet myös työkalujen yleinen saatavuus sekä maksuttomuus.

Työkalujen valinnassa olen hyödyntänyt KEKO -hankkeen työkalupakkia 
(kuva 15). Lisäksi olen käyttänyt valintaa tukevina tietolähteinä KURKE-
hankkeen yhteydessä toteutetun asiantuntijakyselyn tuloksia sekä 
Applebyn (2011) esiin nostamia kansainvälisiä esimerkkejä tunnetuimmista 
arviointityökaluista.

Laajemman kestävän kehityksen ja ekotehokkuuden näkökulmaa 
painottavia työkaluja on työkalupakin mukaan runsaasti tarjolla. 
Diplomityöhön soveltuvia työkaluja valitessani keskityin kansainvälisesti 
tunnetuimpien BREEAM, LEED-ND ja Casbee UD -työkalujen tarkasteluun. 
Kahden ensiksi mainitun työkalun käytön esteeksi muodostuivat työkalulla 
tehtävän sertifioinnin maksullisuus. Kansainvälisten työkalujen lisäksi 
tutustuin myös PromisE-työkaluun, jonka Appleby ja KURKE-hankkeen 
loppuraportti mainitsevat tunnetuimpana suomalaisena arviointityökaluna. 

Energiankulutuksen ja päästöjen arviointiin kunnanosa- ja 
korttelitasolla on työkalupakin mukaan tarjolla rajallinen määrä 
työkaluja. Oulun kaupunki on aiemmin hyödyntänyt EcoCity Evaluator 
-työkalua Hiukkavaaran alueeseen liittyvässä suunnittelutyössään, 
joten sen käyttöä en katsonut diplomityössä aiheelliseksi uuden 
tiedon tuottamisen kannalta. KURKE-hankkeessa on kehitetty 
laskentatyökalu, joka ominaisuuksiltaan vastaa työkalupakissa listattuja 
taulukkolaskentapohjaisia työkaluja.

Korttelitason suunnitelman arviointityökaluiksi valikoituivat 
diplomityössäni japanilainen Casbee UD sekä suomalaiset PromisE 
ja KURKE. Casbee UD -työkalussa arviointi kohdistuu kaikkiin 
kestävän kehityksen näkökulmiin, PromisE -työkalussa rajatumpaan 
ekotehokkuuteen ja KURKE-työkalussa energiankulutuksen ja päästöjen 
laskentaan. Tavoitteenani on ollut muodostaa eri asioita painottavien 
työkalujen avulla mahdollisimman kokonaisvaltainen arvio suunnitelman 
vahvuuksista ja kehityskohdista diplomityössä määrittelemäni arvioinnin 
kohdennuksen näkökulmasta.

Kuva 15. KEKO-hankkeessa laadittu arviointityökalupakki (Lahti et al. 2012: 19, 
julkaistu tekijöiden luvalla )
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3.1.1. Arviointi Casbee UD-työkalulla
Työkalun kuvaus

Casbee (Comprehensive Assessment System for Building Environmental 
Efficiency) for Urban Development on japanilainen arviointityökalu 
useamman rakennuksen muodostamille aluekokonaisuuksille. Työkalun 
ovat kehittäneet Japan GreenBuild Council (JaGBC) ja Japan Sustainable 
Building Consortium (JSBC). Sertifiointijärjestelmän ensimmäinen 
versio julkaistiin vuonna 2006 ja sen päivitetty versio vuonna 2007. 
Työkalun tunnettuus määriteltiin arviointityökaluja kartoittaneessa 
KEKO-hankkeessa yhdeksi työkalun vahvuuksista (Säynäjoki et al. 
2012: 12). Työkalu on myös nostettu esiin japanilaisena esimerkkinä 
ympäristövaikutusten arviointityökaluista teoksessa Integrated sustainable 
design of buildings (Appleby 2011: 67).



35

Työkalun rakenne

Arviointi jakautuu kahteen osa-alueeseen, joissa mitataan alueen sisäisen 
ympäristön laatua (Q: Environmental Quality in Urban Development) sekä 
alueen aiheuttaman ympäristökuorman vähentämistä (L: Environmental 
Load in Urban Development). Kumpikin osa-alue jakautuu edelleen 
kolmeen alakohtaan. Työkalulla tehtävä arviointi perustuu laajemman 
kestävän kehityksen näkökulmaan. Arvioidut aihepiirit käsittelevät 
suunnitelman kokonaiskestävyyttä ekologisten, sosiaalisten ja 
taloudellisten vaikutusten näkökulmasta.

Arvioinnin tuloksena työkalu muodostaa molemmista arviointikohdista 
saatujen kokonaispisteiden osamäärän Q/L perusteella lasketun BEE-
arvon (Building Environmental Efficiency), joka on työkalussa käytetty 
määritelmä ekotehokkuudesta (IBEC 2007: 9). Työkalussa käytetty arviointi 
on yhteismitallistava eli se perustuu laadullisten ja määrällisten tekijöiden 
yhdistämiseen kokonaisarvosanaksi. Jokaisesta alakohdasta on lisäksi 
saatavilla osatulos, mikä auttaa hahmottamaan kokonaisarvosanan 
muodostumista.

Valitsin työkalun käytettäväksi korttelimallin arviointiin paitsi sen 
tunnettuuden, myös laajempaa kestävää kehitystä painottavan 
näkökulman perusteella. Tavoitteenani oli selvittää arvioinnin laajuuden 
vaikutusta korttelimallin arviointiin. Lisäksi tavoitteenani oli testata 
kansainvälisesti tunnetun arviointityökalun soveltamista pohjoisiin 
olosuhteisiin. Seuraavassa esittelen korttelimallin arviointia työkalulla 
alakohdittain.

Kuva 16. Casbee UD -työkalun arviointiraportti (JaGBC & JSBC 2007, julkaistu 
työkalun kehittäjien luvalla)



36

Työkalun soveltaminen korttelikonseptiin

Luonnonympäristö (Qud1: Natural Environment: microclimates and 
ecosystems)

Qud1-alakohdassa arvioidaan korttelirakenteen vaikutusta mikroilmastoon, 
luonnonympäristöön ja ekosysteemeihin. Mikroilmaston arvioinnissa 
korostuu ympäristöä viilentävien suunnitteluratkaisujen arviointi. 
Mikroilmaston muodostumista arvioidaan mittaamalla suunnitelmasta 
kasvillisuus- ja vesistöalueiden, päällystettyjen alueiden sekä varjostettujen 
alueiden suhteellisia osuuksia koko alueen pinta-alasta. Viherseinät ja 
oleskelulle avoimet viherkatot oikeuttavat työkalussa lisäpisteisiin. Tuulen 
vaikutusta arvioidaan tuulimallinnuksen perusteella.

Mikroilmaston arvioinnissa käytettyjen kriteerien taustalla 
on näkyvissä työkalun kehittäjämaan olosuhteiden vaikutus. 
Esimerkiksi korttelirakenteen viilentäminen ei ole talvisessa 
Hiukkavaarassa tarkoituksenmukaista työkalun tarkoittamassa 
laajuudessa. Myöskään viherseinien ja -kattojen rakentamisella ei 
metsän keskellä sijaitsevalla suunnittelualueella ole samanlaista 
merkitystä kuin japanilaisessa suurkaupungissa.

Luonnonympäristön osalta arvioidaan alueen maastonmuotojen ja 
ravinteikkaan pintamaan hyödyntämistä alueen suunnittelussa. Lisäksi 
työkaluun syötetään tiedot maaperän saastuneisuuden tutkimisesta 
sekä luonnon monimuotoisuuden ja vesiolosuhteiden säilyttämiseksi 
tehdyistä toimenpiteistä ja selvityksistä. Ilmanlaatua arvioivassa kohdassa 
työkalu arvioi puskurivyöhykkeiden sekä tuulisuutta estävien rakenteiden 
muodostamista suunnitelmassa.

Monipuolisten elinympäristöjen 
kuten viherkäytävien säilyttämiseen 
voidaan vaikuttaa korttelitasolla, 
mutta kokonaisuuden suunnittelu 
tapahtuu laajemman mittakaavan 
aluesuunnittelussa. Toimenpiteisiin otetaan 
kantaa jo Hiukkavaaran kaavarungossa.

Alueen varuste- ja palvelutaso (Qud2: Service functions for the designated 
area)

Qud2-alakohdassa arvioidaan alueen varustelu- ja palvelutasoa 
kunnallisteknisten järjestelmien, informaatioverkostojen sekä kaupallisten 
ja julkisten palvelujen osalta. Arviointikohdan alkupuoli käsittelee 
pääasiassa maanjäristyksiin ja muihin luonnonkatastrofeihin varautumisen 
arviointia. 

Luonnonkatastrofien arvioinnin painotus 
työkalussa johtuu kehittäjämaan 
sijainnista maanjäristysalueella, ja 
rajasin ne mahdollisuuksien mukaan 
pois Hiukkavaarassa sijaitsevan 
korttelikonseptin arvioinnista. 

Työkalu arvioi kunnallisteknisten verkostojen tasoa ja muuntojoustavuutta 
sekä informaatioverkkojen kattavuutta. Verkostojen muuntojoustavuutta 
arvioidaan niihin varatun lisäkapasiteetin perusteella. 
Informaatioverkkojen kattavuutta arvioidaan syöttämällä työkaluun 
suunnittelualueella saatavilla olevien tietoliikenneverkkojen taso. 

Oulun energialta saatujen tietojen mukaan kaukolämpö- 
ja sähköverkkojen mitoitus tehdään suunnitteluhetken 
tarpeita vastaavaksi, eikä lisäkapasiteetin varaaminen ole 
järkevää verkoston toimivuuden ja kustannusten kannalta. 
Kaukolämpöverkon mitoituksessa ei tällä hetkellä varauduta 
lämpöenergian takaisinsyötön mahdollisuuteen. Sähköverkkojen 
osalta takaisinsyöttö on mahdollista pienimuotoisena 
toimintana. (Liimatainen 2013; Norrbacka 2013.)
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Liikenneverkkojen arvioinnin lähtötietoina käytetään työkalussa ajoneuvo-, 
huolto- ja kevyen liikenteen liikennesuunnitelmien tasoa. Jalankulkijoiden 
turvallisuuden arvioinnin perusteena on risteäminen ajoneuvoliikenteen 
kanssa. Työkalu antaa korkeimmat mahdolliset pisteet myös ratkaisuille, 
joissa ajoneuvoliikenne ohjautuu jalankulkijoiden ehdoilla. Alueen yleistä 
turvallisuutta arvioidaan ulkotilojen valaistuksella ja sosiaalisen kontrollin 
tasolla. Alueen palvelutasosta johdettavaa asumismukavuutta arvioidaan 
mittaamalla etäisyyksiä lähimpiin kaupallisiin ja julkisiin palveluihin. 

Korttelikonseptin lähtökohdista johtuen suunnitelma sai 
saavutettavuutensa osalta hyvät pisteet. Palvelujen saatavuus 
alueella riippuu kuitenkin pitkälti alueen sijainnista laajemmassa 
yhdyskuntarakenteessa, jonka määrittely tapahtuu ylemmillä 
suunnittelutasoilla.

Osallistaminen ja käyttäjät (Qud3: Contribution to the local community)

Qud3-alakohta arvioi suunnitelman esteettömyysnäkökohtia sekä 
paikallisten voimavarojen hyödyntämistä suunnitelmassa. Paikallisuuden 
arvioinnissa mittarina käytetään kaavoitusprosessin osallistamisen 
tasoa. Arvioinnissa käytin lähtötietoina koko Hiukkavaaran keskuksen 
suunnittelussa tehtyjä osallistamistoimenpiteitä. Paikallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä arvioidaan suunnitelmassa osoitettujen yhteistilojen 
tarjonnan perusteella. Kaupunkikuvan laatua mitataan arvioimalla 
rakentamisen ohjauksen tasoa alueella. Lisäksi työkalussa tulee arvioida, 
onko suunnitelmassa otettu huomioon näkymäakselit, viheralueiden 
jatkuvuus sekä alueen muodostama siluetti.

Qud3-kohdassa arvioitava 
osallistaminen on Suomessa 
lakisääteinen osa kaavoitusprosessia. 
Myös ympäristön kaupunkikuvan 
arviointiin kiinnitetään huomiota 
suomalaisessa säädösympäristössä 
muun muassa kaavamääräysten ja 
rakennustapaohjeiden laatimisessa, 
joten sitä ei ole välttämättä tarpeen 
arvioida erikseen työkaluilla. 

Ulkopuoliset ympäristövaikutukset (LRud1: Environmental impact on 
microclimates, façade and landscape)

LRud1-alaohdassa arvioidaan suunnittelualueen ulkopuolelta aiheutuvien 
ympäristövaikutusten torjuntaa. Suoritettava arviointi tapahtuu 
pääosin suunnitelmasta mitattavien lukuarvojen perusteella. Lukuarvot 
muodostetaan työkalun käyttöohjeessa esitettyjen laskentakaavojen 
avulla. Arvioitavia tekijöitä ovat esimerkiksi ympäristön pintamateriaalien 
vedenläpäisevyys ja hukkalämmön hyödyntämiseen pyrkivät 
suunnitteluratkaisut. 
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LRud1-arviointikohta arvioi myös suojautumista luonnonkatastrofeilta 
kuten maanjäristyksiltä, joista osa on mahdollista rajata arvioinnin 
ulkopuolelle. Ilmanlaatua arvioidaan kaupunkirakenteen muodostamien 
puskurivyöhykkeiden avulla. Melun ja tärinän vaikutusten arvioinnissa 
pisteytys perustuu mallinnusten ja selvitysten tason arviointiin. Tuulisuutta 
ja aurinkoisuutta arvioidaan tuulimallinnuksen ja varjostustutkielman 
avulla. Valosaasteen vähentämistä arvioidaan japanilaisiin 
viranomaissuosituksiin tukeutuvien asteikkojen perusteella.

LRud1-kohdan arviointi perustuu muuta arviointia enemmän 
suunnitelmasta mitattavissa oleviin tietoihin. Kohdat, 
joissa pisteitä saa jonkin suunnitelman tai selvityksen (esim. 
liikennesuunnitelma, meluselvitys) olemassaolosta puolestaan 
perustuvat suunnitteluprosessin arviointiin. Pohjoisiin 
olosuhteisiin osin soveltumaton kriteeristö voi vääristää 
arviointia.

Käytön aiheuttamat kuormat (LRud2: Social infrastructure)

LRud2-alakohdassa arvioidaan alueen käytöstä aiheutuvan 
ympäristökuormituksen vähentämistä. Alueen pintavesikuormituksen 
vähentämistä arvioidaan sadeveden keräykseen, jäteveden käsittelyyn 
ja kierrätykseen sekä läpäisevien pintamateriaalien käyttöön tähtäävien 
suunnitteluratkaisujen perusteella. Jätekuormitusta arvioidaan 
kierrätysjärjestelmän kattavuuden perusteella.

Liikenteen ympäristökuorman arviointi perustuu liikennesuunnitelmien 
tason arviointiin. Korttelimallista ei ole tehty varsinaisia 
liikennesuunnitelmia, mikä alensi arvioinnissa osa-alueesta saatavaa 
pistemäärää. Liikenteen sujuvuuteen sekä kevyen liikenteen edistämiseen 
on kuitenkin kiinnitetty huomiota alueen rakenteen suunnittelussa, jonka 
vuoksi arvioin suunnitelman vastaavan työkalun kriteeristön keskitasoa.

Liikennesuunnitelmien tasoon perustuva liikenteen 
päästöjen arviointi kohdistuu kaavoitusprosessin 
arviointiin. Suunnitelmien tason arviointia vaikeutti 
korttelimallin tapauksessa virallisten suunnitelmien 
puutuminen.

Energiatehokkuutta arvioivalla osa-alueella mitataan uusiutuvien 
energiamuotojen käytön astetta. Energiapiikkien vähentämistä mitataan 
rakennuskohtaisella toimintojen sekoittamisella, kuten toimisto- ja 
asuintilojen yhdistämisellä. Lisäksi työkalu tarjoaa pisteitä korkeatehoisen 
alueellisen lämpöverkon käytöstä, jos kokonaisrakenteen hyödyntämisestä 
saadaan synergiaetuja joita yksittäisen rakennuksen tasolla on vaikea 
saavuttaa.

Korttelimalliin suunniteltu 10 % vuotuinen 
sähköntuotanto aurinkoenergialla 
ansaitsi suunnitelmalle työkalussa 
korkeimmat mahdolliset pisteet. 
Kaukolämpöverkon hyödyntämistä 
en arvioinut työkalun tarkoittamia 
synergiaetuja vastaavaksi.
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4.2.2. Korttelimallin arviointi PromisE-työkalulla
Työkalun kuvaus

Suomalainen PromisE -ympäristöluokitus arvioi suunnitelman 
ympäristövaikutuksia viranomaisten ja alan toimijoiden yhteisesti 
hyväksymien mittareiden avulla. Arvioitava kohde pisteytetään työkalun 
kriteerien mukaisesti ja sille annetaan arvosana A-E, joka kuvaa sen 
ympäristöominaisuuksien laatua. Työkalun käyttöohjeen mukaan 
A-luokkaan pääseminen on Suomessa harvinaista ja B-luokkaankin kuuluu 
ainoastaan 10% rakennuksista. E-tasolle luokitellaan rakennukset, jotka 
täyttävät nykyiset viranomaismääräykset. (Motiva 2013: 4-5.)

Työkalun kehittämiseen ovat osallistuneet Ympäristöministeriö, 
TEKES, MOTIVA, RAKLI ja Rakennusteollisuus RT. Arviointikriteeristön 
toteuttamisessa ovat olleet mukana Sisäilmayhdistys Ry, VTT 
ja JP Talotekniikka Oy. PromisE on nostettu esiin suomalaisena 
ympäristövaikutusten arviointimenetelmänä teoksessa Integrated 
sustainable design of buildings (Appleby 2010: 70). Lisäksi työkalu on 
mainittu VTT:n ja Aalto yliopiston Kunnallisten rakennushankkeiden kestävät 
energiaratkaisut aluenäkökulmasta (KURKE) –yhteishankkeessa toteutetussa 
asiantuntijakyselyssä kolmanneksi tunnetuimpana arviointityökaluna 
(Lahti & Sepponen & Virtanen 2012: 7).

PromisE -työkalu on kehitetty rakennushankkeiden arviointiin. Työkalulla 
on mahdollista arvioida rajallisesti myös aluetasoisia suunnitelmia 
(Säynäjoki et al. 2012: 14). Valitsin työkalun käytettäväksi korttelimallin 
arviointiin paitsi sen tunnettuuden, myös rakennustason näkökulmaa 
painottavan arvioinnin perusteella. Tavoitteenani oli selvittää arvioinnin 
mittakaavan tarkentumisesta saatavia lisänäkökulmia aluetasoisiin 
työkaluihin nähden.

Työkalun rakenne

Työkalun toiminta perustuu ohjausvaikutukseen. joka saavutetaan 
käyttämällä työkalua jokaisessa suunnittelun vaiheessa. Näin voidaan 
seurata suunnitteluprosessissa tehtyjen suunnitteluratkaisujen vaikutusta 
tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteiden asettelu toteutetaan arvioinnin 
alkaessa suunnitelman lähtökohtien perusteella. Tällöin arviointi perustuu 
realististen tavoitteiden saavuttamiseen ulkoa annetun tavoitetason sijaan. 

Kuva 17. PromisE-työkalun arviointiraportti (Hanke-Promise (www.promise-
luokitus.fi) © Rakennustietosäätiö RTS 2007 , julkaistu Rakennustietosäätiö RTS 
luvalla)
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Arviointityökalu jakautuu neljään arviointikohtaan, joita ovat Käyttäjien 
terveys, Luonnonvarojen käyttö, Ekologiset seuraukset ja Ympäristöriskit. 
Arviointikohdat jakautuvat edelleen kategorioihin, joiden sisältämien 
indikaattorien avulla asetetaan tavoitteet ja arvioidaan suunnitelma. 
Indikaattoreille syötetään lähtötiedot suunnitelmasta tavoitteiden 
asettelun ja arvioinnin tueksi. Seuraavassa esittelen korttelimallin arviointia 
työkalulla arviointikohdittain.

Käyttäjien terveys -pääluokan tekijöiden arviointi 
edellyttää tarkempia tietoja rakennusten sisäisistä 
järjestelmistä eikä niitä voida luontevasti määritellä 
korttelitason suunnittelussa. Asetin tavoitteen E-tasolle 
jolloin ratkaisut täyttävät nykymääräysten tason. 

Luonnonvarojen käyttö (Tavoitetaso D)

Kohdassa arvioidaan suunnittelukohteen energiankulutusta, 
vedenkulutusta, maankäytön tehokkuutta sekä materiaalien 
ympäristövaikutuksia. Energiankulutuksen osalta syötetään lähtötiedot 
rakennusten lämmönkulutuksesta lämmitysmuodoittain. Lisäksi tulee 
eritellä lämpimän käyttöveden osuus lämmitysenergian käytöstä. Työkalu 
arvioi myös suunnitelmalle asetettujen energiankulutustavoitteiden tasoa. 
Sähkönkulutusta arvioidaan rakennuksen sähkönkulutusta pienentävien 
laitteistovalintojen perusteella. Myös vedenkulutusta arvioidaan 
rakennuskohtaisia järjestelmiä arvioimalla.

Indikaattori poikkeaa tarkkuudeltaan aluetason laskureista, 
joissa energiankulutus usein lasketaan ohjelman sisällä osana 
muuta arviointia suunnitelman laajuustietojen pohjalta. 
Tietojen syöttämiseksi jouduin ensin laskemaan korttelimallin 
energiankulutuksen toisella työkalulla. Energiankulutuksen 
tavoitteet asetin syöttämieni lähtötietojen mukaan C- tasolle. 
Työkalussa arvioitaviin sähkön- ja vedenkulutukseen liittyviin 
järjestelmiin voidaan vaikuttaa vasta rakennustasolla, joten 
määrittelin tavoitteeksi E-tason.

Maankäytön osalta arvioidaan aikaisemmin rakennettujen maa-alueiden 
ja verkostojen hyödyntämistä rakentamisessa. Korttelimalli on suunniteltu 
sijoitettavaksi uutena asuinalueena rakennettavaan Hiukkavaaran 
keskukseen, jossa olevan rakenteen hyödyntäminen ei ole mahdollista.

Korttelimallin tapauksessa yhdyskuntarakenteen lähtökohdat 
aluevarauksille on muodostettu ylemmillä kaavatasoilla, joten 
asetin tavoitteen E-tasolle.

Työkalun soveltaminen korttelikonseptiin

Käyttäjien terveys (Tavoitetaso E)

Kohdassa arvioidaan sisäilmaston ja rakennekosteuden hallintaa sekä 
sisäilman laatua. Indikaattoreina toimivat suunnitelmien taso sekä 
ilmanlaadun ja materiaaliemissioiden osalta mitattavat ominaisuudet. 
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Materiaalin käyttöä arvioidaan kohteessa käytettävien materiaalien 
ympäristövaikutusten perusteella. Materiaalin käytön tarvetta arvioidaan 
myös rakenteiden muuntojoustavuuden ja tilojen monikäyttöisyyden 
avulla. 

Tonttiympäristön monimuotoisuutta arvioidaan mittaamalla rakentamisen 
peittämän maa-alan sekä vettä läpäisevien pintamateriaalien ja 
viheralueiden määrää kohteessa. Maa-ainesten poistoa käsittelevän 
kohdan tavoitteidenasettelussa hyödynsin tietoja Hiukkavaaran 
kaavarungosta. Maansiirtojen tarpeeseen vaikuttavat ainakin tontin 
sijainnista johtuvat maaperän ominaisuudet ja maastomuotojen 
soveltuvuus rakentamiselle.

Esimerkiksi julkisivumateriaaleihin voidaan vaikuttaa 
korttelitasolla rakennustapaohjeilla, mutta suurimmat 
vaikutusmahdollisuudet ovat rakennussuunnittelun 
tasolla. Asetin tavoitteet materiaalin käytön osalta 
luokituksen keskitasolle, koska ylimpien tasojen 
saavuttaminen vaatisi rakennustason tarkkuutta.

Ekologiset seuraukset (Tavoitetaso B)

Kohdassa arvioidaan suunnitelmaa sen tuottaminen päästöjen ja 
jätteiden sekä tonttiympäristön monimuotoisuuden ja liikenteen 
ympäristövaikutusten perusteella. Päästöjä ilmakehään arvioidaan 
rakennusmateriaalien ja rakennuksen käytön osalta. Arvioinnissa 
hyödynnetään suunnitelmasta syötettyjä energiakulutuksen lähtötietoja. 
Lisäksi tulee syöttää tiedot rakennusmateriaalien päästöistä.

Jätehuollon tilavarauksiin voidaan vaikuttaa 
korttelisuunnitelmassa. Asetin tavoitteen jätteiden 
hallinnan osalta B-tasolle.

Suunnittelukohteen sijainti on sidoksissa ympäröivään 
yhdyskuntarakenteeseen. Korttelitasolla voidaan  
vähentää kaivutöitä tontilla hyödyntämällä olevaa 
metsänpohjaa piha-alueena. Asetin tavoitteen 
työkalun ohjeistuksen perusteella, jonka mukaan 
ylemmillä suunnittelutasoilla tehdyt selvitykset 
oikeuttavat A-tasoiseen arvioon myös tarkasteltavassa 
suunnitelmassa.

Työkalu huomioi myös suunniteltavan kohteen käyttöikää pidentävät 
suunnitteluratkaisut. Käyttöiän arvioinnissa kiinnitetään huomiota 
rakennusosien käyttöiän suunnitteluun sekä tilojen muuntojoustavuuteen. 

Rakennusosien käyttöikään vaikuttamisen mahdollisuudet ovat 
korttelisuunnitelman tasolla rajalliset. Muuntojoustavuuden 
osalta tavoitteita voidaan asettaa rakennusten 
laajennusmahdollisuuksien ja käyttötarkoituksen muuttamisen 
puitteissa.

Alueen energiankulutukseen vaikuttavat 
rakennusten rakenneratkaisujen lisäksi 
myös korttelin rakenne ja toiminnot, 
joten asetin tavoitteen B-luokkaan. 
Rakennusosien päästöjen arviointi työkalun 
luokituksen edellyttämällä tarkkuudella ei 
ole korttelitasolla tarkoituksenmukaista, 
joten asetin tavoitteen D-tasolle.

Jätteiden hallinnan osalta arvioidaan jätteiden lajittelumahdollisuuksia 
suunnittelukohteessa. Lajittelumahdollisuuksia arvioidaan jätteiden 
lajittelun ja kompostoinnin tilavarausten perusteella. Lisäpisteitä voi saada 
osoittamalla tilavarauksia myös harvinaisemmille kierrätysmuodoille, 
kuten kalusteiden kierrätyshuoneelle. Viemäröitävien jätteiden 
käsittelyn arvioinnissa kiinnitetään huomiota sadevesien käsittelyyn 
tontilla. Arvioitavia tekijöitä ovat sadevesien viivyttäminen ja niiden 
hyödyntäminen kasteluvetenä ja vesiaiheiden muodossa. 
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4.2.3. Korttelimallin arviointi KURKE-työkalulla
Työkalun kuvaus

KURKE-työkalu on taulukkolaskentapohjainen työkalu alueellisen 
energiatehokkuuden arviointiin. Työkalu on kehitetty Kunnallisten 
rakennushankkeiden kestävät energiaratkaisut aluenäkökulmasta 
(KURKE) -hankkeessa VTT:n ja Aalto -yliopiston yhteistyönä. Alueellisella 
energiatehokkuudella tarkoitetaan työkalussa sekä energiankulutuksen 
että aiheutettujen kasvihuonekaasupäästöjen määrää suhteessa 
aluetehokkuuteen.

Työkalun avulla voidaan laskea alueen rakennetun ympäristön 
ja henkilöliikenteen aiheuttamaa energiankulutusta sekä 
kasvihuonekaasupäästöjä. Tulosten esittäminen suhteellisina 
kerrosalaneliömetriä ja henkilöä kohden auttaa muodostamaan 
kokonaiskuvan tarkasteltavan alueen energiatehokkuudesta ja vertaamaan 
sitä toiseen suunnitteluvaihtoehtoon tai alueeseen.

Valitsin työkalun käytettäväksi korttelimallin arviointiin sen 
energiankulutuksen ja päästöjen laskentaa painottavan arvioinnin 
perusteella. Tavoitteenani oli selvittää aluetason mittakaavan 
suunnitelmien arviointiin suunnatun laskentamallin soveltuvuutta 
korttelitasolle. 

Työkalun rakenne

Alueellisen energiatehokkuuden arviointi muodostuu työkalussa 
kahden alueellisen tekijän yhteisvaikutuksesta. Arvioitavia tekijöitä ovat 
rakennusten energiatarve, energiantuotantotavat, energiankulutus ja 
päästöt sekä henkilöliikenteen suoritteet, energiankulutus ja päästöt.

Työkalu koostuu kolmesta välilehdestä jotka on otsikoitu lähtötiedoiksi, 
tuloksiksi ja taustatiedoiksi. Lähtötietojen pohjalta työkalu laskee alueen 
energiankulutuksen sekä kasvihuonekaasupäästöt energiantuotannon 
ja liikenteen osalta. Laskennan tulokset esitetään tulokset-
välilehdellä. Taustatietoa-välilehti sisältää esimerkiksi rakennusten 
energiankulutustietoja, joita voidaan hyödyntää arvioinnissa. Lähtötiedot-
välilehti koostuu neljästä pääkohdasta, joiden rakennetta esittelen 
seuraavaksi yhdessä korttelimallin arvioinnin kanssa.

Kuva 18. KURKE-työkalun arviointiraportti (VTT & Aalto-yliopisto 2012, 
julkaistu työkalun kehittäjien luvalla)
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Työkalun soveltaminen korttelikonseptiin

Rakennusten energiankulutus

Työkalussa on oletuksena kuusi erilaista rakennustyyppiä. 
Rakennustyypeittäin syötettäviä tietoja ovat asukkaiden ja työntekijöiden 
lukumäärä, asumis- ja työpaikkaväljyys sekä asuntojen ja työpaikkojen 
lukumäärä. Lisäksi syötetään suunnitelman energiankulutus (sähkö, 
lämmitys, lämmin käyttövesi ja jäädytys) rakennustyypeittäin 
kerrosalaneliömetriä kohden vuodessa. Mikäli työkalun käyttäjällä ei ole 
yksityiskohtaista tietoa energiankulutuksesta, on työkalussa oletuksena 
oleville rakennustyypeille syötetty valmiit arvot kokonaiskulutuksen 
laskemiseksi. Oman rakennustyypin voi myös luoda käyttäen 
energiankulutuksen määrittelyssä apuna taustatietoa -välilehden tietoja.

Työkalu mahdollistaa myös osittain 
rakennustasolle kuuluvien tietojen, kuten 
rakenneratkaisun tai sähkönkulutuksen seurannan 
vaikutusten sisällyttämisen arviointiin.  Annettujen 
oletusarvojen vuoksi tietojen syöttäminen ei 
vaadi asiantuntijatietoa, mutta asiantuntijaa 
käyttämällä tulosta voidaan tarkentaa. 

Alueen perustiedot

Alueen perustietoihin syötetään aluetehokkuusluokka. Aluetehokkuuden 
eli rakentamisen tiiveyden avulla työkalu arvioi kaukolämpöratkaisun 
siirtohäviöitä alueella. Työkalu ohjaa suunnitelman energiaratkaisuja 
muihin tuotantotapoihin kaukolämmölle huonommin soveltuvilla, 
vähemmän tehokkailla alueilla kasvattamalla siirtohäviöiden määrää 
alueen kokonaisenergiankulutuksessa.

Alueen sijainti määritellään työkalussa syöttämällä monivalintakenttiin 
tiedot alueen laajuudesta aluetta parhaiten kuvaavan vaihtoehdon 
mukaisesti. Täytettäviä tietoja ovat muun muassa taajamakoko, 
alueen rakenne, vallitseva rakennustyyppi ja joukkoliikennevyöhyke. 
Lisäksi syötetään etäisyydet julkisiin ja kaupallisiin palveluihin sekä 
virkistysalueille ja joukkoliikenteen pysäkille. Jos tietojen syöttäminen 
valintakenttiin ei ole lähtötietojen puutteen vuoksi mahdollista, voidaan 
sijainti määritellä myös kaupungin tai maakunnan perusteella.

Sijainnin vaikutukset korttelin energiankulutukseen ovat 
riippuvaisia ympäröivästä yhdyskuntarakenteesta, joten 
niiden arviointi korttelisuunnitelman tasolla ei välttämättä ole 
tarkoituksenmukaista. Työkalun käyttöohjeissa on huomioitu 
työkalun tämän kohdan huono soveltuvuus asemakaavatasolle. 
Alueen sijainnin vaikutusten arvioinnin mukanaoloa on perusteltu 
työkalun paremmalla käytettävyydellä kaikissa suunnittelun 
vaiheissa. Lisäksi sijainnista aiheutuvat päästöt on hyvä tiedostaa, 
vaikka niihin ei suunnittelutason ratkaisuilla voitaisikaan vaikuttaa. 
(Lahti & Sepponen & Virtanen 2012: 17.) 
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Liikennejärjestelmä

Alueen kulkutapajakauma määritellään suurimpien kaupunkien ja 
maakuntien keskiarvojen perusteella. Kulkutapajakaumaan voidaan 
vaikuttaa syöttämällä tiedot henkilöautoliikennettä vähentävistä 
suunnitteluratkaisuista. Liikenteen päästökertoimet ovat vuoden 2011 
keskiarvoja, ja ne ovat muokattavissa.

Henkilöautoliikennettä vähentäviä tekijöitä ovat työkalun mukaan 
pyöräteiden ja pyörien pysäköintitilojen laadukkuus, keskitetty 
pysäköintiratkaisu, lähijuna- ja joukkoliikenteen yhteydet sekä laadukkaat 
ja tiheät kävelyreitit. Työkalussa on esitetty ratkaisujen vaikutukset 
kulkutapajakaumaan prosenttiyksikköinä määriteltyinä painotuksina. 

Työkalulla voidaan tarkastella liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen 
muutosta alueen elinkaaren aikana. Päästöjen muutoksen arviointi 
perustuu päästökertoimien oletettuun muutokseen, jotka on annettu 
työkalussa oletusarvoina.

Työkalussa määritellyn 
painotuksen mukaan 
liikennejärjestelmän 
kehittäminen kevyen 
liikenteen ratkaisuilla 
vähentää korttelimallin 
kasvihuonekaasupäästöjä 1046 
kg:sta 907 kg:aan vuodessa.

Energiantuotantovaihtoehtojen vertailu

Työkaluun täydennetään vaihtoehtoisten energiantuotantotapojen 
lähtötiedot päästöjen laskentaa varten. Oletusarvoina on annettu 
lämpöpumppujen vuosihyötysuhde sekä polttoaineen kuljetusmatka. 
Lisäksi on mahdollista täydentää aurinkosähköpaneelien ja 
aurinkolämpökeräimien pinta-ala alueella sekä tuulivoiman tuotannon 
määrä. Myös energiantuotantomuotojen päästökertoimiin on mahdollista 
vaikuttaa. 

Sähkön ja kaukolämmön päästökertoimet ovat keskimääräisiä 
päästökertoimia Suomessa vuosilta 2000–2007. Lämmityssähkön 
päästökertoimelle on työkalussa valittavissa kolme vaihtoehtoa. 
Päästökerroin voidaan työkalussa laskea suomalaisen keskivertosähkön 
keskimääräisellä kertoimella, erillistuotannon kertoimella tai vaihtoehdolla 
jossa erillistuotantoa käytetään vain talvikuukausina. Lämmityssähköä 
kulutetaan paitsi sähkölämmitteisissä, myös maalämpöpumpulla 
lämmitettävissä rakennuksissa.
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Työkalu laskee suunnitelman päästöt eri energiantuotantotavoilla 
lämmityksen, sähkön, jäähdytyksen sekä liikenteen osalta. Päästövertailuun 
voidaan lisäksi rakentaa omat energiantuotantovaihtoehdot määrittämällä 
lämmön ja sähkön tuotantotavat rakennustyypeittäin prosentuaalisina 
osuuksina. 

Energiantuotantotapojen päästöjä voidaan tarkastella päästökertoimien 
muutoksen näkökulmasta ja tutkia kertoimen vaikutusta päästöjen 
määrään halutulla aikavälillä. KURKE-hankkeen loppuraportin mukaan 
rakennusten lämmöntarpeen pienentyessä erilaisten tuotantotapojen 
edullisuussuhteet muuttuvat ja hajautetut järjestelmät tulevat aiempaa 
edullisemmiksi (Lahti & Sepponen & Virtanen 2012: 5).

Arvioin työkalulla korttelimallin kaukolämpöä ja 
maalämpöä sekä osto- ja aurinkosähköä hyödyntävää 
energiantuotantotapaa. Vähäpäästöisempiä olisivat työkalun 
mukaan vaihtoehdot lämpöpumppu ja sähkö, pellettikattila ja 
sähkö, puuhakekaukolämpö ja sähkö sekä aurinkolämpökeräin, 
puuhakekaukolämpö ja sähkö. Ainakin lämpöpumppuja ja 
sähköä hyödyntävä vaihtoehto todettiin INURDECO-hankkeessa 
korttelimallin energiantuotantotavan määrittelyn yhteydessä 
kannattamattomaksi toteuttaa niin tilavarausten kuin 
kustannustenkin osalta. Myös KURKE-hankkeen loppuraportissa 
on painotettu alueen tarjoamien lähtökohtien merkitystä 
energiantuotantotavan valinnassa (Lahti & Sepponen & Virtanen 
2012: 38). 
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Vaikutusten vahvistaminen

Arviointitulosten perusteella ylempien suunnittelutasojen ratkaisujen 
vaikutus korttelitason suunnitelman ilmastovaikutuksiin on 
merkittävä. Suunnittelutasolta toiselle siirryttäessä ylempien tasojen 
suunnitteluratkaisujen vaikutukset kohdistuvat myös seuraaviin 
suunnittelun vaiheisiin. Korttelitasolla vaikutuksia voidaan vahvistaa 
suunnitelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Asemakaavatason 
suunnittelua ohjaa ylemmillä suunnittelutasoilla määriteltyihin 
tavoitteisiin pyrkiminen, sillä kestävät kokonaisratkaisut vaativat 
toteutuakseen johdonmukaisia toimenpiteitä kaikilla suunnittelutasoilla. 
Asemakaavatasolla tavoitteita voidaan tarkentaa ja syventää, joskus jopa 
muuttaa jos aiemmin tehdyssä tavoitteidenasettelussa havaitaan puutteita.

Käyttämieni työkalujen kriteereistä useat arvioivat alueen sijaintia ja 
saavutettavuutta muuhun yhdyskuntarakenteeseen nähden, joka on 
suunnitteluratkaisuna lukittu jo ylemmillä kaavatasoilla. Näistä tekijöistä 
johdettu liikenteen päästöjen arvioinnin korostuneisuus työkaluissa 
ei ole case-kohteena olleen korttelisuunnitelman arvioinnin kannalta 
tarkoituksenmukaista. Sijainnin ja saavutettavuuden positiivisia vaikutuksia 
voidaan kuitenkin vahvistaa esimerkiksi kevyen liikenteen yhteyksiä 
kehittämällä. Arvioinnissa tulisi huomioida korttelitason ratkaisujen 
rajalliset vaikuttamisen mahdollisuudet liikenteen päästöihin, jotta niiden 
arvioinnista saadut positiiviset tai negatiiviset vaikutukset eivät painottuisi 
liiaksi kokonaisarviossa.

Vaikutusten kompensoiminen

Ylemmillä suunnittelutasoilla käyttämättä jätettyjä vaikutuskeinoja ei 
voida enää sujuvasti ottaa käyttöön seuraavalle tasolle siirtymisen jälkeen. 
Esimerkiksi palvelujen saatavuuteen, työpaikkaomavaraisuuteen ja muihin 
aluevarauksista johtuviin ratkaisuihin ei korttelitason suunnitelmassa 
voida enää voimakkaasti vaikuttaa. Mahdollisia negatiivisia vaikutuksia 
voidaan sen sijaan voidaan pyrkiä kompensoimaan. Kompensaatiolla 
pyritään kaupunkisuunnittelussa tarjoamaan suunnittelualueelle sen 
houkuttelevuutta ja elämänlaatua nostavia tekijöitä vastineeksi alueen 
ulkoisista tekijöistä kuten sijainnista johtuville haitoille. 

Kompensaatioperiaatetta on sovellettu keskieurooppalaisessa 
kaupunkisuunnittelussa yhdyskuntarakennetta eheyttävän suunnittelun 
välineenä. Esimerkkinä voidaan mainita Berliinissä kehitetty ja Malmön 
Bo01-asuntomessualueella Ruotsissa sovellettu viherpintatekijä-menettely, 
jossa esimerkiksi rakentamisen myötä menetettyjä viheralueita on pyritty 
korvaamaan kaupunkiympäristön viherrakentamisella.  (Ketola et al. 
2009: 30-33.) Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävät kansainväliset 
toimenpiteet kuten päästökauppa voidaan nähdä ilmastotavoitteisiin 
liittyvinä kompensaatiomenetelminä laajemmalla tasolla tarkasteltaessa 
(Ketola et al. 2009: 42).
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Suomessa kompensaatioperiaatteen soveltaminen suunnittelukäytäntönä 
on vasta muotoutumassa. Kompensaation mahdollisuuksia ja haasteita on 
tutkittu liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvien hankkeiden yhteydessä 
Kompensaation mahdollisuudet liikennehankkeissa -projektissa (Ketola 
et al. 2005; 2009). Kompensaatioperiaatteen soveltamisen haasteena 
on määritellä, missä suunnittelun vaiheessa menetelmä voidaan ottaa 
käyttöön. Kompensaation voidaan ajatella olevan oikeutettua vasta 
sen jälkeen, kun haitallisia vaikutuksia on ensin pyritty välttämään tai 
lievittämään. Toisaalta kompensaationäkökulman tuominen vähentämis- 
ja lieventämistoimenpiteiden rinnalle voi johtaa uusiin innovatiivisiin 
suunnitteluratkaisuihin ja tuoda uusia näkökulmia vaihtoehtojen 
vertailuun. (Ketola et al. 2005: 63-64.)

Case -kohteessa kompensaatioperiaatetta voidaan ajatella 
sovellettavan kompensoimalla Hiukkavaaran keskuksen sijainnista 
aiheutuvan yhdyskuntarakenteen hajautumisen haitallisia vaikutuksia 
ottamalla kestävän talvikaupungin suunnittelun näkökulma mukaan 
asemakaavatason suunnitteluun. Yksityiskohtaisemmin määriteltyjä 
kompensaatiokeinoja korttelikonseptin suunnittelussa voisivat olla 
esimerkiksi toiminnallisten virkistysalueiden ja yhteistilojen tarjoaminen 
täydentämään rajallisen asuinpinta-alan toimintoja tiiviillä asuinalueella. 
Fossiilisilla polttoaineilla tuotettavan kaukolämmön käyttöä voitaisiin 
kompensoida väljemmin rakennetuilla osa-alueilla toteutetulla 
omavaraisella uusiutuvan energian tuotannolla. Edellä mainittujen 
haasteiden vuoksi tarvittaisiin kuitenkin jatkotutkimusta ennen 
kompensaatioperiaatteen soveltamista käytännön suunnittelutyöhön.

Vaikutusten mahdollistaminen 

Korttelitason suunnitelma osallistuu tavoitteidenasettelussa määritellyn 
suunnitteluvision välittämiseen rakennussuunnittelutasolle. Haasteena 
vision toteutumiselle on, että kaikkia korttelisuunnitelmassa esitettyjä 
ratkaisuja ei välttämättä sovelleta käytäntöön ja niiden rinnalle 
voidaan nostaa myös uusia ratkaisumalleja. Korttelisuunnitelman 
muuntojoustavuudella voidaan varmistaa, että tavoitteet saavutetaan 
vaikka niihin johtavat keinot muuttuisivatkin suunnitelmassa esitetyistä 
poikkeaviksi. Korttelimalli voidaan nähdä alustana, joka mahdollistaa myös 
innovatiiviset ratkaisut kuten esimerkiksi liiketoiminnan harjoittamisen 
varsinaisen pääkäyttötarkoituksen eli asumisen rinnalla.

Rakennustasolle suunnattu PromisE -arviointityökalu nostaa arvioitavaksi 
tekijöitä, joita aluetasolle suunnatut työkalut eivät huomioi. Tällaisia 
ovat esimerkiksi rakennusmateriaalien päästöjen vaikutus alueen 
kokonaispäästöihin. Asemakaavoituksessa voidaan antaa ohjeita erilaisten 
rakennustasolla toteutettavien suunnitteluratkaisujen valinnasta 
esimerkiksi rakennustapaohjeissa ja kaavamerkinnöissä. Toteutusvaiheessa 
tehtäviä valintoja ei voida täysin lukita kaavoituksen keinoin, mutta niiden 
mahdollistamiseksi voidaan antaa ohjeita ja tehdä selvityksiä valintojen 
ilmastovaikutuksista.

Mahdollistamisen näkökulma korostuu myös uusiutuvien energiamuotojen 
edistämisen arvioinnissa. Käyttämäni arviointityökalut eivät ota 
voimakkaasti kantaa uusiutuvien energiamuotojen valintaan 
alueella. Casbee UD- ja Promise -työkalujen lähtöoletuksena on, että 
arviointivaiheessa energiantuotantotapa on jo valittuna suunnitelman 
lähtökohtien mukaisesti. Casbee UD-työkalu tarjoaa lisäpisteitä 
uusiutuvien energiamuotojen käytöstä, mutta ei alueelle sopivimman 
energiantuotantotavan selvittämisestä. KURKE-työkalun lähestymistapa on 
energiantuotantomuotoja vertaileva ja lopullisessa valinnassa kehotetaan 
huomioimaan alueen lähtökohdat tuotannolle. Työkalujen profiiliin voisi 
sopia myös arviointikohta, jossa eri energiantuotantotapojen vertailun 
kattavuutta arvioitaisiin. Arviointikohta voisi toimia tarkastuslistan tavoin 
ja auttaa kiinnittämään huomiota alueella mahdollisiin energiaratkaisuihin.
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4.1. Ilmastovaikutusten arviointikehikko

Käyttämieni työkalujen keinovalikoiman perusteella olen koonnut 
ilmastovaikutusten arviointikehikon, jossa on esitetty työkalujen 
tarjoamat kriteerit ilmastovaikutusten arviointiin. Kriteerien jaottelussa 
olen mukaillut diplomityössäni määrittelemääni arvioinnin kohdennusta 
energiatehokkuuteen, energian säästöön, uusiutuvan energian käyttöön 
sekä ilmastotietoiseen suunnitteluun. Korttelisuunnitelman kehittämistä 
olen pohtinut saavutettavuuden, yhdyskuntarakenteen tiivistämisen, 
palveluomavaraisuuden, energiaratkaisujen ja ilmastotietoisten 
suunnitteluratkaisujen kannalta.

Kehikossa olen listannut eri suunnittelutasoilla käytettäviksi soveltuvia, 
työkaluissa esitettyjä vaikutuskeinoja sekä maininnut esimerkkinä niiden 
sovellusmahdollisuuksia korttelitason suunnitelmassa. Arviointikehikkoon 
olen pyrkinyt tunnistamaan keinot, joita ylemmillä suunnittelutasoilla on 
ollut mahdollista soveltaa ja joita korttelitasolla tulisi vahvistaa. Jos jokin 
merkittävä keinovalikoiman osa olisi jätetty hyödyntämättä ylemmillä 
tasoilla, olen pohtinut jonkin muun keinon soveltamista alemmalla tasolla 
kompensaatioperiaatteen mukaisesti. Kehikossa olen myös tunnistanut 
menetelmiä, joita suunnitelman tulisi mahdollistaa seuraavaa suunnittelun 
vaihetta varten.
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SAAVUTETTAVUUS
Energia- ja ilmastotietoiset suunnitteluratkaisut arviointityökaluissa

Vaikutuskeino Vaikutus Työkalu Suunnittelutaso Korttelitason suunnitteluratkaisu

Casbee 
UD

PromisE KURKE

Energiatehokkuus

Alueen saavutettavuus ja 
palvelujen saatavuus

Liikkumistarpeen 
väheneminen, liikenteen 
päästöjen väheneminen

X X X Aluetaso Vahvistaminen: Monipuolisen ja tiiviin rakentamisen 
osoittaminen hyvin saavutettavalle alueelle

Kompensoiminen: Omavaraisten alueiden 
suunnittelu (ekokylät), Palvelutarjonnan lisääminen 
korttelisuunnitelmaan 

Aiemmin rakennettujen alueiden 
ja verkostojen hyödyntäminen

Liikenteen ja rakentamisen 
päästöjen väheneminen

X Aluetaso Vahvistaminen:
Täydennysrakentaminen

Energian säästö

Joukkoliikennetarjonnan 
kattavuus

Kulkutavan valinta, 
liikenteen päästöjen 
väheneminen

X X X Aluetaso Vahvistaminen:
Joukkoliikennepysäkkien hyvä saavutettavuus ja 
varustelu kuten pyöräpysäköinti, katokset ja penkit

Kompensoiminen: Kevyen liikenteen yhteyksien 
vahvistaminen, korttelikohtaiset yhteiskäyttöautot

Kevyen liikenteen reittien 
kattavuus

Kulkutavan valinta, 
liikenteen päästöjen 
väheneminen

X X X Aluetaso
Korttelitaso

Vahvistaminen: Korttelin sisäisen kevyen liikenteen 
verkoston sujuva liittyminen kevyen liikenteen pääreittiin. 
Reittien laadun parantaminen (esteettömyys, valaistus)

Jalankulun ja pyöräilyn 
turvallisuus

Kulkutavan valinta, 
liikenteen päästöjen 
väheneminen

X Korttelitaso Vahvistaminen: Ajoneuvoliikenne alisteinen kevyelle 
liikenteelle, valaistus, esteettömyys

Polkupyörien 
säilytysmahdollisuudet

Kulkutavan valinta, 
liikenteen päästöjen 
väheneminen

X X Korttelitaso
Rakennustaso

Mahdollistaminen: Lämmitettyjen tai katettujen 
säilytystilojen osoittaminen, pysäköintinormin määrittely
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7 km

Oulun keskusta Hiukkavaaran 
keskus

Aluetasolla tehdyt ratkaisut
Hiukkavaaran kaavarunkoalueen sijainti noin 7 km etäisyydellä Oulun keskustasta 
edistää yksityisautoiluun perustuvaa elämäntapaa ja lisää liikenteen päästöjä.

Korttelitason ratkaisut
Vaikutuksen kompensoiminen: Kattavat ja sujuvat kevyen liikenteen yhteydet 
lisäävät pyöräilyn houkuttelevuutta ja kannustavat valitsemaan sen kulkutavaksi 
ainakin lyhyemmille matkoille.

Suunnitelman kehittäminen: Saavutettavuus

Pyöräilijöiden 
talo

Kevyen liikenteen yhteys Oulun keskustaan

Hiukkavaaran palvelujen ja virkistysalueiden saavutettavuus

Pyöräpajat ja katettu 
polkupyörien pysäköinti

Kuva 19. Saavutettavuus aluetasolla
Kuva 20. Saavutettavuus korttelitasolla
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TIIVIS YHDYSKUNTARAKENNE
Energia- ja ilmastotietoiset suunnitteluratkaisut arviointityökaluissa

Vaikutuskeino Vaikutus Työkalu Suunnittelutaso Korttelitason suunnitteluratkaisu

Casbee 
UD

PromisE KURKE

Energiatehokkuus

Yhdyskuntarakenteen tiiveys ja 
aluetehokkuus

Liikkumistarpeen 
väheneminen, liikenteen 
päästöjen väheneminen, 
energiatehokkaampi 
yhdyskuntarakenne

(X) X X Aluetaso Vahvistaminen: Jo rakennetuilla alueilla 
täydennysrakentaminen

Kompensoiminen: Uusilla asuinalueilla 
ja haja-asutusalueilla rakentamisen ja 
toimintojen keskittäminen, energiatehokkuus 
rakennussuunnittelussa ja uusiutuvat energiamuodot

Virkistysalueiden tarjonta 
alueella

Liikkumistarpeen 
väheneminen, liikenteen 
päästöjen väheneminen

X X Aluetaso
Korttelitaso

Vahvistaminen: Virkistysalueiden käyttöasteen 
lisääminen niiden  toiminnallisuutta, houkuttelevuutta 
ja saavutettavuutta parantamalla

Kompensoiminen: Yhteisöllisten ja monikäyttöisten 
pihatoimintojen suunnittelu

Rakennustyypit ja asumisväljyys Alueen energiankulutus 
asukasta kohden 
pienenee asuinpinta-alan 
pienentyessä

X Aluetaso
Korttelitaso

Vahvistaminen: Asuinpinta-alaltaan tiiviiden kerros-, 
rivi- ja kaupunkipientalojen suosiminen

Kompensoiminen: Rakennuksen energiankulutuksen 
vähentäminen rakenneratkaisuilla

Mahdollistaminen: Muuntojoustavat asunnot

Tonttiympäristön lähtökohtien 
hyödyntäminen suunnittelussa

Maansiirtojen 
tarve vähenee, 
Rakentamisaikaisen 
liikenteen päästöjen 
väheneminen

X Aluetaso
Korttelitaso

Vahvistaminen: Perustamisolosuhteiltaan haastavien 
alueiden rajaaminen rakentamisen ulkopuolelle. 
Olevan metsänpohjan hyödyntäminen piha-alueena

Kompensoiminen: Rakennuspaikan maamassojen 
hyödyntäminen täytemaana tontilla tai sen 
läheisyydessä

Keskitetty pysäköintiratkaisu Ajosuoritteen väheneminen 
hajautettuun pysäköintiin 
verrattuna, liikenteen 
päästöjen väheneminen

X Korttelitaso Mahdollistaminen:
Yhteisten pysäköintialueiden osoittaminen tiiviillä 
asuinalueella

Kompensoiminen:
Mahdollisuus rakentaa asuntokohtaisen autopaikan 
sijaan muita asumisen tukitoimintoja kuten varasto tai 
työpaja
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PALVELUOMAVARAISUUS
Energia- ja ilmastotietoiset suunnitteluratkaisut arviointityökaluissa

Vaikutuskeino Vaikutus Työkalu Suunnittelutaso Korttelitason suunnitteluratkaisu

Casbee 
UD

PromisE KURKE

Energiatehokkuus

Alueen työpaikkaomavaraisuus Liikkumistarpeen 
väheneminen, liikenteen 
päästöjen väheneminen

X X Aluetaso Vahvistaminen: Työpaikkoja ja asumista yhdistävät 
hybridikorttelit

Kompensoiminen: Etätyötilojen osoittaminen asunto- tai 
korttelikohtaisesti

Korttelin toimintojen 
sekoittaminen 

Rakennusten käyttöasteen 
lisääminen, energiapiikkien 
tasaaminen, 
liikkumistarpeen ja 
liikenteen päästöjen 
väheneminen

X Aluetaso
Korttelitaso
Rakennustaso

Vahvistaminen: Liike-, työ- ja asuintiloja sekoittavien 
korttelien suunnittelu

Mahdollistaminen: Oleskelu-, työ- ja aputilojen 
vyöhykkeistäminen rakennuskohtaisesti

Alueellisten verkkojen 
hyödyntäminen

Rakennusten 
energiankulutuksen 
väheneminen 
synergiaetujen avulla

X Korttelitaso Vahvistaminen ja mahdollistaminen: Synergiaedut 
mahdollistavien toimintojen sijoittaminen toistensa 
läheisyyteen, esimerkiksi jäähallin hukkalämmön 
hyödyntäminen asuin- tai liiketilojen lämmitykseen

Korttelirakenteen 
muuntojoustavuus

Liikkumistarpeen 
väheneminen, 
rakennusmateriaaleihin 
sitoutuneen 
energiankulutuksen 
väheneminen, rakennusten 
purkamisesta aiheutuvien 
päästöjen väheneminen

X Korttelitaso Vahvistaminen, kompensoiminen ja mahdollistaminen: 
Etätyötilojen, kivijalkaliikkeiden, korttelitalojen ja 
rakennusten laajennusmahdollisuuksien osoittaminen. 
Työpaikka-alueen muunnettavuus asuinalueeksi.
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ENERGIARATKAISUT
Energia- ja ilmastotietoiset suunnitteluratkaisut arviointityökaluissa

Vaikutuskeino Vaikutus Työkalu Suunnittelutaso Korttelitason suunnitteluratkaisu

Casbee 
UD

PromisE KURKE

Energiatehokkuus

Rakenneratkaisu: esimerkiksi 
nollaenergiatason rakentaminen

Rakenneratkaisun 
vaikutus rakennuksen 
lämmitystarpeeseen

X X Rakennustaso Mahdollistaminen: Selvitykset, rakennustapaohjeet, 
havainnekuvat

Rakennusmateriaalien 
valinnan ohjaus (runko- ja 
julkisivumateriaali)

Rakennusmateriaaleihin 
sitoutuneen 
energiankulutuksen 
väheneminen

(X) X Rakennustaso Mahdollistaminen: Selvitykset, rakennustapaohjeet, 
havainnekuvat

Sade- ja harmaiden vesien 
keräys ja kierrätys

Käyttöveden kulutuksen 
pieneneminen, lämmön 
talteenotto, rakennuksen 
energiankulutuksen 
pieneneminen

X X Rakennustaso Mahdollistaminen: Järjestelmien tilavarausten 
huomioiminen

Energian säästö

Energiankulutuksen seurannan 
järjestäminen, sähkönkulutuksen 
reaaliaikainen seuranta

Kulutuksen väheneminen 
käyttäjien toimesta

(X) X X Rakennustaso Mahdollistaminen: Ilmastotavoitteiden painottaminen 
asemakaavassa ohjaa myös huomioimaan ne 
rakennussuunnittelussa

U
usiutuva energia

Energiantuotanto uusiutuvana 
energiana, hajautetut 
energiajärjestelmät

Päästöjen vähentäminen 
energiantuotantotavan 
avulla

X X X Aluetaso
Korttelitaso
Rakennustaso

Vahvistaminen: Kannattavimman energiantuotantotavan 
kartoittaminen. Omavaraiseen sähköntuotantoon 
varautuminen, esimerkiksi aurinkopaneelien asennuksen 
mahdollistava kattomuoto, rakennuksen sijoitus ja 
suuntaus.

Päästökertoimien 
muutosten huomioiminen 
energiantuotantotavan 
valinnassa alueen elinkaaren 
aikana

Energiantuotantonnon 
edullisuus koko alueen 
elinkaaren ajalla

X Aluetaso
Korttelitaso
Rakennustaso

Mahdollistaminen:
Vaihtoehtoisten energiantuotantotapojen tutkiminen 
korttelisuunnitelmassa, tilavaraukset
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ILMASTOTIETOINEN SUUNNITTELU
Energia- ja ilmastotietoiset suunnitteluratkaisut arviointityökaluissa

Vaikutuskeino Vaikutus Työkalu Suunnittelutaso Korttelitason suunnitteluratkaisu

Casbee 
UD

PromisE KURKE

Ilm
astotietoinen suunnittelu

Luonto- ja ympäristöselvitykset 
esimerkiksi viheralueverkkojen 
jatkuvuudesta

Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen, 
ympäristönsuojelu

X X Aluetaso Vahvistaminen: Viheryhteyksien huomioiminen 
korttelisuunnitelmassa

Viheralueen määrä ympäristön 
lämpötilaeroja tasaavana 
elementtinä

Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen, 
asuinympäristön laadun 
paraneminen

X Korttelitaso Vahvistaminen ja mahdollistaminen: Viherkattojen 
suunnittelu rakennusten sisäisten lämpötilaerojen 
tasaamiseksi

Tuulisuuden rajoittaminen 
rakennuksilla

Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen, 
rakennusten 
energiankulutuksen 
väheneminen, 
asuinympäristön laadun 
paraneminen

X Korttelitaso Mahdollistaminen: Tuulimallinnus

Aurinkoisuus pihoilla ja julkisilla 
aukioilla, varjoisten alueiden 
määrä korttelirakenteessa

Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen, 
rakennusten 
energiankulutuksen 
väheneminen, 
asuinympäristön laadun 
paraneminen

X Korttelitaso Mahdollistaminen: Varjotutkielma

Maaperän peittyminen, 
viheralueiden, viherkattojen ja 
vettä läpäisevien pinnoitteiden 
määrä, luonnonmukainen 
hulevesien käsittely

Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen, 
hulevesien aiheuttaman 
ympäristökuorman 
väheneminen, tulvariskiin 
varautuminen

X X Korttelitaso
Rakennustaso

Mahdollistaminen: Hulevesijärjestelmien 
suunnittelu, pihojen viheralueiden hyödyntäminen 
luonnonmukaisessa hulevesien käsittelyssä
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Suunnitelman kehittäminen: Ilmastotietoisuus

Korttelitason ratkaisut
Vaikutuksen vahvistaminen: Korttelipihojen väliset viherkiilat mahdollistavat 
hulevesien imeytyksen ja viivytyksen korttelirakenteessa. Vettä läpäisevät 
pinnoitteet pihojen kulkuteiteillä ja apurakennusten viherkatot vaikuttavat myös 
hulevesien hallintaan. Suojaisat ulkotilat parantavat asuinympäristön laatua.

Aluetasolla tehdyt ratkaisut
Hiukkavaaran kaavarunkoalueelle tehdyt selvitykset, kuten viheralueverkkomalli 
ja valuma-alueselvitys antavat suuntaviivoja ilmastotietoiseen suunnitteluun 
korttelitasolla.

Kuva 27. Ilmastotietoisuus aluetasolla
Kuva 28. Ilmastotietoisuus korttelitasolla

Hulevesien imeyttäminen ja viivyttäminen 
vihervyöhykkeillä

Ulko-oleskelutilojen 
suojaisuus ja suuntaus

Apurakennuksissa 
viherkatot, pihojen kulkureiteillä 
vettäläpäisevät pinnoitteet
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 OSA III Suunnitelma

Kuva 29. Havainnekuva korttelisuunnitelman keskustasta
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kem2 Asunnot Asukkaat Työpaikat Pysäköinti
Kerrostalot 19820 kem2 198 asuntoa

(1 as / 75 kem2, 
75% kerrosalasta)

297 asukasta
(1,5 asuk. / as)

82 työpaikkaa
(1 tp / 60 
kem2, 25 % 
kerrosalasta)

1 ap / 100 kem2, 
vuoropysäköinti.
Palveluasuminen 
1 ap / 200 kem2

Kaupunki-
pientalot

13280 kem2 108 asuntoa 
(1 as / 110 kem2, 
90 % kerrosalasta)

205 asukasta
(1,9 asuk. / as)

22 työpaikkaa
(1 tp / 60 
kem2, 10 % 
kerrosalasta)

1 ap / asunto

Jatkokehitetyssä suunnitelmassa olen pyrkinyt suunnittelemaan korttelirakennetta 
joustavammaksi vähentämällä erottelua työssäkäynti- ja asuinalueiden välillä. 
Kerrostalorakentaminen on edelleen sijoitettu ympäristöhäiriöiltä suojaavaksi 
vyöhykkeeksi Hiukkavaarantien ja Raitotien varsille. Alueen sisällä rakentaminen 
koostuu pienimittakaavaisemmista kaupunkipientaloista. Kerrostalokortteleissa 25 
% rakennusoikeudesta saa olla työpaikkarakentamista, pienimittakaavaisemmissa 
kortteleissa 10 %. Asetelma mahdollistaa monipuoliset liiketoimintamahdollisuudet 
myös yrittäjille ja kotoa käsin työskenteleville tavanomaisen toimistorakentamisen 
lisäksi.

Alueelle muodostuu suunnitelmassa rakentamista yhteensä 33100 kem2. Alueen 
pinta-ala on 7,3 ha, jolloin aluetehokkuudeksi muodostuu 0,453. Aluella on 306 
asuntoa 502 asukkaalle sekä 104 työpaikkaa. Mitoitus perustuu Hiukkavaaran 
kaavarunkoon (Oulun kaupunki 2008: 40-41).
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