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I TIIVISTELMÄ

Diplomityöni on ollut monivaiheinen prosessi, jossa olen
tutkinut ilmastonmuutoksen torjuntaa ja päästöjen hillitsemistä yhdyskuntasuunnittelun keinoin. Olen valinnut
työn teemaksi ekotehokkuuden, sillä se ottaa päästöjen
vähentämisessä useita näkökulmia huomioon.
Työn alussa on avattu aiheeseen liittyviä käsitteitä ja
taustoja. Ilmastonmuutos on suurin syy siihen, että
päästöjä on alettu systemaattisesti vähentämään.
Ilmastonmuutoksella on suuria vaikutuksia elinympäristöömme, minkä vuoksi muutoksia tarvitaan nopealla aikataululla. Ilmastonmuutoksen ovat aiheuttaneet ilmakehään kasautuneet hiilidioksidipäästöt, joista suuri osa
johtuu rakennetusta ympäristöstä. Tämän vuoksi arkkitehdit ovat merkittävässä asemassa päästöjen vähentämisen
mahdollistamisessa. Nykyisin päästöjen vähentäminen
tapahtuu lähinnä rakennussuunnittelun tasolla, eikä kaupunkeihin tai yhdyskuntiin kohdistu samanlaisia päästövähennysvaatimuksia kuin rakennuksiin.
Diplomityössä olen tehnyt täydennysrakentamissuunnitelman Oulun tavararatapihalle. Suunnitelmassa olen olettanut, että tavararatapiha siirtyy pois nykyiseltä paikaltaan ja
vapauttaa suuren alueen rakentamiselle keskustan välittömästä läheisyydestä. Todensin suunnitelman ekotehokkuutta hiljattain julkaistua KEKO-ekotehokkuuslaskuria
hyväksi käyttäen. Ekotehokkuuslaskelmia hyödynsin

työkaluna, jonka avulla määritin, minkälaisilla tekijöillä
suunnitelmassa on suurin vaikutus kokonaisekotehokkuuteen. Lisäksi vertasin havaintoja lähdekirjallisuudessa esiin
nousseisiin tekijöihin.
Havaintojeni pohjalta kehitin suunnitelmaa ekotehokkaammaksi. Lopullisen suunnitelman ekotehokkuus nojaa vähäpäästöiseen energiantuotantoon, puun käyttöön
rakennusmateriaalina, autottomuuden tukemiseen, optimoituun liikenneverkkoon, laajaan viheralueeseen, lyhyeen rakennusaikaan sekä asukastehokkuuden kasvattamiseen. Suunnitelmassa on tehty myös ratkaisuja, joita
ei pysty laskennallisesti todentamaan, mutta joiden uskon
vaikuttavan ekotehokkuuteen positiivisesti. Näitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutuminen, yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja toimintojen sekoittuminen sekä
arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön laatu.
Lopuksi pohdin vielä päästöjen vähentämisen arvoketjua ja
sekä päästöttömyyteen pyrkimisen keinoja. Parhaimpaan
tulokseen pääsemiseksi tulisi arvoketjun olla katkeamaton.
Kun tavoite siirtyy johdonmukaisesti suunnittelutasolta toiselle, ei missään suunnitteluvaiheessa tarvita äärimmäisiä
päästötoimenpiteitä. Sen vuoksi päästötavoitteiden toteutumista edesauttaisi tarkastelun siirtäminen yksittäisten
rakennusten tasolta kokonaisiin yhdyskuntiin.
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I ABSTRACT

My diploma thesis is a multi-phased process. The objective of the work has been to study how urban planning
may affect the mitigation of the climate change and the
reduction of emissions. I have chosen ecological efficiency as the topic for the work because it includes several
points of views in the consideration towards the reduction
of emissions.
Concepts and backgrounds of the subject are discussed
in the beginning of the thesis. Climate change will have
significant effects on our environment, which is why we
are facing pressing needs for rapid action in its prevention.
Climate change is caused by Carbon dioxide emissions
that are accumulated into the atmosphere. The emissions
are in large part caused by the built environment. This is
why architects have a substantial role in reducing emissions. At the moment cutting emissions is mainly addressed in building design while the same demands do not
apply to urban planning.
In my diploma thesis I have made an infill plan for the
railway yard in Oulu. In the plan I have presumed that the
railway yard will be relocated from its present location,
which frees a vast area for building in the immediate proximity to the city center. I have calculated the ecological
efficiency of the plan with the recently published KEKOeco-efficiency calculator. I have used these calculations to

determine which factors and features of the plan have the
greatest effect on eco-efficiency. Furthermore, I have compared and reflected these findings with factors presented
in the literature and references.
I have improved the ecological efficiency of the plan based on these findings. The eco-efficiency of the final plan
leans on a low emission power production, the use of the
wood as a building material, supporting of car-free lifestyle, optimised traffic network, wide green area, short building time and density of the area. In addition to these, I
have applied design solutions in the plan which cannot be
verified by calculations but which I believe can have a positive effect on ecological efficiency. Examples of these are
adapting to the climate change, sense of community, the
mixing of functions as well as the quality of architecture
and the built environment.
Finally, I have contemplated the value chain in the building industry and the methods used for the reduction of
emissions. To reach the best result, the value chain should
be unbroken. When an objective is carried out consistently
from one planning level to the next, extreme action will
not be needed at any stage. To reach the objectives in the
reduction of emissions, the focus should be steered toward larger urban entities instead of individual buildings.
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POHDINTA

Diplomityöni aihe on saanut alkunsa Norjassa suorittamieni vaihto-opintojen pohjalta. Opinnot käsittelivät
nollaenergiarakentamista, ja niiden seurauksena kiinnostuin päästöjen vähentämiseen liittyvistä haasteista
rakennetussa ympäristössä. Nykyiset elintapamme ovat
hiili-intensiivisiä, mikä aiheuttaa monisyisiä ongelmia, sillä
päästöt pysyvät ilmakehässä pitkiä aikoja. Päästöjen kasaantuminen ilmakehään on saanut aikaan koko maapalloa koskevan ilmastonmuutoksen. (Säynäjoki, et al., 2014)
Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista uhkakuvista, ja siihen on tärkeää reagoida nopeasti ja tehokkaasti.
Ilmastonmuutoksen torjunnassa on viivytelty yli 20 vuotta, minkä vuoksi nyt on tehtävä rajuja muutoksia kaikilla
osa-alueilla. Kyse on kaiken muuttamisesta ihmisen tavassa elää maapallolla. (Klein, 2015) Vaikka ilmastonmuutos
on tiedostettu jo pitkään, sen kehityskulkua ei ole kyetty
kääntämään. Osittain se johtuu ihmisten kyvyttömyydestä
irrottautua korkeaan elintasoon liittyvästä korkeasta kulutustasosta. (Lahti, et al., 2012; Klein, 2015) Taloudellisen kasvun ja sen haitallisten ympäristövaikutusten erottaminen
toisistaan on pitkä prosessi. Kansainvälisillä sopimuksilla
ja sitoumuksilla, kuten energiamerkit, päästökauppa ja ilmastosopimukset, on yritetty saada aikaan muutosta siinä
kuitenkaan vielä onnistumatta (Klein, 2015). Osasyy tähän
on se, että suurin osa kaupunkien asukkaiden päästöistä
on ulkoistettu. Esimerkiksi suuria päästöjä aiheuttava raskas teollisuus on sijoitettu kaupunkien ja jopa maan rajojen ulkopuolelle. (Heinonen, 2011; Klein, 2015)
Rakennettu ympäristö vastaa yksinään suuresta määrästä
päästöjä (Martinkauppi, 2010). Runsaspäästöisen rakennetun ympäristön haitat eivät todellisuudessa rajoitu rakennuttajaan tai asukkaaseen, vaan ne ovat aiheuttamassa vahinkoa kaikille ihmisille, ympäristölle ja lopulta koko
kansantaloudelle (Lylykangas, et al., 2013). Tiheään kiristyvillä rakennusmääräyksillä on pyritty hillitsemään päästöjä,
mutta ne ovat samalla tuoneet paljon nopeita muutoksia

rakennettuun ympäristöön. EU-määräykset sitovat ja vaativat kehitystyötä erityisesti pohjoisessa ilmastossa sen
vuodenaikojen suurten erojen vuoksi. Vaikka rakennusten
energiatehokkuuteen pyrkiminen on oikea askel ilmastonmuutoksen torjumiseksi, yksittäisistä energiatehokkaista
rakennuksista ei välttämättä muodostu energiatehokasta
ympäristöä (Lahti, et al., 2012). Ekokylien rakentaminen sinne tänne ja sähköautojen satunnainen yleistyminen ei tule
kumoamaan uusien kivihiilivoimaloiden ja bensiini- tai
dieselkäyttöisten autojen ympäristövaikutuksia (Lahti, et
al., 2012). Päästöjen leikkaaminen vaatii toimenpiteitä suuremmissa mittakaavoissa, tai aikaan ei saada vaadittavia
tuloksia. Yksittäisten rakennusten kohdalla vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset ja silloinkin tulokset epävarmoja.
Diplomityössäni halusin yksittäisten energiatehokkaiden
rakennusten sijaan tutkia ekotehokkuutta yhdyskuntasuunnittelun mittakaavassa, sillä koin sen mielekkääksi
keinoksi vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan. Työ
rakentuu Oulun tavararatapihalle sijoittuvan yleissuunnitelman ympärille. Valitsin suunnittelualueeksi Oulun tavararatapihan, sillä sen ominaisuudet tarjoavat hyvän lähtökohdan ekotehokkaan kokonaisuuden rakentamiselle.
Suunnitelman ekotehokkuutta mittasin ja kehitin hiljattain
julkaistua kaavoituksen ekolaskuri KEKO:a apuna käyttäen.
Ohjelmalla tehtyjen herkkyystarkasteluiden avulla halusin
selvittää, millä osatekijöillä suunnitelmassani on suurin
vaikutus kokonaisekotehokkuuteen. Tulosten vertaaminen
perehtymääni lähdekirjallisuuteen auttoi ymmärtämään
syy-seuraussuhteita ja ottamaan huomioon laajempia näkökantoja. Suunnitelmassa halusin ekotehokkuuden tavoittelun lisäksi pitää mielessäni kestävän kehityksen kaikki
osa-alueet, sillä uskon, että tulevaisuuden hyvä ympäristö
syntyy vain laajalla ja monialaisella asioiden käsittelyllä.
Diplomityöni on ollut pitkä ja kehittyvä prosessi, jossa olen
jatkuvasti oppinut uutta ja pyrkinyt soveltamaan oppimaani sekä suunnitelmassa että työn kirjallisessa osiossa.
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IV JOHDANTO AIHEESEEN
ILMASTONMUUTOS
Jo 1950-luvulla huomattiin, etteivät valtameret kykene sitomaan sellaisia määriä ylimääräistä, fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyvää hiilidioksidia kuin oli luultu. Kuitenkin
vasta 1980–90-luvuilla alettiin oivaltaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden globaalit vaikutukset, jolloin kansainvälinen tiedeyhteisö IPCC alkoi säännöllisesti seurata ilmiöitä
ja arvioida niiden seurauksia ihmiskunnalle. Tarkkailuun
otettiin hiilidioksidipäästöjen lisäksi muutkin kasvihuonekaasut, kuten esimerkiksi metaani, typpioksiduuli, klooriyhdisteet ja vesihöyry. Näitä kaasuja syntyy ihmisten normaalin toiminnan seurauksena, mutta suurina määrinä ne
ovat ilmastolle haitallisia. Kasvihuonekaasupitoisuuksien
kasvun ja ilmakehän lämpötilan nousun sekä muiden
sääilmiöiden kuten tuulten, myrskyjen, sateiden ja tulvien
sekä merenpinnan nousun välinen yhteys on kyetty osoittamaan tutkimuksissa. Näiden ilmiöiden yleistymistä kutsutaan ilmastonmuutokseksi ja kaikilla sen aiheuttamilla
ilmiöillä on suuri vaikutus ihmisten elinolosuhteisiin. (Lahti,
et al., 2012)
Arvioiden mukaan maapallon lämpötila nousee 3-5 astetta vuosisadan loppuun mennessä. Ilmastonmuutoksella
on arvioitu olevan suurempi vaikutus pohjoisilla ja arktisilla alueilla, missä ilmasto lämpiää keskimäärin enemmän kuin muualla maapallolla. Arktisten alueiden luonto
on erityisen haavoittuvassa asemassa, sillä Jäämeri estää
pohjoisten eläin- ja kasvilajien siirtymisen viileämmän ilmaston perässä. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014) On
todennäköistä, että Suomessa lämpötila nousee enemmän kuin muualla maapallolla keskimäärin ja erityisesti talvella keskilämpötila nousee enemmän kuin kesällä.
(Marttila, et al., 2005; Maa- ja metsätalousministeriö, 2014).
Myös sisävesien keskilämpötila kohoaa ja kasvukausi pitenee. Pohjois-Suomen lumipeiteajan arvioidaan lyhenevän
noin kuukaudella ja Etelä-Suomessa kahdella kuukaudella. (Marttila, et al., 2005) Lumikerroksen paksuus ja vesiarvo
14

pienenevät ja roudan määrä vähenee (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014). Lämpötilan nousun vuoksi sade laskeutuu useammin vetenä kuin lumena, ja siitä johtuva
maan vesipitoisuuden kasvu aiheuttaa maan lujuuden
ja kantavuuden heikkenemisen (Lylykangas, et al., 2013;
Maa- ja metsätalousministeriö, 2014) sekä eroosioriskin
kasvamisen (Lylykangas, et al., 2013). Sademäärät nousevat
nykytilaan verrattuna arviolta 8-20 % jaksolla 2070–2099
(Maa- ja metsätalousministeriö, 2014). Rankkasateet voimistuvat (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014) ja niiden
lisääntyminen kasvattaa tulvariskiä monilla asutuilla alueilla (Lylykangas, et al., 2013). Talvella ja keväällä pisimmät
sateettomat jaksot lyhenevät ja kesällä poutajaksot pitenevät hellejaksojen yleistyessä samaan aikaan. Nopea
muutos ilmastossa saattaa heikentää ekosysteemien kykyä kestää paineita ja vaikeuttaa niiden palautumista häiriöstä. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014)
Ilmastonmuutoksella on suuria vaikutuksia rakennettuun
ympäristöön. Sateiden yleistymisen myötä rakentamisessa ulkopintojen kosteusrasitus kasvaa ja korroosio saattaa
lisääntyä. Erityisesti julkisivut ja katteet kuormittuvat viistosateista sekä jäätymis-sulamissyklin mahdollisesta tihentymisestä. Toisaalta rakenteet saattavat pysyä ilmaston
lämmetessä kuivempina. (Marttila, et al., 2005) Sateiden
lisääntyminen voi ylikuormittaa sadevesiviemäriverkostoa
ja sen vuoksi kaupunkisuunnittelussa tulisi varautua erityisesti tulviin, tuulisuuden, rankkasateiden ja myrskyjen
lisääntymiseen, sadannan kasvuun ja maan kosteuden
sekä pohjavesiolosuhteiden muutoksiin (Ala-Outinen, et
al., 2004). Energiankulutuksen kausivaihtelut saattavat
jossain määrin pienentyä ilmastonmuutoksen myötä, sillä
lämmityksen tarve vähenee talvella ja jäähdytysenergian
tarve kasvaa kesällä (Marttila, et al., 2005; Lylykangas, et
al., 2013). Pyöräilyn ja jalankulun olosuhteet voivat parantua keskilämpötilan kohotessa, mutta toisaalta tuulisuus,

liukkaat kelit ja rankkasateet saattavat hankaloittaa niitä.
Infrastruktuurin vaurioriskit ja liikenteen häiriöalttius voivat lisääntyä sään ääri-ilmiöiden myötä. (Lylykangas, et al.,
2013) Usein kannetaan huolta vain ilmastonmuutoksen
konkreettisista seurauksista kaupunkirakenteille. Saman
ilmiön toinen puoli on jäänyt vähäiselle huomiolle: kaikki
paikallisissa luonnonolosuhteissa tapahtuvat muutokset,
jotka vaikeuttavat elintarviketuotannon, puhtaan veden ja
muiden perusraaka-aineiden saannin edellytyksiä, vaikuttavat suoraan myös kaupunkien elinolosuhteisiin. Tämä
saattaa aiheuttaa tulevaisuudessa uudenlaisen kaupungistumisaallon. (Lahti, et al., 2012)
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HAAVOITTUVUUS

SOPEUTUMINEN

Kuva 4. Järjestelmien haavoittuvuus
ilmastonmuutokselle

Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan mukautumista jo tapahtuneisiin sekä odotettuihin muutoksiin ja niiden seurausvaikutuksiin. Haavoittuvuus ilmastonmuutokselle riippuu siitä, missä määrin yhteiskunnan
tai luonnon järjestelmä altistuu sille, kuinka suuria aiheutuvat vaikutukset ovat ja kykeneekö järjestelmä sopeutumaan siihen (kuva 4). Sopeutumisessa voidaan hyödyntää
muutoksen tuomia etuja ja minimoida haittoja. (Irjala,
2012; Maa- ja metsätalousministeriö, 2014) Sekä ihmisten että luonnon sopeutuminen ilmastonmuutokseen
on välttämätöntä, sillä vaikka kasvihuonekaasujen pääsy

ilmakehään saataisiin pysäytettyä, jo tapahtunut kaasukehän muutos saa aikaan noin yhden asteen lämpenemisen
(Maa- ja metsätalousministeriö, 2014). Ilmastonmuutoksen
hillitseminen ja siihen sopeutuminen eivät ole kuitenkaan
ristiriidassa keskenään, sillä molempiin tavoitteisiin tähdätään samankaltaisilla keinoilla (Wahlgren, et al., 2008).
Yhteiskunnan kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen vahvistavat yleinen vakaus, toimiva talous, kestävä ja hyvin ylläpidetty rakennettu ympäristö ja infrastruktuuri, toimiva
hallinto, korkea koulutus sekä teknologiaan ja innovaatioihin panostaminen (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014).
Sopeutumista edistävät toimet vaativat usein investointeja,
mutta säästävät rahaa korjauskustannuksissa. Esimerkiksi
sähkön jakelun siirtäminen maakaapeleihin säästäisi sen
tuulesta johtuvilta tuhoilta. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014)
Euroopan mittakaavassa tarkasteltuna Suomen sopeutumiskyvyn voidaan nähdä olevan hyvä, mutta useat myrskyt ovat osoittaneet yhteiskunnan haavoittuvuuden sään
ääri-ilmiöille. Erityisen haavoittuvia ovat maa- ja elintarviketalous sekä liikenne. Ilmastonmuutoksen globaalien
muutosten suorien ja epäsuorien vaikutusten merkitys ympäristöön ja yhteiskuntaan tunnetaan toistaiseksi huonosti.
(Maa- ja metsätalousministeriö, 2014) Ilmastonmuutoksen
vaikutukset vaihtelevat paikkakunnittain (Wahlgren, et al.,
2008), mutta oleellisinta on hallita riskejä, joita tulvien,
myrskyjen ja rankkasateiden lisääntyminen ja voimistuminen sekä muutokset vesivarojen määrässä ja ajallisissa
vaihteluissa aiheuttavat (Ympäristöministeriö, 2011; Irjala,
2012). Esimerkiksi hulevedet voivat aiheuttaa tuhoisia taajamatulvia, mutta oikein käsiteltynä ne voidaan ohjata vahinkoa aiheuttamatta alueille, joissa ne elävöittävät kaupunkikuvaa (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014). Vuonna
2008 valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteisiin tehtyjen
tarkastuksien pääteemana oli ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen ja edellytyksien luominen ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Alueidenkäyttötavoitteiden
mukaan sopeutumista edistävät ekologisten yhteyksien säilyminen suojelualueilla sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä.
(Ympäristöministeriö, 2011)
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HIILIJALANJÄLKI
Ilmastonmuutos johtuu ilmakehään päässeistä kasvihuonekaasupäästöistä sekä niiden kasaantumisesta ajan kuluessa. Hiilijalanjäljellä kuvataan tarkasteltavan kohteen
elinkaaren aikana kohteesta johtuvia, ilmastoon vapautuvia kasvihuonekaasupäästöjä, joista merkittävimmät ovat
hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli (Lylykangas, et al.,
2013). Kasvihuonekaasuille on kehitetty painotusmenettely,
jonka mittayksiköksi on saatu hiilidioksidiekvivalentti CO2-ekv. Siinä eri kasvihuonekaasujen kilomääriä painotetaan
yhteenlaskussa kertoimilla siten, että eri kaasuja voidaan
verrata toisiinsa niiden ilmakehää lämmittävien vaikutusten suhteen. Kertoimet ovat hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) määrittämiä. (Lahti, et al., 2012) Hiilijalanjälki
saadaan laskemalla yhteen hiilidioksidiekvivalenteiksi
muunnetut kasvihuonekaasupäästöt (Lylykangas, et al.,
2013). Kun puhutaan hiilijalanjäljestä, viitataan kasvihuonekaasupäästöihin absoluuttisena suureena. Tällöin hiilijalanjälkeä voidaan pienentää ottamatta kantaa pienentämisestä aiheutuviin muutoksiin. (Säynäjoki, et al., 2014)

muutos ja metsätalous -sektorin päästöjä ja poistumia,
olivat 16 % pienemmät. Maankäytön muutos ja metsätalous -sektori on Suomessa merkittävä hiilinielu, eli jos se
laskettaisi mukaan, olisivat Suomen kokonaispäästöt pienemmät. Kokonaispäästöistä suurin osa, 76 %, oli peräisin energiasektorilta (polttoaineiden käyttö ja haihtumapäästöt). Teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö –sektorin
(F-kaasut, eli fluoria sisältävät kaasut, mukaan luettuina)
osuus oli 10 %, maatalouden 11 % ja jätteiden käsittelyn 4
%. (Tilastokeskus, 2015)
Uuden Oulun yleiskaavan suunnittelun yhteydessä laskettiin erillisselvityksellä Oulun kaupungin päästöt vuodelta
2012. Kokonaispäästöt olivat n. 1041 kt CO2-ekv, jossa rakentamisen osuus oli 0,5 % (4,149 kt CO2-ekv), energiankulutuksen osuus 81 % (Laitesähkö 22 % ja lämmitys 59 %), liikenteen osuus 15 % (Henkilöliikenne 13 % ja tavaraliikenne
2 %) ja jätehuollon osuus 4 %. (Uuden Oulun yleiskaava…,
2015)

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt Suomessa olivat 60,1 miljoonaa hiiKASVIHUONEKAASUPÄÄSÖT
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Kuva 5. Hiilijalanjäljen muodostuminen
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PÄÄSTÖJEN HILLITSEMINEN RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ
Rakennettu ympäristö — eli rakennukset, rakentaminen ja
liikenne — vastaa suuresta osasta koko Suomen energiankäytöstä ja päästöistä (Vehviläinen, et al., 2010; Martinkauppi,
2010). Rakennetulla ympäristöllä on suuri merkitys energiankäytössä ja kasvihuonekaasupäästöjen muodostumisessa, sillä valtaosa käytetystä energiasta kuluu rakennetusta
ympäristössä. Rakennuksien energiatehokkuutta ohjataan
laajasti energiatehokkuusnormien avulla. (Martinkauppi,
2010) EU:n tasolla rakennuksia koskevista normeista uusimman, vuonna 2010 julkaistun EU-direktiivin EPBD
(Energy Performance of Buildings Directive) vaatimat toimet ovat astumassa voimaan jo muutaman vuoden kuluttua. Direktiivi on laadittu Euroopan unionin energiariippuvuuden ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.
Tavoitteena on pitää maailmanlaajuinen lämpötilan nousu alle kahdessa asteessa ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen
2020 mennessä. Lisäksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus unionin koko energiankulutuksesta
tulisi olla 20 % vuoteen 2020 mennessä. Direktiivi määrää, että jäsenvaltioissa kaikkien uusien rakennusten tulee
olla lähes nollaenergiarakennuksia 31.12.2020 mennessä.
Lisäksi viranomaisten käytössä ja omistuksessa olevien
rakennusten on oltava lähes nollaenergiarakennuksia jo
31.12.2018 mennessä. (2010/31/EU)
Direktiivi määrittelee lähes nollaenergiarakennuksen
(nZEB) rakennukseksi, jolla on korkea energiatehokkuus ja
joka kuluttaa lähes olemattoman tai hyvin vähäisen määrän energiaa. Tämän energian tulisi olla uusiutuvaa energiaa ja tuotettu paikan päällä tai sitä lähellä. Uusiutuvaksi
energiaksi lasketaan tuuli- ja aurinkoenergia, ilmalämpöenergia, geoterminen energia, hydroterminen energia ja
valtamerienergia, vesivoima, biomassa sekä kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa syntyvä kaasu ja biokaasu.
Direktiivin mukaan energiatehokkuuden laskentamenetelmien tulee kattaa rakennuksen vuotuinen energiankulutus. Nämä määräykset koskevat lähinnä uudisrakennuksia, mutta mikäli olemassa olevaan rakennukseen tehdään
laajamittainen korjaus ja se on teknisesti, toiminnallisesti ja

taloudellisesti toteutettavissa, saatetaan nekin uudisrakennusten energiatehokkuustasolle. Jäsenvaltioiden velvollisuus on luoda kansallinen määritelmä lähes nollaenergiarakennukselle ja vähimmäisvaatimukset rakennusten sekä
rakennusosien energiatehokkuudelle. Esimerkiksi ilmasto-olosuhteet saattavat muuttaa nollaenergiarakennusten
tavoitteita ja tekniikkaa. (2010/31/EU)
Pohjoismainen kylmä ilmasto, auringon säteilyn vaihteleva
määrä ja yhtenevä infrastruktuuri ovat johtaneet samankaltaisiin kansallisiin tulkintoihin lähes nollaenergiarakentamisesta. Pohjoismaat korostavat energiankulutuksen
mittaamista ja sen pienentämistä, sillä näin eliminoidaan
heikkolaatuiset rakennustavat, joiden virheitä kompensoidaan ylisuurilla energiantuottojärjestelmillä. Kaikki pohjoismaat tunnustavat myös käyttäjän merkittävän roolin
energiankulutuksessa ja näkevät tärkeänä kehittää nollaenergiamääritelmä, joka tähtää käyttäjäystävällisiin rakennuksiin. (Marszal, et al., 2010) Muissa pohjoismaissa ZEB on
tulkittu nollaenergiarakennuksiksi (zero energy building),
mutta Norjassa puhutaan nollapäästörakennuksista (zero
emission building). Norjassa suuri osa verkkoon syötetystä energiasta on tuotettu vesivoimalla, joten se on lähtökohtaisesti jo hyvin päästötöntä. Siksi Norjassa otetaan
huomioon rakennusten päästöt laajemmin kuin muualla.
Tämä lähestymistapa sisältää kattavan rakennusten elinkaarianalyysin, jossa kasvihuonekaasujen vähentämisen
tulisi tapahtua tuotannossa, käytössä ja purkamisessa.
(Marszal, et al., 2010)
Suomessa FinZEB-hankkeen tarkoitus oli määritellä kansallisella tasolla lähes nollaenergiarakentamisen käsitteet,
tavoitteet ja suuntaviivat (Lähes nollaenergiarakennus
(nZEB)…, 2014). Keväällä 2016 lausuntokierrokselle lähtenyt
lakiehdotus lähes nollaenergiarakentamisesta noudattelee
hankkeen ehdotusta (Lylykangas, 2016). Hankkeessa myös
selvitettiin, kuinka lähes nollaenergianrakentamisen kansalliset vaatimukset tulisi asettaa haasteellisesti mutta kustannustehokkaasti direktiivien täyttämiseksi. Hankkeeseen
kuului
yksityiskohtaiset
ja
rakennustyyppikohtaiset
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laskentatarkastelut, joiden tavoitteena oli kuvata nZEB:in
asema Suomen energiatehokkuuskartalla ja näyttää, millä
edellytyksillä nollaenergiaan päästään. (Lähes nollaenergiarakennus (nZEB)…, 2014). Hankkeen lopputuloksena
määriteltiin Suomessa käytössä olevaan e-lukuun perustuvat nZEB-e-lukutasot. Eri rakennustyypeillä se aiheuttaa
eritasoisia muutoksia nykyiseen rakentamismääräysten
mukaiseen vaatimustasoon. Esimerkiksi asuinkerrostaloissa muutokset ja parannustoimenpiteet ovat pieniä, kun
taas esimerkiksi toimistoissa muutos on suuri. Ehdotetut
nZEB-e-lukutasot eivät edellytä U-arvojen parantamista
nykyisestään. (FinZEB, 2015)
EBPD-direktiivin määritelmän mukaan rakennuksien
käyttämän energian tulisi olla paikan päällä tai lähellä
18

tuotettua uusiutuvaa energiaa (2010/31/EU). Lähellä tuotettu uusiutuva energia voitaisiin FinZEB-hankkeen loppuraportin mukaan ottaa huomioon ostoenergiaa vähentävänä, ja siten myös e-lukua parantavana tekijänä. Tämä olisi
mahdollista, jos tontilla tai sen ulkopuolella sijaitseva tuottolaitteisto on suoraan kytketty rakennukseen eikä tuotettu energia kulje yleisen energiaverkon kautta. Tuotettu
energiamäärä on siten erikseen mitattavissa rakennuksessa (kuva 8). Hankkeessa ehdotettiin myös, että rakennuksessa tuotetun uusiutuvan energian ulosmyynnin tulisi tietyin rajoituksin vaikuttaa rakennuksen e-lukuun. Oleellista
olisi antaa mahdollisuus uusiutuvan energian tuotannon
lisäämiselle markkinalähtöisesti, mutta estää rakennuksen
huonon energiatehokkuuden kompensointi ylisuurella
uusiutuvan energian tuotannolla. (FinZEB, 2015)

Kuva 8. FinZEB-hankkeen ehdotus rakennuksen
energiankulutuksen suhteesta taserajaksi.
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PÄÄSTÖJEN HILLITSEMINEN YHDYSKUNTIEN TASOLLA
Vaikka rakennettu ympäristö tarkoittaa sekä yksittäisiä
rakennelmia että kokonaisia yhdyskuntia (Martinkauppi,
2010), ei kaupunkeihin ja yhdyskuntiin kohdistu samanlaisia energiatehokkuustavoitteita kuin yksittäisiin rakennuksiin. Yhdyskuntarakenteella on kuitenkin suuri vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin (Vehviläinen, et al., 2010;
Vainio, et al., 2012). Pääosa kasvihuonekaasupäästöistä syntyy fossiilisten polttoaineiden käytöstä esimerkiksi rakennusten lämmityksessä, valaistuksessa ja muussa sähkönkäytössä sekä liikenteessä. Yhdyskuntarakenteella voidaan
vaikuttaa näihin kaikkiin. (Lahti & Moilanen, 2010) Heinosen
mukaan jopa 70 % Suomen keskimääräisistä päästöistä
tulevat lähteistä, jotka liittyvät läheisesti yhdyskuntarakenteeseen (Heinonen, 2011). Yhdyskunnan rakenne on otettava huomioon ilmastotavoitteissa, jotta teknologian kautta saavutettavat hyödyt eivät valu hukkaan epäekologisen
yhdyskuntarakenteen vuoksi (Vehviläinen, et al., 2010).
Yhdyskuntarakenne voidaan määritellä fyysisen ympäristön kokonaisuudeksi, johon yhdyskunnan eri rakenneosat

ja toiminnot sijoittuvat, sekä suhteiksi, joita rakenneosilla
on toisiinsa. Yhdyskuntarakenne on usein jaettu kahteen
osaan: rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö. Tämä
jako ei ole täysin selkeä, sillä luonto on läsnä kaikessa rakennetussa ympäristössä, ja esimerkiksi rakennusmateriaalit sekä käytetty energia ovat peräisin luonnonvaroista ja niiden hyödyntämisestä. (Heinonen, et al., 2002)
Yhdyskuntarakenteen tärkeä alakäsite on infrastruktuuri,
joka voidaan jakaa sosiaalisen ja tekniseen infrastruktuuriin. Sosiaaliseen infrastruktuuriin kuuluvat julkiset ja yksityiset palvelut ja tekniseen kuuluvat liikenne- ja teknisen
huollon verkot. (Heinonen, et al., 2002)
Usein suurempien yhdyskunnan kokonaisuuksien päästöjen vähentämisen yhteydessä puhutaan kestävästä kehityksestä ja ekotehokkuudesta. Kestävässä kehityksessä
on yksinkertaistetusti kyse siitä, minkälaisen perinnön jätämme jälkeemme (Kolttola, 2006). Luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu, toimiva yhdyskuntarakenne ja hyvä
elinympäristö sekä ekologiset näkökulmat huomioiva

Kuva 9. Yhdyskuntarakenne
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kulutus ja siihen kytkeytyvä tuotanto liittyvät läheisesti kestävän kehityksen rakentumiseen. Perimmäisenä tavoitteena on luoda ja ylläpitää hyvinvoivia, toimivia ja kehittyviä,
vuorovaikutteisia, sosiaalisia, taloudellisia sekä ekologisia
systeemejä. Se, miten toiminnot yhdyskunnissa organisoidaan ja miten ne yhdyskuntarakenteessa sijoittuvat,
määrää hyvin pitkälle sen, miten hyvä tai huono syntyvä
elinympäristö on. (Heinonen, et al., 2002) Kestävä kehitys tuli tunnetuksi Brundtlandin komission raportista,
joka ilmestyi vuonna 1987. Käsite oli alun perin täysin poliittinen, mutta jälkeenpäin sille alettiin luoda tieteellistä
määritelmää ja sitä alettiin myös mitata. (Kolttola, 2006)
Kestävyys on usein ymmärretty niin kutsuttujen pilareiden avulla (Vainio, et al., 2012). Yleisimmin kestävä kehitys
on määritelty siten, että se rakentuu kolmen peruspilarin
(ympäristöllisen tai ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen
kestävyyden, kuva 10) varaan ja kattaa siten lähes kaikki hyvälle elinympäristölle asetettavat kriteerit (Lahti, et al., 2012;
Vainio, et al., 2012). Mallin mukaan kaikki kolme osa-aluetta
ansaitsevat saman painoarvon (Vainio, et al., 2012).
Ekotehokkuuden, eli ekologisen tehokkuuden määritelmä on suppeampi kuin kestävän kehityksen käsite, ja se
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voidaan nähdä lähinnä välineenä ekologisesti kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Siihen kuitenkin liitetään usein
ekologisen ulottuvuuden lisäksi taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus, jolloin lähestytään kestävän kehityksen
määritelmää. (Vainio, et al., 2012) Ekotehokkuuden perimmäisenä ajatuksena on, että pienemmästä määrästä
materiaalia tuotetaan enemmän taloudellista hyvinvointia
(kuva 11), joka jakautuu oikeudenmukaisesti (Tilastokeskus,
2002). Ekotehokkuus tarkoittaa luonnonvarojen käytön
vähenemistä jokaista tuotettua tai kulutettua fyysistä tai
talouden yksikköä kohti mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen. Ekotehokkuus voidaan määritellä suhdeluvuksi, jossa verrataan tuotteen tai palvelun tuottamiseksi
ja kuluttamiseksi tarvittavia luonnonvaroja (materiaaleja
ja energiaa) sekä aikaansaatuja haitallisia päästöjä ja jätteitä saatavaan hyötyyn. Huomio ja tavoitteet kiinnittyvät
päästöjen, vaikutusten ja tuotosten lisäksi prosessien alkupäähän, raaka-aineisiin ja luonnonvarojen käyttöön.
Ekotehokkuusajattelulla pyritäänkin selvittämään ongelmien syitä oireisiin keskittymisen sijaan. (Vainio, et al., 2012)
Ekotehokkuuden hyötyjä ovat hyvinvoinnin lisääntyminen,
elämänlaadun paraneminen ja yritysten tuotto (Heinonen,
et al., 2002).

Kuva 10. Kestävän kehityksen osa-alueet
Kuva 11. Ekotehokkuuden suhteutuminen
kestävään kehitykseen
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EKOTEHOKKUUDEN TODENTAMINEN
Ekotehokkuuden todentaminen erilaisilla laskennallisilla
tarkasteluilla on tärkeää, sillä niiden avulla saadaan tutkittua eri toimien ja osatekijöiden vaikuttavuutta. Ilman laskennallisia tarkasteluja eri suunnitteluratkaisuiden vaikutus
lopputulokseen voi jäädä huomaamatta. On tärkeää, että
laskenta suoritetaan riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta
suunnitelmaa on vielä mahdollista muokata optimaalisempaan suuntaan. (Lylykangas, et al., 2013) Alueellisen
ekotehokkuuden arvioimiseksi on kehitetty useita laskureita ja ohjelmia, mutta ne on laadittu keskenään hyvin
erilaisten kriteeristöjen pohjalta. Lisäksi käsitys alueellisesta
ekotehokkuudesta on vielä kansainvälisesti vakiintumaton,
joten laskureissa on paljon epävarmuustekijöitä, eivätkä
niiden laskentatulokset ole yleensä keskenään vertailukelpoisia. Puuttuvaa tietoa joudutaan usein korvaamaan
oletuksilla ja keskiarvoilla. (Lahti, et al., 2012) Jotkut laskurit
eivät myöskään sovellu käytettäväksi Suomen olosuhteissa, sillä ne ovat vahvasti sidoksissa paikalliseen päätöksentekoon ja maantieteellisiin sekä ilmasto-olosuhteisiin
(Lylykangas, et al., 2013).

Kuva 12. Ekotehokkuuslaskureiden
lähestymistavat

Ekotehokkuutta arvioivissa laskureissa on kahdenlaista lähestymistapaa: määrällisiin indikaattoreihin tai kriteereihin
perustuvaa (kuva 12). Määrällisiin indikaattoreihin perustuvassa arvioinnissa käytetään numeerisia arvioita päästöistä

ja luonnonvarojen käytöstä. Kriteereihin perustuvassa arvioinnissa kriteerit voivat olla poissukevia, jolloin kriteerin
täyttymättä jääminen johtaa epäekotehokkaaseen alueeseen. Laskuri voi olla myös pisteyttävä, jolloin kriteerin täyttyessä saa ekotehokkuutta osoittavia pisteitä. (Lahti, et al.,
2012) Ekotehokkuuden mittaaminen voidaan tehdä jotain
aikayksikköä tai rakenneyksikköä, kuten aluetta, rakennusta tai kerrosalaneliömetriä kohti (Vainio, et al., 2012).
Kerrosalaneliömetreille jaettuna laskutapa saattaa ajaa
tilatehokkuuden heikentämiseen, jolloin syntyy illuusio
käytönaikaisesta hiilitehokkuudesta (Säynäjoki, et al., 2014).
Mikäli ekotehokkuutta arvioidaan rakenneyksikköä kohti,
käytetään elinkaarinäkökulmaa, eli arvioidaan vaikutukset
rakennustuotteen todennäköistä elinikää kohti (Vainio, et
al., 2012). Ekotehokkuutta voidaan arvioida myös asukasta tai työpaikkaa kohti, jolloin tarkastelu on käyttäjälähtöinen. Ekotehokkuuden arvioiminen suhteutettuna useita tekijöitä kohti tuottaa monipuolisemman arvioinnin.
Riippumatta siitä, millaiseen laskentatapaan päädytään,
tulisi ottaa huomioon yhdyskunnan kaikkien rakenneosien,
kuten rakennusten, perusrakenteiden, ja viheralueiden ja
niiden koko elinkaaren (raaka-aineiden hankinnan, kuljetusten, itse rakentamisen, rakennetun ympäristön käytön
ja liikenteen, kunnossapidon, korjaamisen, purkamisen ja
kierrätyksen) aikaisia vaikutuksia (Lahti, et al., 2012).
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V SUUNNITELMA TAVARARATAPIHALLE
TAVOITTEET
Diplomityöni tavoitteena on ollut lähestyä päästöjen vähentämistä yhdyskuntasuunnittelun keinoin. Ekotehokkuus
ajatusmallina tukee aikaisempia ajatuksiani ja koen, että
sillä pystyn saavuttamaan kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti ja ekologisesti hyvän alueen. Ekotehokkuuden todentaminen on tärkeä osa työn prosessia, sillä se tarjoaa
konkreettista tietoa, jonka pohjalta pystyy kehittämään
suunnitelmaa eteenpäin. Suunnitelmassani olen halunnut kantaa vastuuta paitsi ilmastonmuutoksen hillitsemisestä myös siihen sopeutumisesta. Suunnitelman tulee
katsoa tulevaisuuteen, sillä yhdyskunta muuttuu hitaasti ja
vaikutukset ovat pitkäaikaisia.

EKOTEHOKKUUSLASKELMAT
Suunnitelmani ekotehokkuutta olen laskenut 1.1.2016 julkaistulla KEKO-ekolaskurilla, joka on kehitelty kaavoituksen
ja yhdyskuntien kehittämisen parissa työskenteleviä kaupunkien ja kuntien viranomaisia sekä konsulttiyrityksiä varten. Laskuri toimii työkaluna, jolla voi arvioida suunnitelmien ekologista kestävyyttä ja yhdyskuntien rakentamisen ja
käyttövaiheen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Ohjelma
valikoitui suunnitelman tueksi, koska se on kehitetty
Suomen olosuhteita ajatellen ja sen laskentatulokset perustuvat uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen. Ohjelman
kehittämisestä ovat vastanneet Suomen ympäristökeskus,
Aalto-yliopisto ja VTT. Kehitystyöhön on osallistunut myös
kaavoittajia ja muita asiantuntijoita 16 kaupungista, kahdesta rakennusliikkeestä ja ympäristöministeriöstä. (KEKO
- Kaavoituksen ekolaskuri, 2016) Laskentaohjelma on viimeisin Suomessa julkaistu päästölaskuri.
KEKO-ekotehokkuuslaskuria edeltävässä hankkeen KEKO
A-raportissa kartoitettiin ekotehokkuuden määrittämiseen
kohdistuvia tarpeita, arvioitiin olemassa olevia työkaluja
ja laadittiin ehdotus ekotehokkuuden laskentakaavasta,
johon KEKO-laskuri perustuu (Kaupunkien ja kuntien…,
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Kuva 13. Ilmakuva suunnittelualueesta

2013). Raportin mukaan matemaattisessa muodossa alkuperäinen ekotehokkuuden määritelmä on:
elämän laatu
ympäristöhaitat x voimavarojen käyttö x kustannukset

Tässä kaavassa ongelmallista on se, miten kaavan osatekijöitä voidaan mitata ja laskea yhteen. Kaava ei myöskään ota huomioon osatekijöiden ajallista ulottuvuutta
tai kausaalisuutta. Esimerkiksi jonain vuonna päästöjen
vähennys voi lisätä kustannuksia, energiankulutuksen vähentäminen voi lisätä materiaalimenekkiä tai aikaansaatu
energiankulutuksen vähennys voi johtaa energiankulutuksen lisääntymiseen seuraavina vuosina. KEKO A – projektissa ehdotettiin yhdyskuntakehityksen ekotehokkuuden
määritelmäksi:
kulutetut luonnonvarat + päästöt + luonnon monimuotoisuus
asukas- ja työpaikkamäärä tai kerrosala

Kuva 14. KEKO-ekolaskurin etusivu

Luonnonvarojen kulutuksen lisäksi kaavaan on lisätty luonnon monimuotoisuus, sillä maankäyttömuutoksilla on siihen suuri vaikutus. Suurimpia vaikutuksia ovat muutokset

ekosysteemipalveluissa, kuten puhtaan veden ja ilman
saatavuudessa sekä lajiston monimuotoisuudessa. Asukasja työpaikkamäärä tai kerrosala mittaavat karkeudestaan
huolimatta hyvin yhdyskuntasuunnitelman määrällistä
suorituskykyä, esimerkiksi kykyä asuttaa tai tarjota rakennettua tilaa, ja ne ovat lisäksi yhdyskuntasuunnittelun ja
kaavoituksen käytetyimpiä tavoitelukuja. (Lahti, et al., 2012)
Ekotehokkuuskaavan nimittäjäksi valittiin lopullisessa
KEKO-ohjemassa kerrosala, sillä se palvelee kaavoituksen
tarpeita parhaiten.
KEKO-laskentaohjelma laskee ekotehokkuutta siihen syötettyjen lukujen perusteella. Ohjelman osa-alueissa arvioidaan jatkuvasti paitsi suuruuksia myös muutosta verrattuna lähtötilanteeseen. Ohjelma on keskittynyt suuriin
linjoihin ja perustuu vahvasti keskiarvoihin, jotka on poimittu viimeisimmistä tutkimuksista. Osa-alueet, joista tietoja syötetään, ovat alueen sijainti ja mitoitus, maankäytön
muutos, arvokkaat luontoalueet ja viherrakenne, sijainti yhdyskuntarakenteessa, rakennuskanta, uudisrakennukset ja
energiakorjaukset, energiantuotanto sekä liikenneverkko
(Kaupunkien ja kuntien…, 2013).
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SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualueeksi valitsin Oulun tavararatapihan alueen,
sillä se on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen ja alueen kehittäminen on ollut esillä jopa mediassa. Alue on ekotehokkuuden kannalta hyvin kehityskelpoinen, sillä se on
urbaania kesantoa keskustan välittömässä läheisyydessä.
Urbaanilla kesannolla (ruskea vyöhyke, brown belt, brownfield) tarkoitetaan keskusta-alueita ympäröiviä vanhoja ja
alhaisella tehokkuudella tai kaupunkiin sopimattomalla
käyttötarkoituksella rakennettuja teollisuus-, logistiikkaja liikennealueita, jotka ovat aikaisemmin sijainneet yhdyskuntarakenteen reunamilla (Oulun keskeisen…, 2011).
Tällaisia ovat esimerkiksi rata- ym. liikennekäytävien varret,
asemanseudut sekä teollisuus-, varasto-, satama- ja varikkoalueet (Lahti & Moilanen, 2010). Kuten Oulun tavararatapihan tapauksessa, kaupungin kasvun ja laajenemisen
seurauksena urbaanin kesannon alueet ovat jääneet kaupunkirakenteen sisälle. Keskeisen sijaintinsa ja osittain
valmiin infrastruktuurin vuoksi urbaani kesanto on tarkoituksenmukaista muuttaa kaupunkikehityksen hyödynnettäväksi alueeksi. (Oulun keskeisen…, 2011)

Selvityksen mukaan yleinen väljyys Oulun kaupunkiseudulla ja erityisesti keskeisellä kaupunkialueella sekä tärkeimpien joukkoliikenneväylien varrella johtuu rakennettujen
alueiden alhaisesta tehokkuudesta ja kaupunkirakenteen
sisäisten vajaakäyttöisten alueiden määrästä. Selvityksen
mukaan Oulun täydennysrakentamispotentiaali on useita
kymmeniä tuhansia uusia asukkaita ja työpaikkoja. Uusia
asuntoja voidaan rakentaa nykyisen kaupunkirakenteen
sisälle keskeisille kehittämisvyöhykkeille noin 40 000–60
000 asukkaalle. Oulussa kaavoitettujen virkistysalueiden
määrä on suuri verrattuna vastaavan suuruusluokan kaupunkeihin. Suuri virkistysalueiden määrä asukasta kohti on
myös yksi keskeinen syy Oulun kaupunkirakenteen tehottomuuteen. (Oulun keskeisen…, 2011)

Suunnitelman lähtökohtana on, että tavararatapiha siirtyy
pois keskustan välittömästä läheisyydestä ja vapauttaa suuren, lähes rakentamattoman alueen kaupunkikehitykselle.
Tavararatapiha nykyisellään on ränsistynyt ja vajaakäytöllä,
joten sen kehittämiselle on selkeä tarve. Lisäksi tavararatapihalla on käyttötarkoituksensa vuoksi vain muutamia
toimintoja ja vähän arvokkaita rakennuksia tai säilytettäviä
alueita, joten aluetta on helppo kehittää kokonaisuutena.
Uudella alueella on keskeisen ja näkyvän sijaintinsa vuoksi
mahdollisuus olla edelläkävijä eheyttävässä ja ekologisessa kaupunkisuunnittelussa sekä rakennussuunnittelussa.
Samalla korkealaatuisena toteutettava alue voisi toimia
eteläisenä porttina Ouluun ja parantaa lähialueiden palveluja sekä sitoa radan molempia puolia yhteen.
Oulun kaupunki laati vuonna 2011 täydennysrakentamis-selvityksen yleiskaavan pohjaksi. Selvitys kartoitti täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Oulun kaupungin
keskeisillä asemakaava-alueilla vuoteen 2030 mennessä.
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Kuva 15. Oulun täydennysrakennettavat alueet

Täydennysrakentamisselvityksessä on merkitty tavararasiten että siitä muodostuu kaupungin tiivis selkäranka.
tapihan molemmat puolet potentiaalisiksi täydennysraSelvityksen mukaan pelkästään Limingantien varteen voisi
kentamisalueiksi. Keskustamainen asuminen on jo laalisätä 1500 asukasta ja 1200 työpaikkaa. (Oulun keskeisen…,
Oulun
jentumassa radan molempia laitoja pitkin, joten se
tekeekaupunkirakenne2011)
myös tavararatapihasta varteenotettavan täydennysraken- vyöhykkeet 2010
Tavararatapihan kehittäminen olisi järkevää kaupunkiketamisalueen. Täydennysmahdollisuudet Limingantullin
hityksen kannalta, sillä Oulun väestöennusteiden mukaan
alueella ovat suuret, sillä alueella on laajoja paikoitusaluuusille asuinalueille ja työpaikoille on tulevaisuudessa kyeita ja paljon matalaa rakentamista. Vaikka muutos on jo
syntää. Oulun seutukunta on laskettu jo pitkään Suomen
alkanut Limingantullin pohjoisosasta, käytännössä se voi
yhdeksi kasvukeskukseksi. Seutukunta poikkeaa muista
tapahtua kuitenkin hitaasti. Tavararatapihan länsipuoli,
kasvukeskuksista siinä, että lasten ja nuorten osuus väeseli Limingantien ja Uusikadun ympäristö, kuuluu täydentöstä on poikkeuksellisen suuri. (Vainio, et al., 2012) Oulun
nysrakentamisselvityksen mukaan joukkoliikenteen ydinuudessa yleiskaavassakin varaudutaan kaupungin kasvyöhykkeeseen Oulussa. Ydinvyöhyke yhdistää kaupungin
vuun. Yleiskaavaehdotuksen selostuksen mukaan vuotärkeimmät toiminnot, parhaat palvelut, tehokkaimman
den 2015 alusta vuoteen 2030 mennessä Ouluun tulisi
joukkoliikenteen ja siinä on suurin asukas- sekä työpaiknoin 30000 uutta asukasta sekä 15000 uutta työpaikkaa.
katiheys. Vyöhykkeen tavoitteena on lisätä asukkaita ja
(Uuden Oulun yleiskaava…, 2015)
toimintoja keskeisten joukkoliikennepalvelujen äärelle,

Kaupunkirakennevyöhykkeet
Jalankulkuvyöhyke
Kevyen liikenteen vyöhyke
Autoon tukeutuva vyöhyke
Autoriippuvainen vyöhyke
Joukkoliikennevyöhyke:

Kuva 16. Kaupunkirakennevyöhykkeet
Kuva 17. Kehittämisvyöhykkeet

Hyvä palvelutaso:
klo.7-21 vuoroväli enintään 10 min
Kohtalainen palvelutaso:
klo.7-21 vuoroväli enintään 20 min
Joukkoliikenteen vuorovälitiedot talvella 2008,
arkipäivänä klo. 7-21 välillä,
250 metrin etäisyys pysäkeistä
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TAVARARATAPIHAN TAUSTAA
Oulun junarata valmistui 1886, noin 40 vuotta rautatiekeskustelun alkamisesta Suomessa. Rautateiden voimakas puolestapuhuja oli Johan Vilhelm Snellman, joka
näki, että rautatieverkosto voisi toimia kehityksen moottorina. Snellman oli ajamassa myös Oulun yhdistämistä
rautatieverkostoon, ja rautateiden laajenemista tutkiva
komissio näkikin, että Oulun rata ei ollut vain taloudellinen investointi, vaan se myös vahvisti kansallista olemassaoloa. Erilaisten vaihtoehtojen jälkeen päädyttiin rakentamaan reitti Seinäjoelta Pohjanmaan jokien kautta
Ouluun. Oulun asema-alue sijoittui silloisen kaupungin
ruutukaava-alueen reunalle. (Onnela, 1986) Valtiopäivillä
vuonna 1897 hyväksyttiin suunnitelma rautatien laajentamisesta Oulun ja Tornion välille (Suomen Valtionrautatiet
1862-1912). 1920-luvulla tehdyt rautatien jatkokset tekivät
Oulusta risteysaseman, jolla oli yhteydet etelään, pohjoiseen ja itään (Heikinheimo & Perkkiö, 2003). Oulun radan
kannattajia olivat kauppiaat, sillä se edisti ja nopeutti huomattavasti tavaraliikennettä (Onnela, 1986).

Vilkastuminen näkyi myös asemanseudun rakentamisessa (Heikinheimo & Perkkiö, 2003). Asemaseudun rakennukset rakennettiin perinteisin menetelmin pääasiassa
puusta. Veturihallit, konepajat ja kellarit sekä eräät asematalot ja asuinkasarmit muurattiin tiilestä. (Hellström, ei
pvm) Tavaramakasiini vaati vilkkaimmilla asemilla sivu- ja
pistoraiteita, jotta vaunujen seisottaminen purkamisen ja
lastaamisen aikana ei hidastaisi muuta liikennettä. Oulun
makasiinia, jossa oli lämmintä tilaa, laajennettiin useasti.
(Suomen Valtionrautatiet 1862-1912) Oulun keskusta vaurioitui pahasti 1944 pommituksessa, mutta asema-alueelta
tuhoutui kuitenkin vain tavaramakasiini, joka rakennettiin
uudelleen vanhalle paikalleen. (Niskala, 2002) Oulu kasvoi vähitellen ruutukaava-alueensa reunoilta ja alun perin
kaupungin laidalle rakennettu junarata, asema ja tavaramakasiinit jäivät kaupunkirakenteen sisään (Oulun keskeisen…, 2011).
Nykytilassaan Oulun ratapiha palvelee raakapuuliikennettä, yhdistettyjä kuljetuksia, paikallisia asiakkaita sekä idänliikenteen kulkusuunnan ja junavaunujen kokoonpanon
muutospaikkana. Erilaisten hankkeiden myötä liikenteelliset olosuhteet tulevat muuttumaan Oulussa. Ajankohtaisia
kehittämiskohteita ovat mm. kolmioraide idän suunnasta
etelän suuntaan, kaksoisraide Oulun ratapihan kohdalle
väleille asema-Nokela ja asema-Intiö, kaksoisraide Oulusta
etelään sekä Kontiomäki-Oulu-rataosan kapasiteetin lisääminen väliliikennepaikkoja rakentamalla. Oulun ratapiha
kaipaa modernisointia ja automatisointia. Liikenteellisten
vaatimusten puolesta nykyisen kaltaista ratapihaa ei kuitenkaan tarvita. Ratapiha on vajaakäytössä, ja tulevaisuudessa modernisointi vähentää tilantarvetta entisestään.
Toiminta on muotoutunut nykyiseen muotoonsa vuosien
varrella, joten erilaisten kehitysvaihtoehtojen tarkastelu olisi hyödyllistä. Ratahallintokeskuksen selvityksen mukaan
yksi vaihtoehdoista on kokonaan uuden ratapihan rakentaminen, sillä vanhan muutos- ja korjaustyöt saattavat
maksaa vähintään yhtä paljon. (Ratahallintokeskus, 2009)
Kuva 18. Oulun Asemakaavakartta vuodelta 1888.
Junarata on kaupunkirakenteen laidalla.
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Kuva 19. Oulun Asemakaavakartta vuodelta 1940.
Kaupunki on laajentunut junaradan toiselle puolelle.
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KAAVOITUSTILANNE
Tavararatapiha-alue sekä osa sen ympäristöstä on osoitettu Uuden Oulun yleiskaavaehdotuksessa selvitysalueeksi
(SE). Yleiskaavan ehdotusvaiheen selostuksessa sanotaan:
”Tarkemmalla suunnittelulla tulee tutkia mahdollisuuksia
mm. tavararatapihan siirtämiseksi pois keskustasta ja suoran ratayhteyden osoittaminen pohjoisesta Oulun satamaan.” Selvitysalueen maankäyttö ratkaistaan erillissuunnitelmalla ja jatkosuunnittelussa selvitetään ratapihan
uudet järjestelyt sekä alueen laajuus. Suunnittelualueelle
on osoitettu myös palvelujen, hallinnon ja kaupan aluetta (P) sekä palvelujen, hallinnon ja erikoistavarakaupan
aluetta (P-1). Nämä alueet varataan hallinnolle ja yksityisille
palveluille, kuten vähittäiskaupalle ja muille palveluille, toimistoille ja työpaikoille. Alueelle saa sijoittaa myös sellaisia
erikoistavarakaupan suuryksiköitä, jotka voivat perustellusta syystä sijoittua keskusta-alueen ulkopuolelle. Lisäksi
P-1 – alueelle saa sijoittaa pienimuotoisen muuhun palveluntarjontaan liittyvän päivittäistavarakaupan myymälän.
Voimassa olevaan yleiskaavaan verrattuna keskustamainen asuin- ja liikealue (AK-C) on laajentunut tavararatapihan keskustanpuoleista viertä kohti Joutsensiltaa. Alue on
merkitty keskustamaisen ja toiminnoiltaan sekoittuneen
täydennysrakentamisen alueeksi, samoin kuin ydinkeskustan ympärillä muutkin alueet. Myös tavararatapihan toiselle puolelle on merkitty palvelujen ja asumisen aluetta
(P-ak). (Uuden Oulun yleiskaava…, 2015)
Tavararatapihan alue on voimassa olevassa asemakaavassa kokonaisuudessaan merkitty LR-merkinnällä, eli se
on rautatieliikenteen aluetta. Osa suunnittelualueesta
on myös Liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K,
K-5) ja osa Teollisuus- ja varastorakennusten aluetta (T).
Tavararatapihan eteläpäässä kolme rakennusta on suojeltu merkinnällä sr-20. Merkinnän mukaan rakennus on
korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava sen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot säilyttäen.
Julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Sisätiloissa voidaan tehdä toiminnan
vaatimia muutoksia. (Oulun seudun…, 2016)
© Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
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Mittakaava: 1:5000
Pvm: 8.3.2016 12:52
200 m

Kuva 20. Voimassa oleva asemakaava

Kuva 21. Uuden Oulun Yleiskaavaehdotus
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NYKYTILAN KUVAUS

Tavararatapiha sijaitsee lähellä keskustaa, Rotuaarilta
noin kilometri etelään. Alueen pituus on 1,9 kilometriä
ja leveimmillään se on noin 500 metriä. Suunnittelualue
koostuu tavararatapihasta sekä siihen liittyvistä teollisuus-,
varasto- ja liiketilakortteleista. Rakennuskanta on melko hajanaista ja rakennettu vuosien 1940 ja 2000 välillä.
Alueella on paljon hallimaisia teollisuusrakennuksia sekä
pieniä apurakennuksia. Osa rakennuksista on lämmittämättömiä ja huonossa kunnossa. Alueen hienoimpiin ja
vanhimpiin rakennuksiin kuuluvat 1940-luvulla rakennetut vanha tiilinen veturihalli sekä osa siihen liittyvistä rakennuksista. Rakennukset on suojeltu asemakaavassa.
Veturihalli on tiilinen, puoliympyrän muotoinen ja yksikerroksinen halli, joka saa molemmilta ulkoseiniltään valoa. Siihen on liittynyt toinen tiilinen, kaareva veturihallin
osa sekä valkoiseksi rapattu kaksikerroksinen lisärakennus.
Uusimpia rakennuksia suunnittelualueella ovat moderni
veturihalli sekä vastikään valmistunut vaunujen pesuhalli. Tavararatapihan keskellä, Joutsensillan eteläpuolella
on jonkin verran olemassa olevaa viheraluetta, istutuksia
ja nurmikkoa. Tavararatapihan itäpuolella kulkee metsäkaistale, joka toimii puskurivyöhykkeenä ja pidättää radan
melua. Alueen pintamateriaalit ovat satunnaisia pensaita
lukuun ottamatta lähinnä raiteita sekä soraa, hiekkaa tai
asfalttia.
Suunnittelualue sivuaa pohjoisreunalla Etu-Lyötyn kerrostaloaluetta sekä Etelätullin aluetta, joka on laajenemassa
Limingantien ja Rautatienkadun varteen. Etu-Lyötty on
rakentunut 2000-luvun aikana, kun taas Etelätullin asuinalue on vasta rakentumassa. Alueella on jonkin verran
olemassa olevaa vanhaa rakennuskantaa, jota on säilytetty. Suunnittelualueen pohjoisreuna edustaa uusinta ja
siisteintä ympäristöä alueen välittömässä läheisyydessä.
Muilta osin ympäristö on yleisilmeeltään epäsiistiä ja jäsentymätöntä. Suunnittelualueen vasemmalle puolelle
jää Limingantullin pienteollisuudelle ja liikerakentamiselle
suunnattu alue. Suuri päivittäistavarakauppa Limingantien
vastakkaisella puolella palvelee paitsi lähialueiden
asukkaita myös oululaisia laajemmassa mittakaavassa.
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suunnittelualueella olemassa oleva
rakennus
asemakaavassa suojeltu rakennus

Kuva 22. Suunnittelualueen rajaus

1 KM

2 KM

ydinkeskusta

3 KM

kerrostalovaltainen alue
pien- ja rivitalovaltainen alue
liike- ja kaupallinen toiminta
julkiset palvelut
teollisuus

Kuva 23. Suunnittelualueen ympäristön toiminnot
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Suunnittelualueen lähellä, Etu-Lyötyssä ja Etelätullissa,
sijaitsee lisäksi kaksi pientä ruokakauppaa. Junaradan oikealla puolella Taka-Lyötyn alueella on kerrostaloasumista,
suuri huonekaluliikekeskittymä, päivittäistavarakauppa, liikerakentamista sekä pieni teollisuus- ja varastorakennusten alue. Limingantullin ja Taka-Lyötyn alueella on paljon
suurta liikerakentamista, joka houkuttelee autoilevia asiakkaita kaikkialta Oulusta. Suunnittelualueen eteläpäähän
sijoittuu Nokelan pientaloalue, joka edustaa sodanjälkeistä jälleenrakennuskautta. Heinäpään suunnalla, noin kilometrin päässä suunnittelualueesta sijaitsee Heinäpään
urheilukeskus ja sen vieressä Myllytullin kouluun kuuluva
Nuottasaaren yksikkö sekä päiväkoti. Lisäksi lähettyvillä
ovat Pohjankartanon koulu, Madetojan lukio, musiikkikeskus Madetojan sali ja Raksilan puutaloalue.
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Tavararatapihan estevaikutus on suuri, eikä monia läpikulkureittejä ole. Tavararatapihan tärkein autoliikenteen
ylityskohta on Joutsensilta, joka yhdistää molemmilla
puolilla kulkevat suuret kokoojakadut Limingantien sekä
Lintulammentien. Lisäksi radan ylitse kulkee Kiskopolun
kevyenliikenteen silta, joka yhdistää Nokelan pientaloalueen ja Limingantullin. Suunnittelualueen pohjoispuolella puolestaan junaradan alittaa kevyelle liikenteelle suunnattu Madetojan raitti. Joukkoliikenne palvelee
aluetta melko hyvin, sillä alueen molemmilta puolilta
Limingantietä sekä Lintulammentietä kulkee useampi
bussilinja. Lisäksi Etu-Lyötyn kerrostaloalueen läpi kulkee
citybussi, joka ajaa keskustan ja Limingantullin väliä. Ainoa
suunnittelualueella kulkeva ajoneuvoliikenteelle suunnattu reitti on Ratamestarintie, joka laskeutuu Joutsensillalta
ja johtaa uudelle veturihallille saakka. Lisäksi alueella kulkee satunnaisia tavararatapihan työntekijöiden käytössä
olevia päällystämättömiä teitä. Kevyenliikenteen väyliä
alueella on vain Joutsensillan sekä Kiskopolunsillan yhteydessä. Tavararatapiha koostuu ratapihatoiminnoista,
tavarajunaliikenteen toiminnoista, henkilöjunaliikenteen
toiminnoista sekä muutamista ratapihaan liittymättömistä toimijoista. Henkilöliikenteen junarata, joka on osa valtakunnan päärataa, kulkee alueen itäreunassa.
B

B
B
B

B

B
B

B

B

B

B

B
B

maanpäällinen pysäköinti
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ajoneuvoliikenteen pääreitit
kevyen liikenteen pääreitit
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Kuva 24. Nykytilan liikennekaavio

Kuva 25. Näkymä Joutsensillalta

33

Kuva 26. Tavararatapihan rakennuksia
Kuva 27. Näkymä Kiskopolun sillalta
Kuva 28. Tavararatapihan rakennuksia
Kuva 29. Uusi veturihalli
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Kuva 30. Vanha veturihalli
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SUUNNITELMA
Alueen kaupunkikuvallinen idea perustuu ajatukseen
Oulun keskustaan johtavista viherkäytävistä. Lähes kaikkia keskustaan johtavia pääväyliä reunustavat tällä hetkellä viheralueet, joita pitkin kulkee viihtyisiä kevyenliikenteen reittejä. Limingantullin suunnasta ei kuitenkaan
vielä johda miellyttävää kevyen liikenteen reittiä kohti
keskustaa. Lisäksi Limingantullin ja sen ympäristön nykyisten toimintojen vuoksi viheralueita ei ole juuri lainkaan.
Suunnitelmassani esitän, että tavararatapihalla voisi kulkea
Limingantullista keskustaa kohti johtava viherväylä, joka
toimisi alueen selkärankana ja tarjoaisi kaupunkikuvallisesti miellyttävän kevyen liikenteen reitin kohti keskustaa.
Viherväylän avulla alueella olemassa oleva viherrakenne
saadaan hyödynnettyä liittämällä se luontevasti uuteen
laajempaan viheralueeseen. Viherväylän ympärille rakentuu kortteliverkosto, jota halkovat suuret diagonaaliset
kulkureitit. Diagonaaliset reitit muodostavat toiminta-akseleita, jotka yhdistävät merkittäviä julkisia ja puolijulkisia
rakennuksia.

sekä Alasintieltä. Alueen autopaikoitus on ratkaistu viidellä
maanalaisella mekaanisella pysäköintilaitoksella, eli robottiparkilla, jotka palvelevat keskitetysti ympäröiviä kortteleita 200 metrin säteellä asunnoista. Lisäksi työpaikkavaltaiselle alueelle on osoitettu jonkin verran maanpäällistä
autopaikoitusta. Rata-alue on tiivistynyt Taka-Lyötyn olevan ja suunnittelualueen uuden rakentamisen väliin ja uuden veturihallin pohjoispuolelle on rakennettu raideyhteys
helpottamaan tavaraliikenteen kulkua satamaan.

Suunnittelualueeni kaupunkimainen luonne nojaa
keskustan läheisyyteen. Alueen halkaiseva radansuuntainen keskusviheralue jakaa rakentamisen vyöhykkeet Limingantullin ja Taka-Lyötyn puoleisiin reunoihin.
Rautatienkadun varressa rakennusten ensimmäisissä kerroksissa on liiketiloja ja toimistoja tukemassa kadun olemassa olevia kaupallisia toimintoja. Asuinrakentaminen
alueella painottuu kerrostaloihin. Joutsensillan pohjoispuoli sekä viherkäytävän Limingantien puoli ovat asuntorakentamista. Ratamestarintien ja pääradan väliin sekä vanhan veturihallin eteläpuolille jää työpaikkavaltainen alue.
Rakennusmassat sopeutuvat alueen reunoilla ympäristön
korkeuksiin, mutta laskevat kohti viheraluetta, jossa kevyenliikenteen pääväylä kulkee.
Suunnitelmassani lähdin liikkeelle mahdollisimman autottoman alueen tavoitteesta, sillä alue sijaitsee keskustan
välittömässä läheisyydessä. Ajoneuvoliikenteelle osoitettuja teitä on alueella mahdollisimman vähän, ja nekin on
lisätty lähinnä kunnostaen ja jatkaen olemassa olevia reittejä. Muuten liikenteen syöttö tapahtuu Rautatienkadulta
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Kuva 31. Viheralueet Oulussa,
Kuva 32. Viherkäytävien muodostuminen
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Kuva 33. Yleissuunnitelman ensimmäinen versio
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EKOTEHOKKUUSLASKELMIEN TULOKSET
Suunnittelualueeni olen ajatellut rakentuvan 20 vuoden
aikana. Alueen valmistumisen jälkeen tavararatapihalla
olisi 7700 asukasta ja 5300 työpaikkaa. Alue sijaitsee lähellä keskustaa, minkä vuoksi palvelutaso on jo kohtalaisen hyvä. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 55,8
hehtaaria, josta nykytilassa 49,8 hehtaaria on liikennealuetta ja loput 6 hehtaaria teollisuus- ja muuta tuotanto- ja
varastoalueita. Rakennusten kerrosalaa on nykytilassa yhteensä noin 73770 k-m2, jolloin alueen tehokkuus on 0,131.
Suunnitelmassani liikennealue pienenee 19,9 hehtaariin
ja teollisuusalueet jäävät kokonaan pois. Uudella alueella
on kerrostaloalueita 11,8 hehtaaria ja keskustatoimintojen
ja palvelujen alueita 15,4 hehtaaria. Virkistysalueita on yhteensä 8,7 hehtaaria. Suunnitelman toteutumisen jälkeen
kerrosalaa tulee yhteensä noin 466300 m2, jolloin alueen
tehokkuudeksi muodostuu 0,836.
KEKO-ohjelmassa rakennustyypit on jaettu kerrostaloihin,
rivitaloihin, omakoti- ja paritaloihin, toimistorakennuksiin,
liikerakennuksiin, palvelurakennuksiin, teollisuus- ja muihin tuotantorakennuksiin sekä muihin rakennuksiin. Tässä
laskelmassa kerrosalaneliöt laskettu niihin sijoitettujen toimintojen, ei rakennusten pääkäyttötarkoituksen mukaan
sillä muuten suurin osa toiminnoista ei olisi näkynyt laskelmassa lainkaan. Suunnitelmassani alueen kerrosalasta
asumista on 66 %, liiketilaa 2 %, palvelutoimintoja 3 % ja
toimistoa 23 %. Teollisuusrakennuksia ei tule lisää, mutta alueella säilyvät olemassa olevat veturihalli ja vaunujen pesula, jotka yhteensä muodostavat 6 % koko alueen
kerrosalasta. Alueen kokonaiskerrosalasta vanhaa rakennuskantaa on yhteensä noin 10%. Kaikille rakennuksille
paitsi vastikään rakennetuille veturihalleille tehdään energiaremontti, jonka jälkeen kaikkien rakennusten energiatehokkuus on normaalitasoa. Uudet kerrostalot tehdään
betonirunkoisina ja toimisto, liike- ja palvelurakennuksien
materiaalit ovat teräs, betoni ja lasi.
Alueen keskeisen sijainnin vuoksi se on teknisten verkkojen puolesta hyvin liitettävissä kaukolämpö- ja sähköverkkoon. Infrastruktuurin suurin muutos on tavararatapihan
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keskustamaisten toimintojen alue
kerrostalovaltainen alue
liikennealue
viheralue

Kuva 34. Laskennassa käytetty aluejako

SUUNNITELMA LUKUINA
Asukkaita
Työpaikkoja
Alueen laajuus
Rakentamista yhteensä
asumista
toimistoja
teollisuutta
palveluja
liiketilaa
Autopaikkoja yhteensä
maanpäällisiä
maanalaisia
Alueen tehokkuus

7700
5300
55,8 ha
466 300 k-m2
308 580 k-m2
106 480 k-m2
28 010 k-m2
13 390 k-m2
9840 k-m2
2160
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0,84
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alueelta poistuvat raiteet. Vain valtakunnan päärata jää
kulkemaan alueen itäreunalla. Lisäksi alueelle tulee noin
530 metriä uutta rataa, joka helpottaa pohjoisesta tulevan
tavaraliikenteen kulkua satamaan. Uutta kevyen liikenteen
verkkoa alueelle rakennetaan yhteensä noin 4,6 kilometriä.
Asuntokatua rakennetaan noin 1,4 kilometriä. Pysäköinti on
mitoitettu pienemmällä normilla kuin yleensä, sillä alueella pyritään vähäiseen autojen määrään. Suunnitelmassa
autopaikkoja tulee alueelle yhteensä 2160, joista 160 on
maanpäällisiä ja loput maanalaisissa robottiparkeissa.
KEKO-laskurin päätulos on arvio kasvihuonekaasupäästöistä, luonnonvarojen käytöstä sekä vaikutuksista luonnon
monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin. Näistä
osatekijöistä on laskettu kokonaisekotehokkuusarvo.
Tuloksena saatavat luvut on suhteutettu Suomen kaupunkialueiden keskiarvonumeroon 100, jolloin kaikki tulokset,
jotka ovat pienempiä kuin 100, ovat Suomen keskiarvoa
parempia. KEKO-laskurin tuloksien mukaan suunnitelmani ensimmäisen version kokonaisekotehokkuudeksi muoRAKENNUSTYYPPIEN
RAKENNUSTYYPPIENJAKAUTUMINEN
JAKAUTUMINENSUUNNITELMASSA
SUUNNITELMASSA
dostui
41. Kaupunkiseutujen
keskiarvolukuun 100 verrattuna se on todella hyvä tulos, mutta mahdollisesti heijastelee
vain sitä, että alueella on suunnitelmassa enimmäkseen
uutta rakennuskantaa. Alueen kasvihuonekaasupäästöt
ovat ohjelman mittareilla 73, luonnonvarojen käyttö 49 ja
luontovaikutukset 1. Myös nämä tulokset ovat parempia
kuin Suomen keskiarvo. Erityisesti luontovaikutuksien osalta tulos on merkittävä. Kasvihuonekaasupäästöt jaettuna
asukasta kohti ovat 81,29 t/as ja kerrosalaa kohti 1,29 t/k-m2.
50 vuoden aikana yhteensä päästöjä on 0,5 miljoonaa tonnia, joista suurin osa tulee rakennusten rakentamisesta
ja kunnossapidosta. Rakennusten energiankulutuksesta
ja henkilöliikenteestä tulee lähes saman verran päästöjä.
Vähiten päästöjä tulee infrastruktuurin rakentamisesta ja
kunnossapidosta. Rakentamisen aikana kertyy yli puolet
alueen elinkaaren aikaisista päästöistä, minkä jälkeen niiden kasvu tasaantuu. Suurehkon viheralueen vuoksi vettä
läpäisevän maa-alan osuus alueella on kasvanut.

Kuva 35. Taulukko: suunnitelma lukuina
Kuva 36. Rakennustyyppien jakautuminen
Kuva 37. Uuden ja vanhan rakennuskannan jakautuminen

39

VI EKOTEHOKKUUDEN OSATEKIJÄT
HERKKYYSTARKASTELU JA VERTAILU

TIIVIYS JA SIJAINTI

KEKO-ohjelman avulla on helppo vertailla eri vaihtoehtoja ja hakea ekotehokkainta ratkaisua. Arviointiprojektiin
pystyy syöttämään useamman vaihtoehdon tietoja ja näkemään tulokset rinnastettuna selkeinä graafeina ja taulukoina. Suunnitelman ensimmäisestä versiosta saatujen
tulosten perusteella olen tehnyt laskelmalle niin kutsuttuja herkkyystarkasteluja, joilla saadaan helposti selvitettyä
yksittäisten tekijöiden merkittävyyttä ja vaikutusta alueen
ekotehokkuuteen. Herkkyystarkastelussa tarkasteltavan
osan lähtötietoa muutetaan siten, että voidaan tarkastella ääriarvoja ja näin haarukoimalla löytää paras mahdollinen ratkaisu. (Lylykangas, et al., 2013) Herkkyystarkastelun
tuloksia olen verrannut kirjallisuudesta, tutkimuksista ja
raporteista poimimiini yhdyskuntasuunnitelman ekotehokkuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Tässä käsiteltävät osaalueet ovat tiiviys ja sijainti, ekosysteemi, energiantuotanto
ja kulutus, liikenne ja liikkuminen, elinkaari, materiaalit ja
kulutus. Osa-alueet noudattelevat KEKO-ohjelmasta saatavien tuloksien aihepiirejä sekä lähdekirjallisuudessa esiin
nousseita teemoja.

Suomen yhdyskuntarakenteen erityisongelma on sen
yhdyskuntataloudellisesti
epäedullinen
hajanaisuus.
Henkilöautokannan kasvun ja liikenneverkon tihentymisen vuoksi yhdyskunnat ovat useissa tapauksissa levinneet
ympäristöönsä, mikä on johtanut ylivoimaisesti harvimmin
asuttuihin taajamiin Pohjoismaiden sisällä. (Heinonen,
et al., 2002; Lahti & Moilanen, 2010) Muiden pohjoismaiden tasoon pääseminen vaatisi suomalaisten taajamien tiivistämistä noin kaksinkertaisiksi nykyisestään (Lahti
& Moilanen, 2010). Hajautuminen on suurta taajamissa,
mikä aiheuttaa tavallista pitempiä työssäkäynti- ja asiointietäisyyksiä, korkeita infrastruktuurin rakentamis- ja ylläpitokustannuksia sekä korkeita yhdyskuntien päivittäisestä
toiminnasta aiheutuvia liikennekustannuksia (Säynäjoki,
et al., 2014). Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen tarkoittaa uudisrakentamisen ja kasvun ohjaamista olemassa
olevaa yhdyskuntarakennetta tiivistäväksi ja täydentäväksi
sen sijaan, että rakennettaisiin uusia alueita, jotka laajentavat kaupunkia (Lylykangas, et al., 2013). Eheyttämisestä
seuraa siten myös infrastruktuurin ja palveluiden tehokkaampi hyödyntäminen ilman henkilöautosuoritteiden
lisääntymistä (Vehviläinen, et al., 2010; Lylykangas, et al.,
2013). Yhdyskuntarakenteen eheyttämistä on pidetty jo
pitkään maankäytön suunnittelun keskeisenä tavoitteena
(Lylykangas, et al., 2013; Ottelin, et al., 2015). Eheyttämistä
on perusteltu 1960-luvulta asti yhdyskuntataloudellisesti,
mutta samaa tavoitetta on myöhemmin voitu perustella
myös fossiilisten energialähteiden säästöllä ja ilmastonmuutoksen torjunnalla (Vehviläinen, et al., 2010). Lahden ja
Moilasen tutkimuksen mukaan tiivistyvä yhdyskuntarakenne voi voimistaa muita kasvihuonekaasupäästöjä vähentävien toimenpiteiden vaikutusta 5-20 % ja hajautuva puolestaan saattaa heikentää näitä toimenpiteitä jopa 10–30
% (Lahti & Moilanen, 2010).
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Kuva 38. Kuvaaja herkkyystarkasteluilla saavutetuista konaisekotehokkuustulosten vaihteluista

On yleisesti ymmärretty, että ekotehokas kaupunkirakenne on väistämättä tiheä, jotta luonnonvaroja ei tuhlata ja
jottei päästöjä aiheuteta liikaa (Lahti, et al., 2012). Vielä ei
kuitenkaan ole pystytty osoittamaan tyydyttävästi minkään yhdyskuntarakenteen paremmuutta energia- tai
kasvihuonekaasunäkökulmasta. Tiiviiden alueiden hyöty
on nähty siinä, että kun useampi ihminen asuu samassa taloudessa, he jakavat esimerkiksi lämmityksestä ja
liikenteestä aiheutuvat päästöt. Ottelin et al. kuitenkin
huomasivat tutkimuksessaan, että uusissa rakennuksissa elintila asukasta kohti on melko samansuuruinen
riippumatta siitä, kuinka kaukana asunto on keskustasta.
Vanhojen rakennusten osalta tutkimuksessa puolestaan
havaittiin, että mitä lähempänä keskustaa asutaan, sitä
pienempi elintila on asukasta kohti. Uusi rakennuskanta
keskusta-alueilla ei tässä valossa olekaan niin ekologisesti
kestävää kuin kirjallisuudessa ja strategioissa on annettu

ymmärtää. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että etäällä keskustasta asuvat kuluttavat vähemmän ja aiheuttavat
siten pienemmät päästöt. (Ottelin, et al., 2015) Heinosen
tutkimuksen mukaan asukkaiden kokonaispäästöt jopa
nousivat yhdyskuntarakenteen tiiveyden mukana. Suurin
osa kulutuksesta kohdistui kuitenkin matalamman hiili-intensiivisyyden kategorioihin, joten sillä saattaa olla päästöjä vähentävä vaikutus. Urbaanilla yhdyskuntarakenteella
vaikuttaisi itsessään olevan vain vähän vaikutusta alueen
kokonaiskulutukseen. Sen sijaan mitä suurempi alueen
kokonaiskulutus on, sitä suuremmat ovat hiilidioksidipäästöt yhdyskuntarakenteesta riippumatta. Heinosen mukaan aluerakenteiden tiiviyden ympäristö-, sosiaaliset ja
toiminnalliset hyödyt ovat monesta näkökulmasta merkittäviä, mutta ilmastonmuutoksen suhteen tiiviys ei ole riittävä tekijä ohjaamaan kaupunkien yhdyskuntarakenteen
muodostamista. (Heinonen, 2011)

Yhdyskuntarakenteen vaikutusta kokonaisekotehokkuuteen voi arvioida KEKO-ohjelmassa asukastiheyden ja
työpaikkojen, rakennustyyppien ja toimintojen jakauman sekä yhdyskuntarakenteellisen sijainnin perusteella.
Ohjelmassa otetaan huomioon alueen etäisyys keskustasta, sijainti yhdyskuntavyöhykkeillä sekä palveluiden
osalta etäisyys lähimmästä suuresta päivittäistavarakaupasta. KEKO-ohjelman rakentumisen vuoksi se ei sovellu asumistiheyden vaikutuksen tutkimiseen. Kokonaisekotehokkuus on jaettu kerrosalaneliöiden mukaan,
jolloin rakentamisen määrällä on suurin vaikutus ekotehokkuuteen. Asukasta kohti on laskettu keskimäärinen
päästöluku, minkä vuoksi asukasmäärän lisääminen (kerrosalaneliöiden pysyessä samana) johtaa väistämättä
huonompaan kokonaisekotehokkuustulokseen. Tämä ei vastaa todellisuutta, sillä äärimmilleen vietynä se
tarkoittaisi, että rakennettu alue ilman yhtäkään asukasta on kaikista ekotehokkain. Ohjelmalla voi kuitenkin
arvioida asumis- tai työpaikkatiheyden vaikutusta ekotehokkuuteen kasvihuonekaasupäästöjä tarkastelemalla, jolloin tarkastelun ulkopuolelle jäävät luontovaikutukset ja luonnonvarojen käyttö. Pelkästään päästöjä
tarkasteltaessa asukkaiden määrällä on suuri merkitys päästöjen jakautumisessa, erityisesti henkilöliikenteen
päästöihin. Työntekijöiden määrällä ei kuitenkaan ole ohjelman mukaan vaikutusta alueen kokonaisekotehokkuuteen. Väestön sijainti yhdyskuntarakenteessa aiheuttaa kohtalaisen pieniä muutoksia kokonaisekotehokkuuteen. Suurin vaikutus etäisyydellä keskustaan on henkilöliikenteen kasvaviin päästöihin. Infran rakentamisen ja kunnossapidon päästöt eivät kuitenkaan kasva, vaikka etäisyys keskustasta kasvaisi. Alueen sijainnilla
yhdyskuntarakenteessa ei ole vaikutusta luontovaikutuksiin eikä energiantuotannon päästöihin.
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LIIKENNE JA LIIKKUMINEN
Koska suomalaiset taajamat ovat keskimäärin harvempaan asuttuja kuin muissa Pohjoismaissa, ne tuottavat sen
vuoksi myös keskimäärin enemmän liikennesuoritteita
asukasta kohti (Lahti & Moilanen, 2010). Norjalaisen Petter
Næss:in tekemän väitöskirjatutkimuksen mukaan pohjoismaisia yhdyskuntia tutkittaessa maa-alan kaksinkertaistuminen asukasta kohti lisäsi liikenteen energiankulutusta
noin puolitoistakertaiseksi (Næss, 1995). Jos Suomen taajamat tiivistettäisiin noin kaksinkertaisiksi nykyisestään,
laskisi liikenteen energiankulutus yli kolmanneksella nykyisestä (Lahti & Moilanen, 2010). Vuonna 2007 Suomessa
liikenteen energiankulutuksesta 99 % johtui polttoaineista ja 1 % sähköstä. Suurin osa liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteessä. Rautateiden osuus päästöistä oli noin
1 %, lentoliikenteen noin 2 % ja vesiliikenteen noin 4 %.
Tieliikenteen päästöistä 59 % johtui henkilöautoliikenteestä. (Vehviläinen, et al., 2010)
Tulevaisuudessa autoilun merkitys päästöissä tulee kuitenkin vähenemään uuden teknologian kehityksen seurauksena. Jotta autoilun painoarvo pysyisi ennallaan
kasvihuonekaasupäästöjä tarkasteltaessa, tulisi autoilun
määrän kasvaa huomattavasti. Toisaalta Suomen autokanta uudistuu hidasta tahtia. (Säynäjoki, et al., 2014)
Ajoneuvojakauman, liikennesuoritteen ja uuden teknologian lisäksi suuri liikenteen päästöihin vaikuttava tekijä
on uusiutuvien polttoaineiden osuus kaikesta liikenteessä
käytetystä polttoaineesta. Esimerkiksi sähköauton moottori tarvitsee 2-3 kertaa vähemmän energiaa auton liikuttamiseen kuin perinteinen polttomoottori, jossa suurin osa
energiasta menee hukkaan lämpöhäviöinä. Lisääntynyt
sähköautojen määrä kasvattaa kuitenkin sähköenergian
tarvetta, jolloin ekologisuuden kannalta oleellisinta onkin,
onko tarjolla riittävästi päästötöntä sähköntuotantokapasiteettia kattamaan lisääntyvän kysynnän. (Vehviläinen, et
al., 2010) Liikenteen päästöjä arvioitaessa tulisi myös huomioida, että kyseessä eivät ole pelkästään ajoneuvojen aiheuttamat päästöt, vaan myös infraverkon rakentamisen ja
ylläpitämisen sekä korjauksen aiheuttamat päästöt (Lahti
& Moilanen, 2010).
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Kun arvioidaan yhdyskuntarakenteen vaikutusta liikenteen kysyntään, täytyy tarkastella erikseen arkiliikkumista, joka tapahtuu suurelta osin omassa elinpiirissä.
Yhdyskuntarakenne määrittää erityisesti työ-, koulu- ja
asiointimatkoja. Lisäksi on pitkämatkaista liikkumista, joka
koostuu enimmäkseen vapaa-ajan matkoista ja työasiointimatkoista. Pitkien, satunnaisten matkojen merkitys on
kokonaisliikennesuoritteen kannalta huomattava: noin
45 % suomalaisten vuosittain liikkumista kilometreistä
muodostuu yli 100 kilometriä pitkistä oman elinpiirin ulkopuolelle suuntautuvista erityis- ja lomamatkoista sekä
työasiointimatkoista. Pitkiin matkoihin on vaikea vaikuttaa
yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun keinoin. (Vehviläinen,
et al., 2010) Myös mökkimatkojen osuus liikennesuoritteesta on huomattavan iso, eikä yhdyskuntarakenteella
ole siihenkään suurta vaikutusta (Vehviläinen, et al., 2010;
Säynäjoki, et al., 2014). Sen sijaan ostos- sekä muihin vapaa-ajan matkoihin voidaan vaikuttaa toimintojen sijoittumisella. (Vehviläinen, et al., 2010; Lylykangas, et al., 2013) Erot
henkilöautosuoritteessa eri yhdyskuntarakenteen osissa
voivat olla suuria. Esimerkiksi kehyskuntien autovyöhykkeillä asuvien henkilöautolla päivittäin ajettujen kilometrien
määrä on jopa 3-4 -kertainen pääkaupunkiseudun joukkoliikennevyöhykkeellä asuviin verrattuna. (Vehviläinen, et
al., 2010) Myös Heinosen tutkimuksessa huomattiin, että
autoilu väheni tiiviyden kasvaessa (Heinonen, 2011).
Yhdyskuntasuunnittelun keinoilla voidaan vaikuttaa liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin vähentämällä henkilöliikenteen tarvetta. Sijoittamalla matkoja aiheuttavat toiminnot, kuten asunnot, työpaikat, palvelut ja virkistysalueet
lähemmäksi toisiaan, saadaan keskietäisyyksiä pienemmiksi. Se tarkoittaa aluetehokkuuksien ja asumistiheyksien
nostamista sekä toimintojen sekoittamista. (Lylykangas, et
al., 2013) Jotta motorisoidun kulkumuodon sijaan useammin valittaisiin kävely tai pyöräily, tulisi kävely- ja pyöräteiden laatuun ja turvallisuuteen panostaa (Vehviläinen, et
al., 2010; Lylykangas, et al., 2013). Käveleminen on usein
houkutteleva kulkutapa, kun etäisyys kohteeseen on riittävän lyhyt (Lylykangas, et al., 2013), joten palveluiden

tulisi sijaita mahdollisimman lähellä (Vehviläinen, et al.,
2010; Lylykangas, et al., 2013). Kevyen liikenteen reittien
varrella tulisi olla kaupunkikuvallisesti tai maisemallisesti
kiinnostavia kohteita, kaupallisia palveluja tai esimerkiksi
ravintoloita tai kahviloita. Pyöräilystä tulee houkutteleva
kulkumuoto, kun sen puitteista, kuten teiden pinnoitteista tai pyöräsäilytyksestä on huolehdittu. Asukas- ja työpaikkatiheydeltään suurten alueiden joukkoliikennetarjontaa voidaan lisätä, jolloin henkilöauton käyttäjät voivat
siirtyä joukkoliikenteen käyttäjiksi. Mitä enemmän ja mitä

tiheämmin joukkoliikennetarjontaa on, sitä helpommaksi
sen käyttäminen muuttuu. Lähijuna koetaan usein hyväksi kulkutavaksi sen nopeuden ja matkustusmukavuuden
vuoksi, mutta silloin edellytyksenä ovat riittävä junatarjonta, jatkoyhteydet, asemapalvelut sekä riittävät pysäköinti- ja
pyöränsäilytysmahdollisuudet. Jos etäisyys joukkoliikennepysäkille on lyhyempi kuin pysäköintipaikalle, saattaa asukas valita henkilöauton sijasta bussin, ratikan tai metron.
(Lylykangas, et al., 2013)

KEKO-ohjelma huomioi ainoastaan henkilöliikenteen päästöt, sillä tavaraliikenteestä ei ole käytettävissä riittävää tietopohjaa laskentaa varten. Myöskään työpaikkojen sijoittumista ei tarkastella laskennassa, sillä työmatkojen vaikutusten arviointiin ei ollut käytettävissä riittävän tarkkaa tutkimustietoa. (Nissinen, 29.4.2016)
Ohjelmassa liikenteen määrään ja sen kasvihuonekaasupäästöihin pystyy vaikuttamaan melko rajoitetusti,
sillä kaupunkiseudun kokoluokka, asukkaiden määrä ja etäisyys kaupungin keskustasta ovat ainoat tekijät,
joilla saa muutettua tulosta. Ohjelma laskee keskimääräisen henkilöliikennekilometrimäärän asukasta kohti, joten se ei anna mahdollisuutta olettaa, että esimerkiksi osa tarkastelualueen asukkaista olisi omaksunut
autottoman elämäntavan. Kuitenkin, jos alueen sijainti on lähellä keskustaa tai joukkoliikennevyöhykkeellä
ja lähellä suurta päivittäistavarakauppaa, asukkaiden henkilöliikennesuorite pienenee ja siten myös henkilöliikenteen päästöt ovat pienemmät. Laskelmissa on otettu huomioon ajoneuvojen päästöjen väheneminen
50 vuoden elinkaaren aikana energiatehokkuuden kasvamisen myötä (Nissinen, 29.4.2016).
Liikenneverkon määrän muutokset heijastuvat luonnonvarojen käyttöön, mutta eivät henkilöliikenteen
päästöihin. Pieni liikenneverkko kuluttaa luonnonvaroja vähemmän, millä on kokonaisekotehokkuutta parantava vaikutus. Vaikutukset näkyvät infrastruktuurin rakentamisen ja kunnossapidon pienentyvissä päästöissä sekä vähäisemmässä materiaalien kulutuksessa. Suuri liikenneverkko vähentää myös alueen maaalan läpäisevyyttä. Liikenneverkon erityistilanteita, kuten siltoja ja alikulkuja ei pysty erittelemään laskelmiin.
Parkkipaikoilla on melko pieni vaikutus kokonaisekotehokkuuteen, eikä edes parkkipaikkojen poistamisella
saa suuria muutoksia aikaan. Parkkipaikkojen määrä ei myöskään vaikuta henkilöliikenteen päästöihin.
Maanpäälliset parkkipaikoilla on herkkyystarkasteluiden mukaan kokonaisekotehokkuutta eniten huonontava vaikutus, sillä ne nostavat infrastruktuurin rakentamisen ja kunnossapidon päästöjä ja samalla luonnonvarojen käyttö kasvaa. Toisaalta luonnonvarojen kulutus infrastruktuurin osalta vähenee. Maanalaisilla
parkkipaikoilla on pienempi vaikutus infrastruktuurin materiaalien kulutukseen.
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ENERGIAN TUOTANTO JA KULUTUS
Rakennetun
ympäristön
kasvihuonekaasut
syntyvät pääosin energiankulutuksesta (Vehviläinen, et al.,
2010). Suomen energiankulutus on luonnostaan suuri
(Lylykangas, et al., 2013) mikä osittain johtuu metsäsektorin (paperi- ja puunjalostusteollisuuden) korkeista energiankäyttöluvuista. Energiankulutusta mitataan yleensä ostoenergiana ja primäärienergiana (kuva 39). Ostoenergia
pitää sisällään lämmitykseen käytetyt polttoaineet, kaukolämmityksen ja sähkölämmityksen, eli se on energiaa,
joka on rakennuksen loppukäytössä. Primäärienergialla
tarkoitetaan loppukäytössä kulutettavan energian tuottamiseksi vaadittavaa energiamäärää. Primäärienergian kulutus on loppukäytössä olevaa energiaa suurempi siirrossa, jakelussa ja tuotannossa tapahtuvien häviöiden vuoksi.
Eniten häviöitä syntyy sähkön tuotannossa. Kotimainen
sähköntuotanto tuottaa laskennallisesti enemmän päästöjä, sillä ulkomailta tuodun sähkön mahdollisia päästöjä
ei oteta huomioon. Rakennusten energiatehokkuutta parantamalla voidaan vaikuttaa rakennusten ostoenergian
tarpeeseen. Lisäksi oma energiantuotanto vähentää ostoenergian tarvetta. (Vehviläinen, et al., 2010)
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Sähkönkulutuksesta suurin osa menee kuluttajalaitteiden
energiankulutukseen, esimerkiksi kodinkoneisiin ja viihde-elektroniikkaan. Tämä kuitenkin vaihtelee käyttäjä- ja
rakennuskohtaisesti, sillä esimerkiksi palvelurakennuksissa sähköä kulutetaan erityisesti tietokoneisiin, tulostimiin
ja tutkimuslaitteisiin. Rakennusten sähkönkäyttöön liittyvät päästöt johtuvat lähes yksinomaan sähköntuotannossa käytetyistä fossiilisista polttoaineista ja turpeesta.
Lämmitysenergiasta suuri osa kuluu tilojen lämmittämiseen ja lähes yhtä suuri osa ilmanvaihtoilman lämmittämiseen. Lisääntyvä lämmöntalteenotto toisaalta vähentää
lämmitystarvetta, mutta lisää hieman kiinteistösähkön kulutusta. Suomessa yleisesti käyttövesi lämmitetään samalla
järjestelmällä kuin rakennusten tilat, mutta tämä saattaa
tulevaisuudessa muuttua aurinkokeräimien ja ilma-vesilämpöpumppujen yleistymisen myötä. (Vehviläinen, et al.,
2010)
Perinteinen suomalainen kaukolämpöjärjestelmä on jo
valmiiksi suhteellisen ekotehokas, sillä se perustuu sähköntuotannolle, jonka sivutuotteena syntyvä lämpö voidaan ottaa talteen ja käyttää hyödyksi. Tällöin energialähteiden käyttö on tehokkaampaa kuin saman sähkö- ja
lämpömäärän tuottaminen erillisesti. (Lahti & Moilanen,
2010) Suomessa käytetään kaukolämpöjärjestelmän sähkön ja lämmön yhteistuotannossa suurimmaksi osaksi
fossiilisia polttoaineita. (Säynäjoki, et al., 2014) Paikallisesti
kaukolämmön päästöt voivat olla kuitenkin hyvin erilaisia
riippuen kaukolämpölaitoksen käyttämistä polttoaineista
ja sähkön yhteistuotannon osuudesta. (Vehviläinen, et al.,
2010) Kaukolämpöverkon alueella polttoaineisiin tulisikin
kiinnittää huomiota, sillä yhteystuotanto on kestävä ratkaisu vain fossiilisista polttoaineista irrotettuna (Säynäjoki, et
al., 2014). Uusiutuvaan energiaan investointi saattaa laskea
huomattavasti kaukolämmön päästökerrointa lähitulevaisuudessa. Kaukolämmön päästökertoimen pieneneminen
tarkoittaisi kaikkien kaukolämpöön liitettyjen rakennusten
energiankäytön CO2-ekv-päästöjen laskua. (Lylykangas, et
al., 2013) Kaukolämmitettyjen talojen energiatehokkuuden
parantaminen tai siirtyminen lämpöpumppujen käyttöön

Kuva 39. Kaavio energiankulutuksesta
ja -tuotannosta.

saattaa heikentää kaukolämmön yhteistuotannon edellytyksiä, sillä se vähentää yhteistuotetun sähkön määrää ja
lisää primäärienergian kulutusta. (Vehviläinen, et al., 2010)
Uusia, entistä tehokkaampia ja päästöttömämpiä energiajärjestelmiä kehitetään koko ajan. Sellaisia ovat esimerkiksi aurinko- ja tuulisähkö ja lämpöpumput. EPBDdirektiivi painottaa uusiutuvan lähienergian tuotantoa ja
kulutusta, mikä käytännössä tarkoittaa hajautettua järjestelmää, jossa uusiutuva energia tuotetaan rakennuksessa
tai rakennuksen läheisyydessä. Tällaisen energian tuottopotentiaali riippuu hyvin pitkälle yhdyskuntasuunnittelusta. (Lylykangas, et al., 2013) Hajautettu energiantuottojärjestelmä mahdollistaa kaikkien itse tuottaman energian
ja siitä hyötymisen (Lahti & Moilanen, 2010). Hajautettu

tuotanto voi auttaa saavuttamaan suhteellisen korkean
hiilitehokkuuden haja-asutusalueilla asuinpinta-aloista ja
autoriippuvuudesta huolimatta. Päästöttömät autot tulevat korostamaan tätä yhteyttä. (Säynäjoki, et al., 2014)
Energiantuotannon päästöjen vähentämisen toimenpidevaihtoehtoja vertailtaessa tulisi selvittää toteuttamisvaiheen hiilipiikki ja suhteuttaa se odotettaviin hyötyihin,
sekä laskea hiilipiikin takaisinmaksuaika suhteutettuna
toimenpiteen elinkaaren pituuteen. Muutamien tarkastelujen mukaan energiantuotannon ja -kulutuksen optimointi saattaa olla jopa yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja henkilöautoilun rajoittamista tehokkaampi keino
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. (Säynäjoki, et
al., 2014)

KEKO-ohjelmassa alueen energiankulutus muodostuu rakennusten käyttötarkoituksesta, iästä sekä energiatehokkuudesta (Nissinen, 29.4.2016). Energiankulutuksen kasvihuonekaasupäästöihin puolestaan vaikuttaa vain
energiantuotantotapa. Ohjelmassa rakennuksille voi määritellä energiatehokkuuden normitasolle, matalaenergiatasolle tai passiivitasolle. Energiatehokkuuden nostamisella on kuitenkin vain pieni parantava vaikutus kokonaisekotehokkuuteen. Energiankulutus vähenee, mutta rakentamisen ja kunnossapidon sekä infrastruktuurin
kasvihuonekaasupäästöt jopa kasvavat hieman. Suurin energiankulutus on palvelurakennuksilla, toimistorakennuksilla, teollisuus- ja muilla tuotantorakennuksilla ja liikennerakennuksilla. Pienin energiankulutus on kerrostaloilla, vaikka lämmönkulutus on suurempaa kuin muilla rakennustyypeillä. Kerrostaloissa kuluu kuitenkin
sähköä ja jäähdytystä vähemmän.
Energiantuotantotavan optimoinnilla on KEKO-ohjelmassa hyvin suuri vaikutus kokonaisekotehokkuuteen ja
ohjelmassa onkin mahdollista tutkia eri energiantuotantomuotojen hyötysuhteiden ja päästöjen vuosittaisen
vähentymisen vaikutuksia. Esimerkiksi kaukolämpöverkon vuosittaisella 10 % päästövähennyksellä päästään
KEKO-ohjelman mukaan yhtä hyvään kokonaisekotehokkuustulokseen kuin käyttämällä uusiutuvaa energiaa
(esimerkiksi aurinkosähkö ja maalämpö). Paikalla tuotettu energia, kuten aurinko- ja tuulisähkö huomioidaan
laskelmissa energiankulutusta pienentävänä tekijänä (Nissinen, 29.4.2016). Energiantuotantotapa vaikuttaa
rakennusten rakentamisen ja kunnossapidon päästöihin, mutta ei materiaalinkulutukseen. Alueen sijainti
puolestaan ei vaikuta energiantuotantotavan päästöihin, vaikka olemassa olevaa infrastruktuurin hyödyntäminen voisi potentiaalisesti pienentää päästöjä. Energiankulutuksen todellisia päästöjä ei voikaan arvioida
KEKO-ohjelman tyylisellä yksinkertaistetulla työkalulla täydellisesti, vaan tarkastelu vaatisi tapauskohtaisempaa
laskentaa ja vaativampaa asiantuntija-arviointia (Nissinen, 29.4.2016).
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ELINKAARI
Rakennetun ympäristön elinkaareen sisältyvät tuotanto,
käyttö ja purku alkaen raaka-aineiden valmistuksesta ja
päättyen kierrätykseen tai käsittelyn jälkeen uusiokäyttöön
(Lahti & Moilanen, 2010). Suomen rakennuskanta on tällä hetkellä keskimäärin nuorta ja poistuma on sen vuoksi
vähäinen. Poistuman kehityksen ennustaminen ei kuitenkaan ole varmaa ja ero korjaamisen ja purkamisen välillä
voi olla epäselvä. (Vehviläinen, et al., 2010) Olemassa oleva
rakennuskanta on niin kutsuttu hiilivaranto, ja siksi uuden
rakentaminen vanhaa purkamalla on Suomen mittakaavassa huono ratkaisu päästöjen vähentämiseksi (Säynäjoki,
et al., 2014). Rakennusten elinkaaressa rakentamisesta
johtuva hiilipiikki eli päästöjen kerääntyminen lyhyelle
ajalle on niin suuri, että tarkasteltaessa kumulatiivisia vaikutuksia se nousee hyvin keskeiseen asemaan (Säynäjoki,
et al., 2012). Rakentamisvaiheen päästöt liittyvät pääosin
materiaalien tuotantoon ja kuljettamiseen. Vasta riittävän
laaja elinkaarinäkökulma tuo kattavan tuloksen todellisista päästöistä ja eri elinkaaren vaiheiden merkityksistä.
(Säynäjoki, et al., 2014) Fyysisen ympäristön rakenteiden
ja sijainti- ja järjestelmävalintojen pitkäikäisyyden vuoksi

vaikutukset tulisi arvioida vähintään 50 ja mieluiten 100
vuoden päähän (Lahti & Moilanen, 2010).
Uudisrakennusten korkea energiatehokkuus johtaa asukkaiden kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen vasta
hyvin pitkän ajan kuluttua. Asumisen ja liikkumisen päästöttömyyttä tehostavat toimenpiteet saattavat jo rakentamisvaiheessa aiheuttaa niin suuren määrän päästöjä, että
käytönaikaisen ekotehokkuuden hyödyt saavat aikaan vastaavansuuruiset säästöt päästöissä vasta vuosikymmenten
kuluttua. Rakentamisen hiilipiikin pienentäminen saattaa olla yhdessä energiantuotannon ja -kulutuksen optimoinnin kanssa jopa yhdyskuntarakenteen eheyttämistä
ja henkilöautoilun rajoittamista tehokkaampi keino kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. (Säynäjoki, et al.,
2012) Hiilipiikin vuoksi rakennuksen rakennusten käyttöiän
kasvattaminen voisi lisätä matalahiilisyyttä. Tulevaisuuteen
siirrettävä rakentaminen johtaa todennäköisesti matalampiin hiilipiikkeihin, sillä energiantuotanto ja rakennusmateriaalit tulevat puhdistumaan globaalisti. (Säynäjoki, et al.,
2014)

KEKO-ohjelmassa käsitellään elinkaarta rakennusajan ja vuosikymmenittäin tarkasteltujen päästöjen kerääntymisen
kautta. Alueen nopea rakentaminen aiheuttaa enemmän kasvihuonekaasupäästöjä, erityisesti rakennusten energiankulutuksen ja henkilöliikenteen osalta. Toisaalta luonnonvaroja ja materiaaleja kulutetaan vähemmän, kun alue
rakennetaan nopeasti ja se puolestaan parantaa ekotehokkuutta. Lyhyen rakennusajan vuoksi rakentamisen päästöt
ajoittuvat piikkimäisesti oletetulle rakennusajalle alueen elinkaaren alkuun. Pitkä rakennusaika aiheuttaa puolestaan
pienemmät kasvihuonekaasupäästöt, mutta suuren luonnonvarojen ja materiaalien kulutuksen. Energiantuotannon
päästöt tulevat laskemaan lähitulevaisuudessa toteutettavien toimenpiteiden vuoksi, mistä johtuen tarkastelun alkuvaiheessa tapahtuva energiankulutus aiheuttaa enemmän päästöjä kuin tarkastelun loppuvaiheen kulutus (Nissinen,
29.4.2016). Ohjelma laskee alueen tarkasteltavaksi elinkaareksi 50 vuotta, jonka aikana laskennassa on huomioitu
eri rakennustyypeille noin 20 erilaista kunnossapitotoimenpidettä, joilla kaikilla on yksilöllinen elinkaaren pituus
(Nissinen, 29.4.2016). Rakentamisen hiilipiikki näkyy tuloksissa selkeästi, sillä yli puolet päästöistä tuotetaan jo ohjelmaan syötetyn rakennusajan aikana. Alueen valmistumisen jälkeen päästöjen kasvu tasoittuu. Purettavien rakennusten ja infrastruktuurin vaikutus ei näy laskelmassa (Nissinen, 29.4.2016), minkä vuoksi ohjelmalla ei pysty tutkimaan
vanhan rakennuskannan säilyttämisen etua uuden rakentamiseen nähden.
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MATERIAALIT
Rakennusmateriaalien ilmastovaikutusta lasketaan yleisesti energiana (saks. graue Energie, engl. embodied energy),
joten on mielekästä katsoa materiaalivalintojen kuuluvan
energiatehokkuuden ja päästöttömyyden edistämiseen
(Lylykangas, et al., 2013). Rakentamisen hiilipiikin vuoksi erityisesti rakentamisvaiheen materiaalivalintoihin tulisi kiinnittää tarpeeksi huomiota. Hiilipiikin hillitsemistä ohjaa
vähähiilisten rakennusmateriaalien valinta ja hiili-intensiivisten materiaalien käytön optimointi, sillä yhdistelmänä
matalahiiliset materiaalit ja korkea energiatehokkuus madaltavat huomattavasti alueen hiilikuormaa. (Säynäjoki, et
al., 2014) Ruuska et al. laskivat kuusikerroksisen asuinkerrostalon materiaalien hiilijalanjäljen Ympäristöministeriön
tutkimushankkeessa ja totesivat raportissaan, että energiatehokkuuden parantaminen tulee johtamaan rakentamisen materiaaleihin liittyvien kasvihuonekaasupäästöjen merkityksen kasvamiseen. Materiaalit muodostavat
tulevaisuudessa entistä suuremman osuuden rakennuksen elinkaarenaikaisista päästöistä. (Ruuska, et al., 2013)
Rakennusmateriaalien valmistusten päästöjä tunnetaan

kuitenkin huonosti, sillä tutkittua tietoa ei ole vielä tarjolla.
(Vehviläinen, et al., 2010; Martinkauppi, 2010)
Elinkaariajattelua tulisi korostaa myös rakennusmateriaalien kohdalla, sillä 20 % rakennusjätteestä päätyy nykyisin
kaatopaikalle (Ruuska, et al., 2013). Rakenteiden käyttöiän
pidentäminen vähentäisi rakennusmateriaalien kulutusta
jo rakennusvaiheessa ja erityisesti käyttö- ja kunnossapitovaiheissa. (Vainio, et al., 2012) Myös materiaalien tehokkaan
kierrätyksen avulla voitaisiin saavuttaa sekä materiaali- että
päästöhyötyjä. Tulevaisuuden materiaalitehokkuuden
parantamisen kannalta haasteena on lisätä materiaalien kierrätystä. Keskeisiä jätteitä ovat mm. muovit ja puu.
(Ruuska, et al., 2013) Valtioneuvoston asetuksen jätteistä
(179/2012) 16 §:n mukaan vuonna 2020 tulee kierrättää vähintään 70 painoprosenttia rakennus- ja purkujätteestä
(Valtioneuvoston asetus jätteistä…, 2012). Suomen rakennusjätteissä on suuri määrä puuta, joten tavoitetta ei tulla
saavuttamaan nykyisillä käytännöillä. (Ruuska, et al., 2013)

KEKO-ohjelmassa huomioidaan rakennuksien ja infrastruktuurin materiaalien kulutus, mutta ei energiantuotantomuotojen materiaaleja. Ohjelmassa pystyy valitsemaan eri rakennustyypeille päämateriaalit, mutta vaihtoehdot
ovat hyvin pelkistetyt: materiaalit on jaoteltu uusiutuviin ja uusiutumattomiin (Nissinen, 29.4.2016). Kerrostaloille
ovat valittavissa 1. puu, 3. betoni tai 3. raskas betoni, rivitaloille sekä omakoti- ja paritaloille 1. puu, 2. tiiliverhoiltu puu tai 3. tiili sekä muille rakennustyypeille 1. puu, 2.teräs, betoni, kevytsoraharkko ja lasi tai 3. teräs, betoni ja
lasi. Vähäisistä vaihtoehdoista huolimatta materiaalin valinnalla on suuri vaikutus kokonaisekotehokkuuteen.
Puun valmitseminen rakennuksen päämateriaalin johtaa laskelmassa hyvään kokonaisekotehokkuustulokseen.
Luonnonvarojen ja materiaalin kulutus pienenee, mutta puu materiaalina johtaa suurempaan maamassojen kulutukseen. Lisäksi kasvihuonekaasupäästöt ovat kokonaisuudessaan hieman pienemmät, sillä erityisesti infrastruktuurin rakentamisesta ja kunnossapidosta syntyvät pienemmät päästöt. Perustusolosuhteet on jaettu tavanomaisiin ja vaativiin, joista vaativat perustukset lisäävät kuitenkin luonnonvarojen käyttöä. Tarkasteluissa jopa vaativissa
perustusolosuhteissa puun valitseminen päämateriaaliksi paransi kokonaisekotehokkuutta. Kuitenkin rakennusten
rakentamisen kasvihuonekaasupäästöt kasvavat ja materiaaleja kuluu enemmän, kun perustusolosuhteet ovat
vaativat. Tiet on jaoteltu eri tietyyppeihin ja eri perustusolosuhteisiin, jotka yhdessä määräävät teiden materiaalinkäytön (Nissinen, 29.4.2016). Eniten materiaaleja vie liiketilojen rakentaminen.
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EKOSYSTEEMI
Ekosysteemipalvelut ovat ekosysteemien tuottamia aineellisia tai aineettomia ilmaispalveluja, joista monet
ovat ihmiselle ja yhteiskuntien toiminnoille elintärkeitä.
Tällaisia ovat mm. pohjaveden suodattuminen, hiilen sitominen, eroosionesto, tulvasuojelu, maaperän mikrobien
hajotustoiminta ja hyönteisten pölytyspalvelut. (Heinonen,
et al., 2002) Ekosysteemipalvelut ovat erityisen merkittäviä kaupungeissa, joissa niitä löytyy lähinnä viheralueilta.
Viheralueet tekevät kaupunkiperäisiä haitta-aineita myrkyttömiksi ja vähentävät hulevesiin liittyviä haittoja. Lisäksi
viheralueilla on esteettistä arvoa ja ne tarjoavat kaupunkilaisille virkistyspalveluita. (Maa- ja metsätalousministeriö,
2014) Heterogeenisyys ja monimuotoisuus ovat luonnon
perusominaisuuksia. Ekosysteemien monimuotoisuus
tarkoittaa vaihtelua laajemmassa maantieteellisessä mittakaavassa. Sillä voidaan tarkoittaa maisematason eroja,
erilaisten ympäristötyyppien rakenteessa ja toiminnassa
olevaa erilaisuutta tai ekosysteemin osien alueellista monimuotoisuutta. (Heinonen, et al., 2002)
Maailmanlaajuisesti luonnon monimuotoisuuden suurin
uhka on maankäyttö ja sen muutokset (Heinonen, et al.,
2002). Ihmisten toiminta muuttaa vuosittain noin 2 % alkuperäisiä luonnonympäristöjä maa- ja metsätalouskäyttöön

ja rakennetuksi ympäristöksi. Tämän vuoksi ekosysteemit
hupenevat ja pirstoutuvat. (Seppälä & Salo, 2001 viitattu:
Heinonen, et al., 2002) Ekosysteemien toiminta on osittain
jo peruuttamattomasti vaurioitunut ja ekosysteemien tarjoamat palvelut häiriintyneet. Maankäytön suunnittelulla
sekä yhdyskuntarakenteen kehittämisellä on suuri merkitys luonnon ekosysteemien toiminnan ja eliöyhteisöjen
turvaamisessa. Luonnonvarojen kestävä käyttö on tästä näkökulmasta olennaista. (Heinonen, et al., 2002)
Ekotehokkuusajatteluun tulee sisällyttää luonnonvarojen
moninaisuus ja biologisen monimuotoisuuden eri tasot,
sekä luonnonvarojen pitkän aikavälin tuoton turvaaminen
(Heinonen, et al., 2002). Jotta voidaan tehdä kestäviä päätöksiä, tarvitaan tietoa siitä, miten ekosysteemien prosessit
toimivat, mitkä tekijät vaikuttavat niihin ja miten luonnonvarat uusiutuvat. (Heinonen, et al., 2002) Uutta tutkimusta tarvitaan lisäksi niistä kaupunkiekologian osa-alueiden
ilmiöistä, joilla on, tai voisi olla, suora yhteys alueellisen
ekotehokkuuden määrittelyyn, mittaustapoihin ja vaikutusketjujen tunnistamiseen. Tutkimuksissa tulee ottaa
huomioon paikalliset erityisolosuhteet, sillä kansainvälisistä kaupunkiekologisista tutkimustuloksista ei välttämättä
löydy Suomeen soveltuvaa perustietoa. (Lahti, et al., 2012)

KEKO-ohjelmassa käytetään viittä indikaattoria, jotka kuvaavat vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemien toimintaan: biomassan nettoprimäärituotanto, maankäytön luonnon monimuotoisuus-indeksi, maanpinnan läpäisevyys, arvokkaat luontoalueet sekä laajat luontoalueet. Indikaattorit kuvaavat monia asioita, mutta jättävät
toisaalta monia vaikutuksia huomioimatta, minkä vuoksi tarkempien luontovaikutuksien selvittämiseksi tarvitaan aina
erillisiä luontoselvityksiä. (Nissinen, 29.4.2016) Läpäisemättömän maan osuudella on suuri vaikutus hulevesien hallinnassa, sillä mikäli läpäisevää maata on vähän, joudutaan hulevesiä varten rakentamaan suuremmat sadevesijärjestelmät. KEKO-ohjelma ottaa huomioon myös eri rakennustyyppien merkityksen maan läpäisevyydessä, sillä esimerkiksi
kerrostalovaltaisuus johtaa parempaan maan läpäisevyyteen kuin muilla rakennustyypeillä. Erityisesti teollisuusrakennusten ja toimistojen suuri määrä kasvattaa läpäisemättömän maan alaa. Suuri viheralueen määrä johtaa kokonaisekotehokkuustarkastelussa hyviin luontovaikutuksiin ja parantuvaan biodiversiteettiin. Päästöt pysyvät kuitenkin lähes
samana. KEKO-ohjelmassa suurella viheralueen määrällä ei ole vaikutusta luonnonvarojen kulutukseen.

48

KULUTUS
Kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti joten ne voivat tulevaisuudessa olla hyvinkin
erilaisia kuin nykyään (Ottelin, et al., 2015). Vaikka yhdyskuntarakenteella ei ole niin suurta vaikutusta kulutukseen
kuin muilla tekijöillä (Lahti, et al., 2012; Säynäjoki, et al.,
2014), voidaan yhdyskuntarakenteen suunnittelussa nähdä tärkeänä kestävämpien elämäntapojen tukeminen ja
mahdollistaminen (Säynäjoki, et al., 2014). Useat viimeaikaiset tutkimukset viittaavat siihen, että kaupunkimaisilla alueilla korkea tulotaso sekä helpot ja monipuoliset kulutusmahdollisuudet johtavat tilanteeseen, jossa niiden päästöt
ylittävät asumisen ja yksityisautoilun päästövähennykset.
(Säynäjoki, et al., 2014; Ottelin, et al., 2015) Ottelin et al. totesivat tutkimuksessaan, että toisin kuin on aikaisemmin
oletettu, kaikkia asumisen ja olemisen päästöjä tarkasteltaessa suurimmat kasvihuonekaasupäästöt olivat uusissa
keskustarakennuksissa asuvilla ihmisillä. Pienimmät päästöt olivat kaupunkien ulkopuolella uusissa rakennuksissa
asuvilla ihmisillä. Tutkimuksessa todettiin, että suurimmat
vaikutukset kokonaispäästöihin olivat lopulta elämäntavoilla, perherakenteilla ja tulotasolla. (Ottelin, et al., 2015)
Kulutuksen laskeminen asukasta kohti on vaikeaa ja laskelmien tulokset vaihtelevatkin suuresti (Heinonen, 2011).
Uudet ympäristöystävälliset innovaatiot eivät välttämättä
edes johda kestävän kehityksen mukaiseen lopputulokseen. Ekotehokkuudella saavutetut edut saattavat mitätöityä sillä, että kuluttajat hankkivat entistä enemmän
ekologisesti parempia tuotteita, jolloin päästöt eivät varsinaisesti vähene. (Heinonen, et al., 2002) Tätä kutsutaan

rebound -vaikutukseksi (Säynäjoki, et al., 2014). Tällöin
tuotannon ympäristöystävällisyyden avulla saadut säästöt
katoavat lisääntyneen tuotannon ja kulutuksen tai uusien
käyttökohteiden vuoksi (Säynäjoki, et al., 2014; Klein, 2015).
Ekotehokkuuteen tähtäävillä toimilla voi todellisuudessa
olla kulutuksen muuttumisen vuoksi myös negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi auton omistus on merkittävä kuluerä
ja hyvätuloisia kotitalouksia lukuun ottamatta se vaikuttaa
muihin kulutusvalintoihin. Autosta luopuminen todennäköisesti vapauttaa varoja muuhun kulutukseen ja saattaa
vähentää siten autosta luopumisen päästövähennystä.
(Säynäjoki, et al., 2014)
Vuositason sijaan olisi mielekästä siirtyä reaaliaikaiseen
seurantaan ja säätöön, johon on teknologian puolesta tarjolla jo erilaisia ratkaisuja (Vainio, et al., 2012). One Tonne
Life –kokeilu on siitä hyvä esimerkki. Siinä testattiin pystyisikö nelihenkinen perhe laskemaan hiilidioksidipäästönsä
7,3 tonnista vain yhteen tonniin vuodessa asiantuntijoiden
ja seurantalaitteiden avustuksella. Perhe muutti energiatehokkaaseen taloon, joka kulutti vain uusiutuvaa energiaa. Lisäksi he saivat käyttöönsä sähköauton, sekä opastusta
ympäristöystävälliseen elämäntyyliin. Kokeilun tuloksena
perhe sai parhaimmillaan laskettua päästönsä 1,5 tonniin
vuodessa. Tulos oli todella hyvä, sillä perhe laski liikenteestä
johtuvia päästöjään 95 %, ruuasta johtuvia päästöjä 80 %
ja asumisesta johtuvia päästöjä 60 %. Kokonaisuudessaan
perhe sai elämäntapamuutoksilla ja energiatehokkailla
puitteilla pienennettyä hiilijalanjälkeään 75 %. (One Tonne
Life…, 2011)

KEKO-ohjelma huomioi alueen asukkaan hiilijalanjäljestä asumisen ilman irtaimistoa sekä arkiliikkumisen päästöt
ilman ajoneuvon hankintaa (Nissinen, 29.4.2016). Tällöin suuri asukkaiden määrä johtaa luonnollisesti suurempiin kulutuksesta johtuviin päästöihin. Kulutustottumusten merkittävyyttä ei voi tutkia ohjelmassa, sillä kulutuksen määrää
ei pysty muuttamaan. KEKO-ohjelmassa on haluttu ottaa huomioon vain ympäristön suorat vaikutukset kulutukseen, sillä maankäytön suunnittelun epäsuoria vaikutuksia kulutukseen ei pystytä todentamaan (Nissinen, 29.4.2016).
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HAVAINTOJA TEHOKKUUDESTA

MUUT TEKIJÄT

Herkkyystarkasteluissa olen testannut suurien linjojen
muutoksia ja niiden vaikutusta kokonaisekotehokkuuteen.
Tarkastelujen tuloksena kokonaisekotehokkuutta huonontavat pitkä rakennusaika, vaativat perustukset, suuri määrä
liiketilaa, pieni määrä työpaikkoja, suuri määrä palveluja ja
suuri määrä toimistoja. Lisäksi ohjelman rakenteen vuoksi asukasmäärän lisääntymisellä on negatiivinen vaikutus
kokonaisekotehokkuuteen.
Kokonaisekotehokkuuteen
on vain vähän vaikutusta viheralueen pienentämisellä,
parkkipaikkojen määrällä, sijoituksella ja rakenteella, rakennusten energiatehokkuudella ja alueen sijainnilla
yhdyskuntarakenteessa. Kokonaisekotehokkuutta parantaa kerrostalojen suuri osuus alueen uudisrakennuksista,
alueen sijainti lähellä keskustaa, lyhyt rakennusaika, pieni
liikenneverkko, puun käyttäminen rakennusmateriaalina,
suuri viheralueen määrä ja energiantuotannon muuttaminen uusiutuvaksi tai vähäpäästöiseksi.

Ekorakentamista kuvaavien indikaattoreiden rinnalle tulisi
saada ihmisen kaikkia toimintoja ja elämänalueita kattavia
ekotehokkuusmittareita. Usein kuitenkin seurataan helposti mitattavia ekotehokkuusindikaattoreita, kuten energian- tai vedenkulutusta, ja jätetään selvittämättä esimerkiksi liikkumiskäyttäytyminen, elintarvikkeiden tuotanto ja
kulutus sekä esimerkiksi loma-asuminen ja kaukomatkailu. (Lahti, et al., 2012) Näillä voi olla suuriakin merkityksiä
ekotehokkuuden kannalta. Esimerkiksi laadukas viher- ja
virkistysympäristö voi vähentää vapaa-ajan matkailua tai
loma-asumisen tarvetta, mistä johtuva lento- tai henkilöautoliikenteen väheneminen pienentäisi kokonaispäästöjä huomattavasti. (Lylykangas, et al., 2013) Tekniikan kehittymisestä huolimatta ja toisaalta osin myös siitä johtuen
energiatehokkuuden toteutuminen tarpeeksi laajamittaisesti edellyttää muutoksia ihmisten käyttäytymisessä
(Vehviläinen, et al., 2010; Klein, 2015).

Osa kokonaisekotehokkuuteen vaikuttavista päätöksistä
tehdään jo alueen valinnalla. Valinta vaikuttaa sijainnin
kautta henkilöliikenteen määrään, joukkoliikenteeseen ja
palvelujen läheisyyteen, luontoarvojen säilymiseen sekä
perustusolosuhteisiin. Lisäksi sijainti vaikuttaa energiantuotantomenetelmien valintamahdollisuuksiin, mutta
ohjelmassa ei kuitenkaan oteta huomioon olemassa olevan infrastruktuurin vaikutusta esimerkiksi teknisten verkostojen rakentamiseen. Suurin merkitys KEKO-ohjelman
mukaan on energianlähteiden valinnalla sekä materiaaleilla. Liikenneverkon pienentämisellä ja rakennustyyppien optimoinnilla sai myös positiivisia muutoksia aikaan.
Kerrostalojen rakentamisesta ja niiden energiankulutuksesta tulee ohjelman mukaan vähiten kasvihuonekaasupäästöjä, minkä vuoksi kerrostalojen suurella prosentuaalisella
osuudella saisi parannettua myös kokonaisekotehokkuutta. Kerrostalojen ja toimistojen rakentamisen ja ylläpidon
kasvihuonekaasupäästöt ovat suuremmat kuin muilla
suunnitelman rakennustyypeillä.

Yhdyskuntien ekotehokkuutta parantavien teknologisten
ratkaisujen, toiminnallisten käytäntöjen ja ohjauskeinojen
osalta pitää ottaa huomioon niiden vaikutukset sosiaalisesti kestävän kehityksen kannalta (Heinonen, et al., 2002),
sillä suunniteltavien alueiden päästöihin vaikutetaan myös
ratkaisuilla, joiden vaikutusta ei pystytä osoittamaan laskennallisesti (Lylykangas, et al., 2013). Sosiaalisesti kestävää
kehitystä kuvataan usein eri teemoilla, jotka muuttuvat
ajan kuluessa. Perinteisiä teemoja ovat oikeudenmukaisuus, köyhyyden vähentäminen ja elannon turvaaminen.
Uudempia teemoja ovat identiteetti ja sosiaaliset verkostot. (Vainio, et al., 2012) Näiden piirteiden huomioiminen
ja niistä huolehtiminen ovat erityisesti suunnittelijoiden,
rakentajien ja päättäjien vastuulla. Laskentatulokset ovat
vain suuntaa-antavia tunnuslukuja, joilla ei pitäisi perustella ei-mitattavista laatutekijöistä tinkimistä (Lylykangas, et
al., 2013). Sosiaalisesti kestävä kehitys onkin enemmän prosessi kuin saavutettu tila. Parhaimmillaan se näkyy alueen
arvostuksen ja arvon nousuna, mikä puolestaan tukee taloudellisesti kestävää kehitystä. (Vainio, et al., 2012)
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Ekotehokkaisiin kaupunkeihin kehitetyt innovaatiot eivät
saa olla liian vaikeita tai kalliita toteutettaviksi, sillä liian kallis hinta estää niitä leviämästä rakentamisen arkipäivään.
(Lahti, et al., 2012) Sosiaalisen kestävyyden tavoitteena on,
että asukkaat kokisivat elinympäristönsä entistä viihtyisämmäksi ja valitsisivat asuinalueensa enemmänkin niiden
viihtyisyyden ja ympäristöystävällisyyden kuin asuinkustannusten vuoksi (Heinonen, et al., 2002). Rakentamisen hinta
saattaa myös rajoittaa tulevaa käyttäjäjoukkoa ja toisaalta
vaikuttaa alueen toteutumiseen. Liian kalliit ratkaisut johtavat siihen, että ekokaupungeissa asumiseen ei ole enää
varaa kuin rikkaimmalla eliitillä ja ne saattavat muuttua

muusta kaupungista erotetuiksi ja tarkkaan vartioiduiksi
yhteisöiksi. Mikäli ilmastonmuutoksen annetaan levitä liian
pitkälle, voi olla, että sama ilmiö tapahtuu jopa kansakuntien ja valtioiden tasolla, sillä kilpailu maapallon rajallisista
luonnonvaroista, kuten energialähteistä, makeasta vedestä, puhtaasta ilmasta ja mineraaleista kiihtyy hallitsemattomaksi. Silloin yhteiskunnallinen ekotehokkuus muuttuu
yksilöiden ja ryhmien ekoturvallisuudeksi, jolla varmistetaan pienen joukon etuoikeudet mukavan elämän varmistaviin voimavaroihin ja puhtaaseen ympäristöön. (Lahti, et
al., 2012)

Kuva 40. Ilmaviistokuva suunnitelmasta
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VII EKOTEHOKKAAMPI SUUNNITELMA
KEKO-laskurilla tehtyjen herkkyystarkastelujen avulla olen
löytänyt suunnitelmastani tärkeimmät parannettavat osaalueet. Koska KEKO-ohjelmassa on jouduttu käyttämään
paljon yksinkertaistuksia ja keskiarvoja, en päässyt ohjelman avulla testaamaan kaikkia ekotehokkuutta tukevia
keinoja. Sen vuoksi olen kehittänyt suunnitelmaa ekotehokkaammaksi myös lähdekirjallisuudesta löytämieni keinojen sekä omien näkemyksieni pohjalta. Osa muutoksista
johtuu siitä, että suunnitelma on kehittynyt myös arkkitehtonisin, kaupunkikuvallisin sekä toiminnallisin perustein.

ARKKITEHTUURI JA KAUPUNKIKUVA
Suunnitelmassani alueen kaupunkikuvaa määrittävät
sen suorakulmaista koordinaatistoa halkovat diagonaaliakselit sekä keskeinen viherväylä. Diagonaalit muodostavat julkisten rakennusten välille suorat yhteydet, jotka
toimivat siirtymäreitteinä urbaanista ympäristöstä viheralueelle. Diagonaalien päätteinä ovat kaupunkikuvallisesti merkittävät julkiset rakennukset, jotka toimivat alueen
identiteettiä vahvistavina vetovoimatekijöinä ja palvelevat
tavararatapihan alueen lisäksi myös ympäröiviä alueita.
Tällaisia rakennuksia ovat Limingantien varressa tapahtumakeskus, Joutsensillan pohjoispuolella lähiliikennekeskus sekä alueen päätteenä pohjoisimpana monitoimitalo.
Eteläisimmän diagonaaliakselin päätteenä olevaan vanhaan veturihalliin sijoittuu start up -yrityshautomo.
Alueen reunoilla rakennusten korkeuksissa sopeudutaan
ympäristön kuusikerroksiseen mittakaavaan, kun taas keskeiselle viheralueelle päin korkeudet laskevat. Viheralueen
varrella kerrostalot ovat kolmekerroksisia pienkerrostaloja
ja kaupunkipientaloja, jotka luovat pienimittakaavaisen
ympäristön viher- ja virkistysalueelle sekä kevyenliikenteen
pääreitille. Reuna-alueet toimivat rata- ja liikennemelun
puskurivyöhykkeenä ja varmistavat rauhalliset piha- ja viheralueet. Aluetta halkovien diagonaaliakseleiden varsille on
keskittynyt pistemäisiä, muuta ympäristöään korkeampia
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Kuva 41. Suunnittelualueen rakeisuus

rakennuksia, jotka ovat aluetta aksentoivia kiintopisteitä.
Alueen korkeimmat, 16-kerroksiset rakennukset on sijoitettu tavararatapihan etelä- ja pohjoispäätyihin maamerkeiksi. Keskeisen ja näkyvän sijaintinsa vuoksi rakentamisen laadun täytyy suunnittelualueella olla korkea, sillä alue
toimii yhtenä Oulun sisääntuloväylistä. Erityisesti julkisiin
rakennuksiin diagonaaliakseleiden päissä sekä korkeisiin
rakennuksiin alueen etelä- ja pohjoisreunoilla kiinnitetään
huomiota alueen identiteetin vahvistamiseksi.
Alueen ympäristöystävällinen lähestymistapa näkyy runsaassa puurakentamisen määrässä. Puu sopii materiaalina alueelle, sillä se viestii usein ekologisuudesta. Puu
rakennusmateriaalina voi pienentää hiilipiikkiä noin neljänneksen tai jopa puolet tavalliseen betonirakenteeseen
verrattuna (Säynäjoki, et al., 2014). Suunnittelualueella on
läheisen junaradan tärinän vuoksi osittain haastavat perustusolosuhteet, mikä voi estää puun käyttämisen runkomateriaalina. Suunnitelmassani kuitenkin oletan, että
puolelle alueen rakennuskannasta riittävät tavanomaiset
perustukset, jolloin puolet alueen rakennuksista voidaan
tehdä myös puurakenteisina.

toimisto- ja työpaikkatoiminnot
palvelut
ratapihatoiminnot
liike- ja kaupallinen toiminta
robottipysäköinti
asuminen
yhteisölliset korttelit
GSEducationalVersion

Kuva 42. Suunnittelualueen toiminnot

Suurin osa alueen olevista rakennuksista on huonokuntoisia eikä niillä ole historiallista tai kulttuurillista arvoa.
Joitain rakennuksia on kuntonsa puolesta hyödynnettävissä, mutta vasta tarkemmissa tutkimuksissa selviäisi mitkä rakennukset ovat sellaisia. Suunnittelualueen suuren
koon vuoksi olen joutunut nojautumaan olettamuksiin
rakennuksien elinkaaresta ja tekemään päätöksiä niiden
pohjalta. Kaupunkirakenteen muutos etenee todennäköisesti keskustan suunnalta kohti etelää, kuten tälläkin hetkellä, jolloin rakentamisen lopulta edettyä alueen
eteläpäätyyn, Alasintien varren uusimmat rakennukset
ovat todennäköisesti ehtineet tulla elinkaarensa loppuun.
Suunnitelmassani olen ottanut osaksi uutta kaupunkirakennetta hienoimpia ja hyväkuntoisimpia rakennuksia eri
aikakausilta. Alueen hienoimmat rakennukset ovat osittian
suojeltuja vanhoja tiilisiä ratapiharakennuksia, jotka olen
säilyttänyt suunnitelmassani ylläpitämässä alueen historiaa. Olemassa olevia rakennuksia on kunnostettu toimisto-, liiketila- ja julkiseen käyttöön.
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DIAGONAALEJA VAHVISTAVAT NOPPATALOT
JA MAAMERKKIRAKENNUKSET

POIKITTAISYHTEYDET KESKEISELLE
VIHERVÄYLÄLLE

DIAGONAALIYHTEYDET JULKISTEN
RAKENNUSTEN VÄLILLÄ

YMPÄRISTÖÖN SOPEUTUVA KORKEUS
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Kuva 43. Aksonometriakaavio alueen
kaupunkikuvallisesta ideasta
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TOIMINNOT

LIIKENNE

Laskelmieni mukaan suuri kerrostalojen määrä tuottaa
parhaan ekotehokkuustuloksen, mutta alueen monikäyttöisyyden ja palvelujen mahdollisimman laajan tarjonnan
vuoksi en ole halunnut yksipuolistaa alueen toimintoja.
Alueen länsireuna on koko matkaltaan aktivoitu ensimmäiseen kerrokseen sijoitetuilla liiketiloilla. Liiketilat tukevat myös Rautatienkadun ja Alasintien toisen puolen
kaupallisia toimintoja. Suunnitelmassani alueen pohjoisosa on pääosin asumispainotteista. Vanhaan veturihalliin
sijoitettu yrityshautomo rajaa eteläpuolelle työpaikkavaltaisen alueen, joka muodostaa osallisilleen synergiaetuja tarjoavan yrityskeskittymän. Yrityskeskittymä tukeutuu
alueella olemassa oleviin työpaikkatoimintoihin ja sen
uudet rakennukset eheyttävät alueen toimivaksi kokonaisuudeksi. Toisaalta muutokset työelämässä ja tilatarpeissa sekä suunnittelualueen lähiympäristön kehittyminen
asuntovaltaisemmaksi voivat muuttaa yrityskeskittymän
luonnetta. Rakennusten runkosyvyys mahdollistaa tällöin
niiden muuttamisen esimerkiksi asuinkäyttöön.

Suunnitelmassani pyrin mahdollisimman autottoman
alueen luomiseen, sillä alue sijaitsee lähellä keskustaa ja on
hyvien yhteyksien päässä, jolloin auton omistaminen ei ole
välttämätöntä. Nykytrendin mukaan ollaankin siirtymässä
auton omistamisen sijaan auton käyttäjiksi, minkä vuoksi
tulevaisuuden keskustat suunnitellaan autottomiksi. Myös
Uuden Oulun yleiskaavaehdotuksessa on korostettu kävelypainotteisuutta ja pyöräilyä (Uuden Oulun yleiskaava…,
2015). Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvityksessä on jopa nähty, että keskustan ja muun
joukkoliikenteen ydinvyöhykkeellä voidaan tutkia paitsi
pienempiä autopaikkamitoituksia, myös täysin autottomia
kortteleita. (Oulun keskeisen…, 2011)

Uuden Oulun yleiskaavan ehdotusvaiheen selostuksen
mukaan vuoteen 2030 mennessä asuntotyyppijakauman
on arvioitu muuttuvan kerrostalovaltaisemmaksi kuin nykyään. Tähän vaikuttaa esimerkiksi asuntokuntakoon pitkäaikainen trendi, jossa erityisesti pienten asuntokuntien
määrä jatkaa kasvuaan. Väestön ikärakenteen muutos
tukee myös tiiviitä asumismuotoja ja palvelujen läheisyyden parantamista. (Uuden Oulun yleiskaava…, 2015)
Suunnitelmassani kerrosalaa ja asukasmäärää on lisätty
ensimmäisten ekotehokkuuslaskelmien jälkeen, sillä alue
sijaitsee lähellä keskustaa ja voi siksi olla tehokkaasti rakennettu. Suunnitelmassani kaupunkimaisuus ja palvelujen
sekä työpaikkojen läheisyys mahdollistavat monimuotoisen asumisen: alue tarjoaa asumisympäristöjä kaupunkipientaloista kerrostaloihin, yhteisölliseen asumiseen ja
esimerkiksi palveluasumiseen. Diagonaaliakselien varrelle on sijoittunut yhteisöllisiä kortteleita, joiden pihat ovat
avoimia ja toiminnallisia. Yhteisölliseen asuminen ja tilojen sekä välineiden jakaminen saattavat auttaa pienentämään asumisen päästöjä (Ottelin, et al., 2015).
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Autottomuus voisi ekotehokkuuden lisäksi liittyä myös
kohtuuhintaisen asumisen konseptiin, millä voi olla suuri
merkitys kun täydennysrakennetaan tavararatapihan kaltaista aluetta, joka vaatii usein asuntojen hintoihin heijastuvia suuria investointeja. On esitetty, että pysäköintinormien
hylkääminen ja autottomuuden tukeminen joukkoliikennevyöhykkeillä voisi johtaa jopa 20–30 % laskuun asuntojen hinnoissa. Nykyisellään paikoituksen hintaa maksavat
sekä autottomat että autoilevat asukkaat. (Koivisto, 2016)
Olen pyrkinyt varmistamaan alueen luonteen mahdollisimman autottomana tavallista pienemmällä pysäköintinormilla. Suunnitelmassani käytetty normi on noin
1ap/250 k-m2. Autopaikat olen sijoittanut mekaanisiin pysäköintilaitoksiin, eli robottiparkkeihin, joista suurin osa on
maanpäällisiä. Täysin automatisoiduissa järjestelmissä pysäköintirobotti hoitaa auton sijoituksen. Oulun keskustaan
tehdyn selvityksen mukaan suurin hyöty robottiparkista
on sen pieni tilantarve; robottiparkit vievät noin 50 % vähemmän tilaa tavalliseen pysäköintilaitokseen verrattuna,
sillä pysäköintilaitoksessa ei tarvita ramppeja ja ajokujia.
Selvityksessä arvioitiin, että robottiparkki soveltuu parhaiten asunto- ja työpaikkapysäköintiin. (Keskisaari & Jäntti,
2010) Rakennuksen runkoon sijoitetut robottiparkit lisäävät yhdyskuntarakenteen muuntojoustavuutta, sillä robottiparkin varaama tila voidaan tulevaisuudessa hyödyntää
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esimerkiksi asuinkäytössä. Suunnitelmassa yksi robottiparkki (170-190 autopaikkaa kerrosten määrästä riippuen)
palvelee neljää korttelia kerrallaan. Keskitetyllä pysäköintiratkaisulla vähennetään autojen määrää kaupunkikuvassa sekä lisätään kävelyetäisyyttä kodin tai työpaikan ovelta pysäköintipaikalle, mikä kannustaa joukkoliikenteen
hyödyntämiseen.
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Suunnitelmassani joka toinen poikittainen väylä alueelle on pihakatu, jolle on sijoitettu kadunvarsipysäköintiä.
Maanpäällisiä autopaikkoja on sijoitettu sellaisiin paikkoihin, joissa toiminnot niitä edellyttävät, kuten esimerkiksi yrityskeskittymän yhteyteen. Ainoa alueella kulkeva
ajoneuvoliikenteelle osoitettu katu on olemassa oleva
Ratamestarintie, joka laskeutuu Joutsensillalta ja kulkee
radan viertä uudelle veturihallille. Sitä on jatkettu radan
myötäisesti kulkemaan myös lähiliikennekeskukselle, joka
sijaitsee Joutsensillan pohjoispuolella.
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Autottomuuteen on kannustettu suunnitelmassa myös
tukemalla kevyttä liikennettä sekä joukkoliikennettä.
Kevyenliikenteen verkko on kattava ja sen laatuun on panostettu tekemällä eri toimintojen avulla reiteistä mielenkiintoisia ja viihtyisiä Lisäksi ympäristö on rauhallinen ja
pienimittakaavainen, mikä tekee siitä houkuttelevan kulkuväylän. Joukkoliikenne kiertää alueen reunan suurilla
kokoojakaduilla, jolloin pysäkille on aina korkeintaan 400
metrin matka. Lisäksi citybussi-reitti kulkee Joutsensillan
eteläpuolelta viheralueen kevyen liikenteen väylää pitkin
ja yhdistäen yrityskeskittymän ja asuinkorttelit keskustaan.
Citybussipysäkeille on aina vain 150 metrin matka. Uuden
Oulun yleiskaavaehdotuksessa on lentokentän raideliikenneyhteys sekä pitkällä aikavälillä pienimuotoinen seudullinen raideliikenne on nähty toimiviksi ratkaisuiksi (Uuden
Oulun yleiskaava…, 2015). Lähijunasta tulee houkutteleva vaihtoehto kun asemat on sijoitettu riittävän tiheään.
Suunnitelmassani ehdotan, että lähiliikennekeskus toimii
yhtenä raideliikenteen asemana. Lähiliikennekeskuksen
yhteyteen sijoitettu robottiparkki, johon on järjestetty liityntäpysäköintiä. Lisäksi pyörien säilytykselle on varattu
laajat tilat keskuksen yhteydestä.

LJ
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ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN KEINOT
Pienessä mittakaavassa ilmastonmuutoksen aiheuttamat
suurimmat ongelmat Suomessa ovat tuulisuus ja sateiden
lisääntyminen (Wahlgren, et al., 2008). Siksi ilmastonmuutokseen sopeutumiskeinojen kannattaa keskittyä näiden
sääilmiöiden aiheuttamien haittojen minimoimiseen.
Kaupunkivihreällä on tärkeä rooli ilmastonmuutokseen
sopeutumisessa, sillä se tasaa lämpötilaeroja ja vähentää
hulevesien aiheuttamia tuhoja imeyttämällä niitä (Maa- ja
metsätalousministeriö, 2014). Vuoden 2016 aikana valmistuva Saint Kjeld´s Quarterin asuinalue Kööpenhaminassa
pyrkii toteuttamaan hulevesien hallinnan luonnollisella ja
tehokkaalla tavalla. Ajatuksena on kaksinkertaistaa kasvillisuuden peitossa oleva maapinta-ala, korottaa pinnanmuotoja ja kaventaa teitä, jotta saadaan uutta tilaa arvokkaalle luonnolle ja saavutetaan parempi mikroilmasto.
Laajennetuille viheralueille tuodaan erilaisia toimintoja aktivoimaan niitä. Augustenborgin asuinalueella Ruotsissa,
Malmössä on toteutettu vastaava hanke, joka pyrki ratkaisemaan alueen toistuvat tulvaongelmat 1980-luvulla.
Alueen hulevesiverkostoon kuuluu nykyisin yli kuuden kilometrin pituudelta kanaaleja ja vesikäytäviä sekä kymmenen säilytyslampea. Satoja puita, pensaita ja muita viherrakenteita on myös sisällytetty kaupunkikuvaan. Muutoksen
jälkeen alueella ei ole ollut ainuttakaan tulvaa ja samalla
alueen monimuotoisuus sekä viihtyisyys ovat kasvaneet
merkittävästi. (Ilmastonkestävän kaupungin…, 2016)
Diplomityöni suunnittelualueen keskeinen viheralue
luo alueelle sen kaupunkikuvallisesti vihreän ilmeen ja
toimii edellisten esimerkkien tavoin ilmastonmuutokseen sopeutumisen apuna. Viheralue vähentää läpäisemättömän maan pinta-alaa ja siirtää ylimääräisiä hulevesiä imeytysaltaisiin. Lisäksi laaja viheralue on otettu
kokonaisvaltaisesti käyttöön ja se tuottaa virkistyspalveluja
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lähialueiden asukkaille. Viheralueella on paljon aktiviteettejä, kuten ulkokuntoilusali, pelikenttiä, juoksurata, koirapuisto, viherhuoneita, hyötykasvillisuutta sekä leikkialueita.
Joutsensillan alla viheralueelle on sijoitettu urbaani urheilualue, jossa parkour -puisto ja kiipeilytoiminnot voivat
hyödyntää sillan rakenteita eivätkä häiriinny sillan varjostavasta vaikutuksesta. Lisäksi urbaanilla urheilualueella on
skeittipuisto. Viheralueen monet toiminnot lisäävät yhteisöllisyyttä, mikä edesauttaa ilmastonmuutoksen aiheuttamista ääri-ilmiöistä selviytymistä. Esimerkiksi Turussa
elokuussa 2012 tapahtunut poikkeuksellisen rankka sade
osoitti, että yhteisöllisyyden tukeminen voi olla erinomaista varautumista poikkeustilanteisiin. Laajimmat vahingot
aiheutuivat viemäriveden tulvimisesta asuntoihin. Portsan
tiiviissä puutalokaupunginosassa perinteinen naapuriapu
tarjosi monille helpotusta, kun hätänumerosta ei saanut
apua. (Ilmastonkestävän kaupungin…, 2016)
KEKO-ohjelma ei ota ekotehokkuuden laskennassa huomioon viherkattoja, mutta tutkitusti niillä voi olla ympäristöön samanlaisia positiivisia vaikutuksia kuin viheralueilla.
Hulevesien imeyttämisen ja viivyttämisen lisäksi viherkatot tasoittavat lämpötilaeroja, vaimentavat rakennuksen
sisätiloihin kulkeutuvaa melua, parantavat ilmanlaatua
suodattamalla ilmansaasteita, lisäävät kaupunkiluonnon
monimuotoisuutta, toimivat hiilinieluina sekä hyvin hoidettuna lisäävät viihtyisyyttä ja voivat nostaa kiinteistöjen
maisemallista sekä rahallista arvoa. (Jätekeskus pidättää…,
2014) Suunnitelmassani olen sijoittanut viherkattoja keskeisen viheralueen laidoillekortteleihin, joiden kattopinnat laskevat viheralueelle ja ovat osana muodostamassa
viheralueen ilmettä. Laskelmissa olen kuitenkin jättänyt viherkatot huomioimatta huolimatta niiden potentiaalisista
positiivisista vaikutuksista ekotehokkuuteen.

JOUKKOLIIKENTEEN LISÄYS

B

- hyvät yhteydet
- tiheät liikennöintivälit
- läheiset pysäkit

B

huleve

KEVYEN LIIKENTEEN MAKSIMOINTI
- hyvät pyörä- ja jalankulkureitit
- autoliikenteen ja parkkipaikkojen vähentäminen

si

B

leikkipuisto

- yhteiskäyttöautot ja -pyörät

huleve

YHTEISÖLLISYYS
- viheralueiden aktivointi
- hyötykäyttö

LJ

kaupun
kiviljely

si

skeittiuisto
isto B
parkourp
t pu
koira
puisto

eilyseinä
B kiip

huleve

- osa kaupunkikuvaa

B

si

leikkipuisto
nttä
iluke
urhe ntosali
ku
ulko

HULEVESIEN KERÄYS JA IMEYTTÄMINEN
- viheralueiden maksimointi

B

- viherkatot

B

ulko

lava

- kovien pintojen minimointi
hule

vesi

KUUMUUDEN VÄHENTÄMINEN
B

- varjot
- kasvillisuus

B
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keinoista suunnittelualueella
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KORTTELITARKASTELU
Diagonaaliakseleiden kevyen liikenteen reitit alueella halkovat suunnitelmassani myös osittain kortteleita.
Kortteleista muodostuu vihreää puolijulkista tilaa, joka
toimii keskeisen viheralueen jatkeena ja siirtymävyöhykkeenä kaupunkimaiseen ympäristöön. Kevyenliikenteen
reitti diagonaaliakseleilla muodostaa aukiosarjoja, joihin
korttelipihat kytkeytyvät. Pihat, joiden läpi kuljetaan, ovat
yhteisöllisiä, avoimia sekä toiminnallisia ja ne on rajattu kevyen liikenteen väylistä viher- ja piharakenteilla. Pihoille on
sijoitettu muun muassa yhteisiä oleskelutiloja, grillikatos
sekä kasvihuoneita. Korttelin rakennusten ensimmäisissä
kerroksissa on julkisempia toimintoja, kuten yhteistiloja tai
korttelin asukkaille osoitettuja etätyötiloja, jotka mahdollistavat työskentelyn lähellä kotia ja vähentävät siten autoilun
tarvetta. Kortteleiden yhteistiloja voidaan käyttää esimerkiksi pajatoimintaan, kerhohuoneina tai kuntosalina.
Ekologiseen elämäntapaan kannustetaan etätyötilojen ja
kaupunkiviljelyn ohella muun muassa yhteisellä kierrätyshuoneella, joka palvelee koko korttelia. Lisäksi liikennesuoritteita on pyritty vähentämään panostamalla kevyen
liikenteen tukemiseen. Kortteleiden jokaisen porrashuoneen yhteyteen on sijoitettu suuret ja laadukkaat pyörien
säilytystilat. Kattava kevyenliikenteen reitistö ympäröi kortteleita ja kytkee alueen tehokkaasti muuhun kaupunkirakenteeseen. Alueen autoilevat asukkaat voivat hyödyntää
robottiparkkeihin sijoitettuja kortteleiden omia yhteiskäyttöautoja. Päästöttömien autojen käyttöä on tuettu
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varaamalla pihakatujen varresta paikkoja sähköautojen
lataukselle.
Suunnitelmassani vanhaan veturihalliin sijoitettu start up
-yrityshautomo toimii uusien yrityksien ponnahduslautana. Veturihallista on osoitettu sektoreittain uusille yrityksille toimistotiloja. Yritykset voivat jakaa keskenään tiloja, kuten neuvotteluhuoneet, taukohuoneet ja kahvion. Lisäksi
ajatushautomossa on monitoimihuoneita sekä auditorio,
joita voi hyödyntää kaupunkilaisten järjestämissä tapahtumissa. Vanhan tavararatapihan raiteita on maisemoitu
ja säilytetty yrityshautomon eteen muodostuvalle aukiolle.
Vanhan veturihallin kääntöpöytä on aukiolla muutettu
pyöriväksi lavaksi, jossa voidaan järjestää erilaisia ulkoilmatapahtumia. Yrityshautomon vieressä on keskeisellä viheralueella ulkourheilukenttä, jossa on muun muassa juoksuratoja sekä ulkokuntoilusali. Urheilukenttä on alueen
asukkaiden vapaassa käytössä ja sitä voi käyttää esimerkiksi alueella toimivien yritysten virkistystoimintaan.
Myös uudisrakennusten toimistotilat perustuvat tilojen yhteiskäyttöön ja jakamiseen. Uudisrakennuksiin on toimistotilojen lisäksi sijoitettu jaettavia, kevyitä tuotantotiloja,
joita alueen yritykset voivat käyttää. Rakennusten sisätiloista on varattu kattavat säilytystilat työmatkapyöräilijöiden
pyörille. Lisäksi toimistoilla on yhteiskäyttöpyöriä sekä sähköautoja. Toimistotalojen pysäköinti on keskitetty suureen
maanalaiseen robottiparkkiin.

Kuva 51. Korttelisuunnitelma
Kuva 52. Korttelijulkisivu
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LOPULLISET EKOTEHOKKUUSTULOKSET
Laskelmissa suunnitelmani suurimmat muutokset ekotehokkuuden parantamiseksi liittyvät alueen tehokkuuden
lisäämiseen, viheralueen kasvattamiseen, rakennusaikaan,
rakennusmateriaaleihin ja energiantuotannon päästöjen
vähentämiseen.
Suunnittelualueen tiiviyttä on lisätty, jolloin alueen valmistumisen jälkeen tavararatapihalla olisi 9000 asukasta ja
6400 työpaikkaa. Kerrosalaa on nostettu noin 40000 k-m2
alueen tehostamiseksi, jolloin tehokkuudeksi muodostuu
0,905. Suunnitelmassa alueen kerrosalasta asumista on
61 %, liiketilaa 3 %, palvelutoimintoja 2 % ja toimistoa 24
%. Robottipysäköinti, jota on suunnitelman kerrosalasta
yhteensä 4 %, on laskelmissa sijoitettu muut rakennukset
-kategoriaan. Olemassa olevat teollisuusrakennukset muodostavat edelleen 6 % koko alueen kerrosalasta. Uuden
rakennusalan lisäämisen vuoksi kokonaiskerrosalasta vanhaa rakennuskantaa on suhteessa hieman vähemmän, 9
%. Suunnitelmassa kaikki uudet rakennukset rakennetaan
ja vanhat korjataan passiivitasolle. Lisäksi puolet uudisrakennuksista tehdään puusta.
Alueen liikenteelliset muutokset ensimmäisestä versiosta ovat pieniä. Valtakunnan päärata jää edelleen kulkemaan alueen itäreunalla ja uuden veturihallin pohjoispuolelta rakennetaan uusi radanpätkä kulkemaan
satamaan. Kevyen liikenteen verkkoa alueelle rakennetaan yhteensä noin 7,5 kilometriä ja asuntokatuja rakennetaan noin 730 metriä. Pysäköinti on mitoitettu normilla
1ap/250k-m2. Suunnitelmassa autopaikkoja tulee alueelle
yhteensä 2025, joista suurin osa on robottipysäköintitaloissa. Yritysalueen pysäköinti on sijoitettu maanalaiseen
robottipysäköintihalliin.
Uusissa laskelmissa rakennusaikaa on vähennetty 15 vuoteen, millä on materiaalien käyttöä pienentävä vaikutus. Alueen keskeisen viheralueen suurentamisen vuoksi
alueen biodiversiteetti, luontovaikutukset ja maanpinnan
läpäisevyys ovat parantuneet. Alueen kuluttama energia
tulee edelleen kaukolämmöstä, mutta suunnitelmassani
olen olettanut kaukolämmön päästöjen vähenevän 5 %
64

SUUNNITELMA LUKUINA
Asukkaita
Työpaikakoja
Alueen laajuus
Rakentamista yhteensä
asumista
toimistoja
teollisuutta
palveluja
liiketilaa
muut
Autopaikkoja yhteensä
maanpäällisiä
maanalaisia
kadunvarsi
pysäköintitalo
Alueen tehokkuus

9000
6400
55,8 ha
504 925 k-m2
308 555 k-m2
121 710 k-m2
28 010 k-m2
10 270 k-m2
14 270 k-m2
22 110 k-m2
2025
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Kuva 53. Taulukko: suunnitelma lukuina
Kuva
jakautuminen
ASS54.
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Kuva 55. Laskennassa käytetty aluejako

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ASUKASTA KOHTI

vuosittain. Alueella käytettävä sähkö on vähäpäästöistä ja
osa siitä tuotetaan alueelle sijoitetuilla aurinkopaneeleilla.
Alueella aurinkopaneeleja voidaan sijoittaa soveltuvimpiin
paikkoihin, kuten suurille kattopinnoille tai korkeiden rakennusten pystyseinille.
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KEKO-laskurin tuloksien mukaan suunnitelmani kokonaisekotehokkuus on parantunut arvoon 36. Alueen
kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet arvoon 77.
Todennäköisesti se johtuu asukkaiden määrän lisäämisestä. Luontovaikutukset ovat samat kuin edellisissä laskelmissa, mutta luonnonvarojen käyttö on parantunut arvoon
31. Tulokset ovat huomattavasti parempia kuin Suomen
keskiarvotulos (100) ja erityisesti luontovaikutuksien osalta ero on merkittävä. 50 vuoden elinkaaren aikana kasvihuonekaasupäästöjä on yhteensä 0,6 miljoonaa tonnia, eli
ne ovat kasvaneet edellisiin laskelmiin versioon nähden.
Suurin muutos on rakennusten rakentamisesta ja kunnossapidosta johtuvissa kasvihuonekaasupäästöissä, jotka ovat
kasvaneet. Asukasmäärän ja kerrosalan lisääntymisen vuoksi rakennusten energiankulutuksesta ja henkilöliikenteestä
johtuvat päästöt ovat kasvaneet. Kasvihuonekaasupäästöt
jaettuna asukasta kohti ovat 78,21 t/as, eli 3,08 t/as vähemmän kuin ensimmäisissä laskelmissa. Kerrosalaa kohti kasvihuonekaasupäästöt ovat nousseet 0,07 t/k-m2.

CO2tonnia/as

79
80,5

78,5
78,5
80
78
79,5

77,5
77,5
79
77
78,5

76,5
76,5
78
77,5
77

PÄÄSTÖT KERROSALAA KOHTI

1,38
76,5
1,36

1,34

1,38
1,38

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT KERROSALAA KOHTI
PÄÄSTÖT KERROSALAA KOHTI

1,32

1,36
1,36
1,3

CO2tonnia/k-m2

1,34
1,34

LOPPUTULOKSET

ensimmäisten laskelmien tulokset
lopullisten laskelmien tulokset

1,32
1,26

1,30
1,3
1,24

1,28
1,28
1,26
1,26

1,24
1,24

KEKO-OHJELMAN KOKONAISEKOTEHOKKUUSTULOS

Suomen kaupunkien keskiarvo

1,28
1,32

KOKONAISEKOTEHOKKUUSTULOSTEN VERTAILU
LOPPUTULOKSET
120
120

100
100

80
80

6060

4040
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2020

0

0

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ

LUONTOVAIKUTUKSET

YHTEENSÄ

65

VIII POHDINTA
EKOTEHOKKUUDEN SAAVUTTAMINEN
Valitsemani laskentaohjelman mittareilla suunnitelman
ekotehokkuustavoite on täyttynyt hyvin. Hyvä tulos johtuu
osaksi siitä, että alueen lähtökohdat – läheinen sijainti keskustaan nähden ja kohtalaisen hyvä palvelutaso – loivat hyvät edellytykset ekotehokkuudelle. Lisäksi alueen luonne
urbaanina kesantona edistää tavoitetta, sillä suunnitelman
toteutuminen ei edellytä olemassa olevien luontoalueiden tuhoamista. Toisaalta, diplomityössäni tehdyt laskelmat perustuvat osittain oletuksille ja keskiarvoille, joten
vasta tarkemmissa tutkimuksissa selviää, kuinka ekotehokasta tavararatapihalle rakentaminen todellisuudessa on.
Esimerkiksi koko suunnittelualueella voi olla tarve vaativille
perustuksille, millä on kokonaisekotehokkuutta huonontava vaikutus. Lisäksi alueen suuri koko on rajoittanut suunnitelmien tarkkuutta.

rakenteen vuoksi en kuitenkaan pystynyt testaamaan kaikkia ekotehokkaiksi olettamiani ratkaisuja. Laskelmissa olisin vielä halunnut esimerkiksi tutkia autottomuutta, päästöttömien autojen vaikutusta kokonaisekotehokkuuteen,
useampien materiaalien päästöjä, viherkattojen hyödyntämistä, painovoimaista ilmanvaihtoa, alueen elinkaaren pituuden merkitystä sekä lähipalvelujen vaikutusta liikenteeseen laajemmin, ei vain suurten päivittäistavarakauppojen
osalta. Ekotehokkuutta olisikin hyvä todentaa useammalla ohjelmalla, jotta mikään merkittävä näkökulma ei jäisi huomiotta. Tämä myös helpottaisi tavoitteen toteutumista, sillä suunnittelun edetessä laskentaa voisi jatkuvasti
tarkentaa. Ohjelman perustuminen uusimpaan tutkittuun
tietoon teki siitä saatavista tuloksista kuitenkin arvokasta
informaatiota, jota oli helppo hyödyntää suunnitelmassa.

Lopullisen suunnitelman ekotehokkuus nojaa vähäpäästöiseen energiantuotantoon, puun käyttöön rakennusmateriaalina, autottomuuden tukemiseen, optimoituun
liikenneverkkoon, laajaan viheralueeseen, lyhyeen rakennusaikaan sekä asukastehokkuuden kasvattamiseen.
Suunnitelmassa on tehty myös ratkaisuja, joita ei pysty
laskennallisesti todentamaan, mutta joiden uskon vaikuttavan ekotehokkuuteen positiivisesti. Näitä ovat muun
muassa ilmastonmuutokseen sopeutuminen, yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja toimintojen sekoittuminen sekä
arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön laatu.

Diplomityöprosessin aikana totesin, että laskentaohjelmia
käytettäessä arkkitehdin täytyy kantaa vastuunsa siitä, että
päästöttömyyteen, ekotehokkuuteen tai energiatehokkuuteen pyrittäessä suunnitelma ei etene laskennalliset
tarkastelut edellä. Hyvän ympäristön luomiseksi kestävän kehityksen kaikki näkökulmat tulee ottaa huomioon.
Laskentatulokset ovat usein yksinkertaistuksia, eikä niissä
ole esimerkiksi puuttuvan tiedon vuoksi pystytty huomioimaan kaikkia näkökulmia. Laskentamenetelmät kuitenkin
kehittyvät tulevaisuudessa ja niihin tullaan mahdollisesti
sisällyttämään uusia osa-alueita, kuten esimerkiksi kulutus,
jotta saadaan kokonaisvaltainen kuva päästöihin vaikuttavista tekijöistä. Päästöttömyyteen pyrkiminen on kuitenkin
prosessi, joka ei lopu suunnitteluun ja laskennallisen ekotehokkuuden määrittelyyn, vaan todellinen ekotehokkuus
näkyy vasta käytön aikana. Myös toteutunutta ekotehokkuutta tulisi pystyä mittaamaan, jotta eri suunnitteluratkaisujen todellisista merkityksistä saadaan tietoa.

Laskentaohjelman avulla oli hyödyllistä todentaa suunnitelman ekotehokkuutta ja tutkia siihen vaikuttavien
osatekijöiden merkitystä. Laskentaohjelma on erittäin tehokas työkalu arkkitehdille, sillä se mahdollistaa alueen
ekotehokkuuden tarkastelun jo suunnittelun alkuvaiheessa, kun alueen perusratkaisuja muodostetaan. Ohjelman
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Diplomityötä tehdessä huomaisin, että päästöjen hillitsemiseen tähtääviä toimia täytyy tapahtua jo yhdyskuntasuunnittelun tasolla, vaikka osa päästöistä aiheutuukin
vasta myöhemmissä vaiheissa, kuten rakennus-, rakenneja laitetasolla. Nämä vaiheet eivät ole toisistaan riippumattomia, vaan aluetehokkuusvalinnat ohjaavat myöhempiä
kortteli- ja talotyyppiratkaisuja, jotka puolestaan ohjaavat
rakennetyyppivalintoja. Kyse ei ole suorista tai sitovista vaikutussuhteista, vaan valinnan mahdollisuuksien kaventumisesta. (Vehviläinen, et al., 2010) Päästöjen hillitseminen
on monivaiheinen prosessi, jonka katkeaminen voi johtaa
epäekologiseen lopputulokseen. Rakennetun ympäristön
asiantuntijoiden arvoverkoston laajuudesta ja monitahoisuudesta johtuen päätöksentekoketju on jakaantunut
pieniin osa-alueisiin (Martinkauppi, 2010). Perinteisesti
eri arvoketjun toimijat pyrkivät itsenäisesti tunnistamaan
loppukäyttäjien tarpeita (kuva 59). Rakennusprosessin eteneminen vaiheesta ja toimijasta toiseen voi olla kestävän
kehityksen ja elinkaarikustannusten kannalta huono asia,
sillä yksittäisillä toimijoilla ei välttämättä ole mielenkiintoa
tai tarvetta suunnitella ja toteuttaa koko elinkaaren huomioivaa ratkaisua. (Vainio, et al., 2012)

Kuva 59. Rakennetun ympäristön arvoketju

Vähäpäästöiset tavoitteet saavutetaan parhaiten, kun eri
suunnittelutasoilla toteutetaan johdonmukaisesti yhteneväistä näkemystä alueellisista päästövähennyskeinoista.
Tahtotila on tärkeää välittää ylemmiltä suunnittelutasoilta kuten valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ja

maakuntakaavasta, yleiskaavoitukseen ja asemakaavoitukseen sekä rakennussuunnitteluun ja lopulta rakennuksen
käyttäjälle saakka. Jos tavoite ei ole ollut alusta asti selkeä,
jää vaikuttavuus heikoksi (kuva 61). Jos tavoitetta taas toteutetaan johdonmukaisesti kaikilla suunnittelutasoilla, ei
millään tasolla vaadita äärimmäisiä päästövähennystoimenpiteitä (kuva 60). (Lylykangas, et al., 2013)
Tällä hetkellä lailla ja määräyksillä tehtävät suurimmat
rakennetun ympäristön päästöjen vähennykseen tähtäävät toimenpiteet tapahtuvat vasta rakennussuunnitteluvaiheessa. Lausuntokierrokselle on lähtenyt lakiesitys
Suomen kansallisesta tulikinnasta koskien lähes nollaenergiarakentamista, mikä tuo jälleen muutoksia rakennustapaan. EPBD-direktiivin mukaisilla muutoksilla ohjataan yksittäisiä rakennuksia kantamaan tulevaisuudessa
vastuuta asioista, joita voitaisiin ratkaista alueellisella tasolla. Energiantuotanto on hyvä esimerkki vastuun nurinkurisesta jaosta, sillä EPBD-direktiivin kansallinen tulkinta
Suomessa ohjaa off grid -malliin, jolla jokainen tuottaa
itse tarvitsemansa energian (Lylykangas, 2016). Suomen
olosuhteissa rakennusten on kuitenkin haastavaa tuottaa
kaikkea tarvitsemaansa energiaa, eikä se ole aina optimaalisin tai vähäpäästöisin ratkaisu. Vuosittaista tasetta tarkasteltaessa rakennuksen kuluttaman energian tuottaminen
esimerkiksi aurinkosähköllä on vielä kohtalaisen realistista
pientaloille mutta useampikerroksisissa rakennuksissa, kuten kerrostaloissa tai toimistoissa, se on lähes mahdotonta.
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(Lylykangas, et al., 2013) Hajautettu energiantuotantojärjestelmä johtaa lisäksi päällekkäisiin järjestelmiin, mikä
saattaa jopa lisätä rakennuksen päästöjä materiaalien
kautta. Esimerkiksi norjalaisessa tutkimuksessa, jossa käsiteltiin kahden nollaenergiarakennuskonseptin elinkaaren
päästöjä, todettiin, että aurinkopaneelien osuus kaikista
rakennukseen käytettyjen rakenneosien materiaalien hiilidioksidipäästöistä oli suurin (Georges, et al., 2015).
Energiantuottojärjestelmien tehokkuus tulee kuitenkin
lisääntymään tulevaisuudessa, joten jos lähienergiantuotantoon halutaan ohjata, tulee sen olla tavoitteena selvä jo arvoketjun alussa. Sekä lähdekirjallisuudesta että
KEKO-ohjelmasta saadut tulokset osoittavat, että energiantuotannolla on suuri merkitys päästöjen rajoittamisessa,
jolloin kaikki toimet sen toteutumiseksi ovat toivottavia.
Aurinkoenergian tuotannon mahdollisuudet riippuvat kuitenkin vahvasti aluetason suunnittelusta, sillä mikäli yleissuunnitelma ei mahdollista parhaan vuosituoton saamista
järjestelmästä, sen kannattavuus heikkenee. (Lylykangas,
et al., 2013)
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Lakiesitys lähes nollaenergiarakentamisesta on saanut jo
kritiikkiä, sillä nykyisiinkin energiatehokkuusvaatimuksiin
on hädin tuskin ylletty. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on
arvostellut lakiesityksessä muun muassa sen yksipuolista näkemystä rakentamistavoista. Esimerkiksi vanhoissa
rakennuksissa toimivaksi todettu painovoimainen ilmanvaihto ja yksiaineiset rakenteet, kuten hirsi- ja massiivipuurakenteet, ovat tehty ehdotuksessa lähes mahdottomiksi
ratkaisuiksi. Kannanotossaan SAFA muistuttaa, että kestävyyteen tarvitaan rakennusten koko elinkaaren kattavia
tarkasteluja, jolloin täytyisi huolehtia myös luonnonvarojen
ja ympäristön säästämisestä, terveydestä sekä rakennusten kestävyydestä. (SAFA: Uudisrakentamisen…, 2016)
Nollaenergia-ajattelun takana on hyvä tavoite, sillä jatkuvasti etenevän ilmastonmuutoksen vuoksi tarvitaan nopeita ja rohkeita muutoksia. Todellinen päämäärä on kuitenkin päästöjen vähentäminen ja energiatehokkuus on vain
yksi keino, jolla siihen pyritään. Keskustelussa ja erityisesti
määräyksissä on keskitytty liikaa yksittäisiin rakennuksiin
ja tarkasteluissa energiatehokkuus on irrotettu muista

Kuva 60. Johdonmukaiset tavoitteet, jotka
siirtyvät suunnittelun ylimmiltä tasoilta alemmille, johtavat hyvään lopputulokseen
Kuva 60. Jos tavoitteet eivät ole samat
joka suunnittelutasolla, ovat lopputulokset
epävarmoja

SOSIAALINEN KESTÄVYYS

YMPÄRISTÖN KESTÄVYYS

RAKENNUSTEN
ENERGIATEHOKKUUS

ympäristöllisen kestävyyden tekijöistä sekä muista kestävän kehityksen osa-alueista omaksi kokonaisuudekseen.
Todellisuudessa kestävän kehityksen kolme osa-aluetta
eivät ole irrallisia toisistaan. Samoin kuin osa-alueet, myös
niiden sisäiset tekijät ovat kytköksissä, jolloin jokaisella
muutoksella on laajempia vaikutussuhteita. Tulevaisuuden
yhdyskunnat eivät tule toteuttamaan kestävää kehitystä,
mikäli niiden kaikki osa-alueet eivät ole huomioituina.
Yksinkertaistamalla liikaa voidaan tahattomasti päätyä
luomaan ympäristöä, joka ei lopulta olekaan kestävää ja
toisaalta joitain oleellisia tekijöitä voi jäädä huomiotta.

Kuva 61. Rakennusten energiatehokkuutta
käsitellään usein ilman yhteyksiä muihin
ympäristöllisen kestävyyden tekijöihin
Kuva 62. Kestävän kehityksen osa-alueet ja
niiden sisäiset tekijät eivät todellisuudessa
irrallisia toisistaan

Päästöttömyyteen pyrkimistä voisi hyödyttää tavoitteiden
siirtäminen alueelliselle tasolle, sillä yhdyskuntarakenteen muutokset heijastuvat kaikkien rakennetun ympäristön sektoreiden energiankulutukseen ja päästöihin.
Energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen elinympäristön
saavuttamiseksi täytyy huomioida muutkin osa-alueet
kuin yksittäisten rakennusten suunnittelu. Kokonaisiin
alueisiin kohdistuva päästötarkastelu kattaa useampia

TALOUDELLINEN KESTÄVYYS

YMPÄRISTÖN KESTÄVYYS

näkökulmia kuin rakennusten energiankulutuksen, jolloin
tarkastelua voidaan laajentaa koskemaan esimerkiksi rakennusten käyttäjien arkikulutusta. Suuri osa kulutuksen
päästöistä tapahtuu asuinrakennusten ulkopuolella, jolloin
niitä ei pelkkää rakennusta tarkasteltaessa voida tutkia tarpeellisella laajuudella. Yhdyskunnan tasolta tarkasteltuna
voidaan ottaa huomioon esimerkiksi alueelliset erityispiirteet, kuten maantieteellinen sijainti, väestökehitys,
yhdistyminen muuhun yhdyskuntarakenteeseen, rakennuskannan uusiutuminen sekä eri tavoin tuotettavan kaukolämmön päästöt. Erityisesti maantieteellisen sijainnin
vuoksi jokaiselle rakennukselle ei ole tarkoituksenmukaista
asettaa samaa päästötavoitetta. Lisäksi rakennuksille asetettava vuosittainen energiatase kertoo vain osatotuuden,
sillä esimerkiksi kesän ja talven energiantuotantopotentiaali eroaa huomattavasti. Taserajan siirtäminen alueelliseksi helpottaisi tuotantopiikkien tasoittamista ja mahdollistaisi monipuolisemmat, suuremmat ja tehokkaammat
energiantuotantojärjestelmät.
69

IX LOPUKSI
Yhdyskuntasuunnittelulla osataan jo nyt vastata kaupunkilaisten toiveisiin, mutta toiveet eivät aina välttämättä tähtää kestävään rakentamiseen. Eri ihmisillä on hyvin erilaisia
tarpeita asumisen ja elämisen suhteen. Tarpeiden vaihtelu
johtuu muun muassa ihmisten kulttuuri- ja kokemustaustasta, erilaisista elämäntilanteista ja esimerkiksi subjektiivisista mieltymyksistä. Energia- tai ekotehokkuuden nimissä ei pidä pakottaa ihmisten asumistarpeita muottiin,
vaan rakennetun ympäristön tulee tarjota monipuolisia
asumismahdollisuuksia. Kaikki päästöjen vähentämiseen
tähtäävät keinot eivät ole myöskään yleispäteviä, eikä ole
olemassa yhtä oikeaa ratkaisua, jolla rakennetun ympäristön hiilijalanjälki saataisiin kumottua. Sen sijaan on monia
erilaisia keinoja, joilla voidaan pyrkiä yhdyskuntarakenteen
päästöttömyyteen riippuen alueen sijainnista ja luonteesta. Myös Ottelin et al. ovat todenneet tutkimuksessaan,
että erilaisten alueiden vastakkainasettelun sijaan tulisi
keskittyä alueiden vahvuuksien ymmärtämiseen ja vahvistamiseen. Näin saavutettaisiin kunkin alueen oma ekologisuuspotentiaali. (Ottelin, et al., 2015)
Arkkitehdin vastuu rakennetun ympäristön arvoketjussa on luoda ympäristöä, joka tuottaa mahdollisimman
vähän päästöjä, mutta joka toisaalta myös edistää hyvinvointia, viihtyvyyttä sekä palvelee käyttäjiään parhaalla tavalla. Sosiaalista kestävyyttä on vaikea mitata ja sen vuoksi
onkin erityisen tärkeää pitää se mukana suunnitelmissa.
Yhdyskuntarakenteen toimintojen ja palvelujen sijainnilla
on suuri vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen, ajankäyttöön ja
elämisen laatuun. Hyvällä ympäristöllä on vähäpäästöisyyden ja ekotehokkuuden lisäksi monia muitakin osatekijöitä. Se on turvallinen, viihtyisä, virikkeellinen ja esteettinen
sekä vastaa asukkaidensa tarpeisiin. Sosiaalisesti kestämätön ympäristö voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa
yhtä suuria päästöjä kuin taloudellisesti tai ympäristöllisesti kestämätön ympäristö.

Jotta ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen pyrkivät toimet
olisivat tehokkaita, päästöjen hillitsemisen tavoitteet tulee
asettaa jo arvoketjun alkuvaiheessa, toisin kuin nyt on tehty. Päästöttömyyteen pyrkivien toimien optimaalisin toteutuminen vaatii yhdyskuntien tasolla tapahtuvia laaja-alaisia tarkasteluja., joiden avulla varmistetaan, ettei eko- tai
energiatehokkuus johda lyhytnäköisiin ratkaisuihin, eikä
rakennettua ympäristöä pyhitetä yksipuolisille energiatehokkuustavoitteille. Alueellinen tarkastelu päästöjen hillitsemisessä monipuolistaa keinovalikoimaa ja tekee monista ratkaisuista kannattavampia. Muutosta tarvitaan, mutta
se tulee tapahtumaan vain, jos kaikki yhdyskuntien osapuolet ovat siinä mukana.
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SUUNNITTELUALUE

TAVARARATAPIHAN TAUSTAA

NYKYTILAN KUVAUS

Diplomityöni aiheena on ekotehokas täydennysrakentamissuunnitelma Oulun tavararatapihalle.
Suunnittelualueeksi valitsin Oulun tavararatapihan alueen, sillä se on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen ja alueen kehittäminen on ollut esillä jopa mediassa. Alue on ekotehokkuuden kannalta hyvin kehityskelpoinen, sillä se on urbaania kesantoa keskustan välittömässä läheisyydessä. Urbaanilla
kesannolla tarkoitetaan keskusta-alueita ympäröiviä vanhoja ja alhaisella tehokkuudella tai kaupunkiin sopimattomalla käyttötarkoituksella rakennettuja teollisuus-, logistiikka- ja liikennealueita,
jotka ovat aikaisemmin sijainneet yhdyskuntarakenteen reunamilla. Kuten Oulun tavararatapihan
tapauksessa, kaupungin kasvun ja laajenemisen seurauksena urbaanin kesannon alueet ovat jääneet kaupunkirakenteen sisälle. Keskeisen sijaintinsa ja osittain valmiin infrastruktuurin vuoksi urbaani kesanto on tarkoituksenmukaista muuttaa kaupunkikehityksen hyödynnettäväksi alueeksi.
Tavararatapiha nykyisellään on ränsistynyt ja vajaakäytöllä, joten sen kehittämiselle on selkeä tarve.
Suunnitelman lähtökohtana on, että tavararatapiha siirtyy pois keskustan välittömästä läheisyydestä ja vapauttaa suuren, lähes rakentamattoman alueen kaupunkikehitykselle. Tavararatapihalla on
käyttötarkoituksensa vuoksi vain muutamia toimintoja ja vähän arvokkaita rakennuksia tai säilytettäviä alueita, joten aluetta on helppo kehittää kokonaisuutena. Uudella alueella on keskeisen
ja näkyvän sijaintinsa vuoksi mahdollisuus olla edelläkävijä eheyttävässä ja ekologisessa kaupunkisuunnittelussa sekä rakennussuunnittelussa. Samalla korkealaatuisena toteutettava alue voisi
toimia eteläisenä porttina Ouluun ja parantaa lähialueiden palveluja sekä sitoa radan molempia
puolia yhteen.

Oulun junarata valmistui 1886, noin 40 vuotta rautatiekeskustelun alkamisesta Suomessa. Erilaisten
vaihtoehtojen jälkeen päädyttiin rakentamaan reitti Seinäjoelta Pohjanmaan jokien kautta Ouluun.
Oulun asema-alue sijoittui silloisen kaupungin ruutukaava-alueen reunalle. Valtiopäivillä vuonna
1897 hyväksyttiin suunnitelma rautatien laajentamisesta Oulun ja Tornion välille. 1920-luvulla tehdyt
rautatien jatkokset tekivät Oulusta risteysaseman, jolla oli yhteydet etelään, pohjoiseen ja itään.
Liikenteen vilkastuminen näkyi myös asemanseudun rakentamisessa. Tavaramakasiini vaati vilkkaimmilla asemilla sivu- ja pistoraiteita, jotta vaunujen seisottaminen purkamisen ja lastaamisen
aikana ei hidastaisi muuta liikennettä. Oulun makasiinia, jossa oli lämmintä tilaa, laajennettiin useasti. Oulu kasvoi vähitellen ruutukaava-alueensa reunoilta ja alun perin kaupungin laidalle rakennettu junarata, asema ja tavaramakasiinit jäivät kaupunkirakenteen sisään.

Tavararatapiha sijaitsee lähellä keskustaa, Rotuaarilta noin kilometri etelään. Alueen pituus on 1,9
kilometriä ja leveimmillään se on noin 500 metriä. Suunnittelualue koostuu tavararatapihasta sekä
siihen liittyvistä teollisuus-, varasto- ja liiketilakortteleista. Rakennuskanta on melko hajanaista ja
rakennettu vuosien 1940 ja 2000 välillä. Alueella on paljon hallimaisia teollisuusrakennuksia sekä
pieniä apurakennuksia. Osa rakennuksista on lämmittämättömiä ja huonossa kunnossa. Alueen
hienoimpiin ja vanhimpiin rakennuksiin kuuluvat 1940-luvulla rakennetut vanha tiilinen veturihalli
sekä osa siihen liittyvistä rakennuksista. Rakennukset on suojeltu asemakaavassa. Veturihalli on tiilinen, puoliympyrän muotoinen ja yksikerroksinen halli, joka saa molemmilta ulkoseiniltään valoa.
Siihen on liittynyt toinen tiilinen, kaareva veturihallin osa sekä valkoiseksi rapattu kaksikerroksinen
lisärakennus. Uusimpia rakennuksia suunnittelualueella ovat moderni veturihalli sekä vastikään valmistunut vaunujen pesuhalli. Tavararatapihan keskellä, Joutsensillan eteläpuolella on jonkin verran
olemassa olevaa viheraluetta, istutuksia ja nurmikkoa. Tavararatapihan itäpuolella kulkee metsäkaistale, joka toimii puskurivyöhykkeenä ja pidättää radan melua.

Erilaiset selvitykset tukevat tavararatapihan alueen ja sen ympäristön kehittämistä. Oulun kaupunki laati vuonna 2011 täydennysrakentamisselvityksen yleiskaavan pohjaksi. Selvitys kartoitti täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Oulun kaupungin keskeisillä asemakaava-alueilla vuoteen 2030
mennessä. Täydennysrakentamisselvityksessä on merkitty tavararatapihan molemmat puolet potentiaalisiksi täydennysrakentamisalueiksi. Keskustamainen asuminen on jo laajentumassa radan
molempia laitoja pitkin, joten se tekee myös tavararatapihasta varteenotettavan täydennysrakentamisalueen. Täydennysmahdollisuudet Limingantullin alueella ovat suuret, sillä alueella on laajoja paikoitusalueita ja paljon matalaa rakentamista. Tavararatapihan länsipuoli, eli Limingantien
ja Uusikadun ympäristö, kuuluu täydennysrakentamisselvityksen mukaan joukkoliikenteen ydinvyöhykkeeseen Oulussa. Ydinvyöhyke yhdistää kaupungin tärkeimmät toiminnot, parhaat palvelut,
tehokkaimman joukkoliikenteen ja siinä on suurin asukas- sekä työpaikkatiheys. Vyöhykkeen tavoitteena on lisätä asukkaita ja toimintoja keskeisten joukkoliikennepalvelujen äärelle, siten että siitä
muodostuu kaupungin tiivis selkäranka.
Oulun seutukunta on laskettu jo pitkään Suomen yhdeksi kasvukeskukseksi. Seutukunta poikkeaa
muista kasvukeskuksista siinä, että lasten ja nuorten osuus väestöstä on poikkeuksellisen suuri.
Oulun uudessa yleiskaavassakin varaudutaan kaupungin kasvuun. Yleiskaavaehdotuksen selostuksen mukaan vuoden 2015 alusta vuoteen 2030 mennessä Ouluun tulisi noin 30000 uutta asukasta
sekä 15000 uutta työpaikkaa. Tavararatapihan kehittäminen olisi järkevää kaupunkikehityksen kannalta, sillä Oulun väestöennusteiden mukaan uusille asuinalueille ja työpaikoille on tulevaisuudessa
kysyntää.

Oulun kaupungin asemakartta vuodelta 1940. Kaupuinkirakenne on levinnyt junaradan toiselle puolelle.

Nykytilassaan Oulun ratapiha palvelee raakapuuliikennettä, yhdistettyjä kuljetuksia, paikallisia asiakkaita sekä idänliikenteen kulkusuunnan ja junavaunujen kokoonpanon muutospaikkana. Erilaisten
hankkeiden myötä liikenteelliset olosuhteet tulevat muuttumaan Oulussa. Ajankohtaisia kehittämiskohteita ovat mm. kolmioraide idän suunnasta etelän suuntaan, kaksoisraide Oulun ratapihan
kohdalle väleille asema-Nokela ja asema-Intiö, kaksoisraide Oulusta etelään sekä Kontiomäki-Oulurataosan kapasiteetin lisääminen väliliikennepaikkoja rakentamalla. Liikenteellisten vaatimusten
puolesta nykyisen kaltaista ratapihaa ei kuitenkaan tarvita. Ratapiha on vajaakäytössä, ja tulevaisuudessa modernisointi vähentää tilantarvetta entisestään. Toiminta on muotoutunut nykyiseen muotoonsa vuosien varrella, joten erilaisten kehitysvaihtoehtojen tarkastelu olisi hyödyllistä.
Ratahallintokeskuksen selvityksen mukaan yksi vaihtoehdoista on kokonaan uuden ratapihan rakentaminen, sillä vanhan muutos- ja korjaustyöt saattavat maksaa vähintään yhtä paljon.

KAAVOITUSTILANNE
Tavararatapihan alue on voimassa olevassa asemakaavassa kokonaisuudessaan merkitty LRmerkinnällä, eli se on rautatieliikenteen aluetta. Osa suunnittelualueesta on myös Liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K, K-5) ja osa Teollisuus- ja varastorakennusten aluetta (T).
Tavararatapihan eteläpäässä kolme rakennusta on suojeltu merkinnällä sr-20. Tavararatapiha-alue
sekä osa sen ympäristöstä on osoitettu Uuden Oulun yleiskaavaehdotuksessa selvitysalueeksi (SE).
Yleiskaavan ehdotusvaiheen selostuksessa sanotaan: ”Tarkemmalla suunnittelulla tulee tutkia
mahdollisuuksia mm. tavararatapihan siirtämiseksi pois keskustasta ja suoran ratayhteyden osoittaminen pohjoisesta Oulun satamaan.” Selvitysalueen maankäyttö ratkaistaan erillissuunnitelmalla ja
jatkosuunnittelussa selvitetään ratapihan uudet järjestelyt sekä alueen laajuus. Suunnittelualueen
reunaan on osoitettu myös palvelujen, hallinnon ja kaupan aluetta (P) sekä palvelujen, hallinnon ja
erikoistavarakaupan aluetta (P-1). Voimassa olevaan yleiskaavaan verrattuna keskustamainen asuinja liikealue (AK-C) on laajentunut tavararatapihan keskustanpuoleista viertä kohti Joutsensiltaa.
Alue on merkitty keskustamaisen ja toiminnoiltaan sekoittuneen täydennysrakentamisen alueeksi,
samoin kuin ydinkeskustan ympärillä muutkin alueet. Myös tavararatapihan toiselle puolelle on
merkitty palvelujen ja asumisen aluetta (P-ak).

Ilmakuva suunnittelualueesta

Suunnittelualue sivuaa pohjoisreunalla Etu-Lyötyn kerrostaloaluetta sekä Etelätullin aluetta, joka
on laajenemassa Limingantien ja Rautatienkadun varteen. Etu-Lyötty on rakentunut 2000-luvun
aikana, kun taas Etelätullin asuinalue on vasta rakentumassa. Suunnittelualueen pohjoisreuna
edustaa uusinta ja siisteintä ympäristöä alueen välittömässä läheisyydessä. Muilta osin ympäristö on yleisilmeeltään epäsiistiä ja jäsentymätöntä. Suunnittelualueen vasemmalle puolelle jää
Limingantullin pienteollisuudelle ja liikerakentamiselle suunnattu alue. Suuri päivittäistavarakauppa Limingantien vastakkaisella puolella palvelee paitsi lähialueiden asukkaita myös oululaisia laajemmassa mittakaavassa. Junaradan oikealla puolella Taka-Lyötyn alueella on kerrostaloasumista,
suuri huonekaluliikekeskittymä, päivittäistavarakauppa, liikerakentamista sekä pieni teollisuus- ja
varastorakennusten alue. Limingantullin ja Taka-Lyötyn alueella on paljon suurta liikerakentamista,
joka houkuttelee autoilevia asiakkaita kaikkialta Oulusta. Suunnittelualueen eteläpäähän sijoittuu
Nokelan pientaloalue, joka edustaa sodanjälkeistä jälleenrakennuskautta.
Tavararatapihan estevaikutus on suuri, eikä monia läpikulkureittejä ole. Tavararatapihan tärkein autoliikenteen ylityskohta on Joutsensilta, joka yhdistää molemmilla puolilla kulkevat suuret kokoojakadut Limingantien sekä Lintulammentien. Lisäksi radan ylitse kulkee Kiskopolun kevyenliikenteen
silta, joka yhdistää Nokelan pientaloalueen ja Limingantullin. Suunnittelualueen pohjoispuolella
puolestaan junaradan alittaa kevyelle liikenteelle suunnattu Madetojan raitti. Joukkoliikenne palvelee aluetta melko hyvin, sillä alueen molemmilta puolilta Limingantietä sekä Lintulammentietä
kulkee useampi bussilinja. Lisäksi Etu-Lyötyn kerrostaloalueen läpi kulkee citybussi, joka ajaa keskustan ja Limingantullin väliä. Ainoa suunnittelualueella kulkeva ajoneuvoliikenteelle suunnattu reitti on Ratamestarintie, joka laskeutuu Joutsensillalta ja johtaa uudelle veturihallille saakka.
Lisäksi alueella kulkee satunnaisia tavararatapihan työntekijöiden käytössä olevia päällystämättömiä teitä. Kevyenliikenteen väyliä alueella on vain Joutsensillan sekä Kiskopolunsillan yhteydessä.
Henkilöliikenteen junarata, joka on osa valtakunnan päärataa, kulkee alueen itäreunassa.

Kaavio suunnittelualueen ympäristön toiminnoista 1: 30000

1 KM

2 KM

3 KM

ydinkeskusta
kerrostalovaltainen alue
pien- ja rivitalovaltainen alue
liike- ja kaupallinen toiminta
julkiset palvelut
teollisuus

Kuva suunnittelualueelta keskustaan päin
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Kaavio Oulun nykyisistä viheralueista

Aksonometria suunnitelman kaupunkikuvallisista piirteistä

ELINA JAARA | 25.5.2016

Kaaviokuva suunnitelman toiminnoista 1:10000

toimisto- ja työpaikkatoiminnot
palvelut

DIAGONAALEJA VAHVISTAVAT NOPPATALOT
JA MAAMERKKIRAKENNUKSET

ratapihatoiminnot
liike- ja kaupallinen toiminta
robottipysäköinti
asuminen
yhteisölliset korttelit

POIKITTAISYHTEYDET KESKEISELLE
VIHERVÄYLÄLLE

DIAGONAALIYHTEYDET JULKISTEN
RAKENNUSTEN VÄLILLÄ

Konseptikuva viherväylien muodostumisesta

YMPÄRISTÖÖN SOPEUTUVA KORKEUS

KAUPUNKIKUVA

ARKKITEHTUURI

TOIMINNOT

Suunnitelmassani aueen kaupunkikuvallinen idea perustuu ajatukseen
Oulun keskustaan johtavista viherkäytävistä. Lähes kaikkia keskustaan johtavia pääväyliä reunustavat tällä hetkellä viheralueet, joita pitkin kulkee viihtyisiä kevyenliikenteen reittejä. Suunnitelmassani esitän, että tavararatapihalla
voisi kulkea Limingantullista keskustaa kohti johtava viherväylä, joka toimisi
alueen selkärankana ja tarjoaisi kaupunkikuvallisesti miellyttävän kevyen liikenteen reitin kohti keskustaa. Alueen halkaiseva radansuuntainen keskusviheralue jakaa rakentamisen vyöhykkeet Limingantullin ja Taka-Lyötyn puoleisiin reunoihin.

Alueen ympäristöystävällinen lähestymistapa näkyy runsaassa puurakentamisen määrässä. Puu sopii materiaalina alueelle, sillä se viestii usein ekologisuudesta. Puu rakennusmateriaalina voi pienentää hiilipiikkiä noin
neljänneksen tai jopa puolet tavalliseen betonirakenteeseen verrattuna.
Suunnittelualueella on läheisen junaradan tärinän vuoksi osittain haastavat
perustusolosuhteet, mikä voi estää puun käyttämisen runkomateriaalina.
Suunnitelmassani kuitenkin oletan, että puolelle alueen rakennuskannasta
riittävät tavanomaiset perustukset, jolloin puolet alueen rakennuksista voidaan tehdä myös puurakenteisina.

Viherväylän ympärille rakentuu kortteliverkosto, jota halkovat suuret diagonaaliset kulkureitit. Diagonaalien päätteinä ovat kaupunkikuvallisesti merkittävät julkiset rakennukset, jotka toimivat alueen identiteettiä vahvistavina
vetovoimatekijöinä ja palvelevat tavararatapihan alueen lisäksi myös ympäröiviä alueita. Alueen reunoilla rakennusten korkeuksissa sopeudutaan ympäristön kuusikerroksiseen mittakaavaan, kun taas viheralueen varrella kerrostalot ovat kolmekerroksisia pienkerrostaloja ja kaupunkipientaloja, jotka
luovat pienimittakaavaisen ympäristön viher- ja virkistysalueelle sekä kevyenliikenteen pääreitille. Reuna-alueet toimivat rata- ja liikennemelun puskurivyöhykkeenä ja varmistavat rauhalliset piha- ja viheralueet. Aluetta halkovien
diagonaaliakseleiden varsille on keskittynyt pistemäisiä, muuta ympäristöään korkeampia rakennuksia, jotka ovat aluetta aksentoivia kiintopisteitä.
Alueen korkeimmat, 16-kerroksiset rakennukset on sijoitettu tavararatapihan
etelä- ja pohjoispäätyihin maamerkeiksi.

Suurin osa alueen olevista rakennuksista on huonokuntoisia eikä niillä ole
historiallista tai kulttuurillista arvoa. Joitain rakennuksia on kuntonsa puolesta hyödynnettävissä, mutta vasta tarkemmissa tutkimuksissa selviäisi mitkä
rakennukset ovat sellaisia. Suunnittelualueeni suuren koon vuoksi olen joutunut nojautumaan olettamuksiin rakennuksien elinkaaresta ja tekemään
päätöksiä niiden pohjalta. Kaupunkirakenteen muutos etenee todennäköisesti keskustan suunnalta kohti etelää, kuten tälläkin hetkellä, jolloin rakentamisen lopulta edettyä alueen eteläpäätyyn, Alasintien varren uusimmat rakennukset ovat todennäköisesti ehtineet tulla elinkaarensa loppuun.
Suunnitelmassani olen ottanut osaksi uutta kaupunkirakennetta hienoimpia
ja hyväkuntoisimpia rakennuksia eri aikakausilta. Alueen hienoimmat rakennukset ovat osittian suojeltuja vanhoja tiilisiä ratapiharakennuksia, jotka olen
säilyttänyt suunnitelmassani ylläpitämässä alueen historiaa. Olemassa olevia
rakennuksia on kunnostettu toimisto-, liiketila- ja julkiseen käyttöön.

Suunnitelmani kaupunkimaisuus nojaa keskustan läheisyyteen. Palvelujen
läheisyyden ja hyvien yhteyksien vuoksi alue voidaan rakentaa tehokkaasti.
Toiminnot alueella ovat sekoittuneita ja monipuolisia. Alueen länsireuna on
koko matkaltaan aktivoitu ensimmäiseen kerrokseen sijoitetuilla liiketiloilla.
Liiketilat tukevat myös Rautatienkadun ja Alasintien toisen puolen kaupallisia toimintoja. Suunnitelmassani alueen pohjoisosa on pääosin asumispainotteista. Vanhaan veturihalliin sijoitettu yrityshautomo rajaa eteläpuolelle
työpaikkavaltaisen alueen, joka muodostaa osallisilleen synergiaetuja tarjoavan yrityskeskittymän. Yrityskeskittymä tukeutuu alueella olemassa oleviin
työpaikkatoimintoihin ja sen uudet rakennukset eheyttävät alueen toimivaksi kokonaisuudeksi. Toisaalta muutokset työelämässä ja tilatarpeissa sekä
suunnittelualueen lähiympäristön kehittyminen asuntovaltaisemmaksi voivat muuttaa yrityskeskittymän luonnetta. Rakennusten runkosyvyys mahdollistaa tällöin niiden muuttamisen esimerkiksi asuinkäyttöön.

Näkymä keskeiseltä viherväylältä

Asuntotyyppijakauman on arvioitu muuttuvan kerrostalovaltaisemmaksi
kuin nykyään. Tähän vaikuttaa esimerkiksi asuntokuntakoon pitkäaikainen
trendi, jossa erityisesti pienten asuntokuntien määrä jatkaa kasvuaan. Väestön
ikärakenteen muutos tukee myös tiiviitä asumismuotoja ja palvelujen läheisyyden parantamista. Suunnitelmassani kaupunkimaisuus ja palvelujen sekä
työpaikkojen läheisyys mahdollistavat monimuotoisen asumisen: alue tarjoaa asumisympäristöjä kaupunkipientaloista kerrostaloihin, yhteisölliseen
asumiseen ja esimerkiksi palveluasumiseen. Diagonaaliakselien varrelle on
sijoittunut yhteisöllisiä kortteleita, joiden pihat ovat avoimia ja toiminnallisia.
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Liikennekaavio 1: 10000

LIIKENNE
Suunnitelmassani pyrin mahdollisimman autottoman alueen luomiseen, sillä alue sijaitsee lähellä keskustaa ja on hyvien yhteyksien päässä, jolloin auton omistaminen ei
ole välttämätöntä. Nykytrendin mukaan ollaankin siirtymässä auton omistamisen sijaan auton käyttäjiksi, minkä vuoksi tulevaisuuden keskustat suunnitellaan autottomiksi.
Autottomuus voisi ekotehokkuuden lisäksi liittyä myös kohtuuhintaisen asumisen konseptiin, millä voi olla suuri merkitys kun täydennysrakennetaan tavararatapihan kaltaista
aluetta, joka vaatii usein asuntojen hintoihin heijastuvia suuria investointeja. On esitetty,
että pysäköintinormien hylkääminen ja autottomuuden tukeminen joukkoliikennevyöhykkeillä voisi johtaa jopa 20–30 % laskuun asuntojen hinnoissa. Nykyisellään paikoituksen hintaa maksavat sekä autottomat että autoilevat asukkaat.
Olen pyrkinyt varmistamaan alueen luonteen mahdollisimman autottomana tavallista pienemmällä pysäköintinormilla. Suunnitelmassani käytetty normi on noin 1ap/250
k-m2. Autopaikat olen sijoittanut mekaanisiin pysäköintilaitoksiin, eli robottiparkkeihin,
joista suurin osa on maanpäällisiä. Oulun keskustaan tehdyn selvityksen mukaan suurin
hyöty robottiparkista on sen pieni tilantarve; robottiparkit vievät noin 50 % vähemmän
tilaa tavalliseen pysäköintilaitokseen verrattuna, sillä pysäköintilaitoksessa ei tarvita ramppeja ja ajokujia. Selvityksessä arvioitiin, että robottiparkki soveltuu parhaiten asunto- ja
työpaikkapysäköintiin. Rakennuksen runkoon sijoitetut robottiparkit lisäävät yhdyskuntarakenteen muuntojoustavuutta, sillä robottiparkin varaama tila voidaan tulevaisuudessa
hyödyntää esimerkiksi asuinkäytössä. Suunnitelmassa yksi robottiparkki (170-190 autopaikkaa kerrosten määrästä riippuen) palvelee neljää korttelia kerrallaan. Keskitetyllä pysäköintiratkaisulla vähennetään autojen määrää kaupunkikuvassa sekä lisätään kävelyetäisyyttä kodin tai työpaikan ovelta pysäköintipaikalle, mikä kannustaa joukkoliikenteen
hyödyntämiseen.

Alueleikkaus A-A 1:2500

Alueleikkaus B-B 1:2500

Alueleikkaus C-C 1:2500

Näkymä diagonaaliakselilta lähiliikennekeskukselle

Suunnitelmassani joka toinen poikittainen väylä alueelle on pihakatu, jolle on sijoitettu kadunvarsipysäköintiä. Maanpäällisiä autopaikkoja on sijoitettu sellaisiin paikkoihin,
joissa toiminnot niitä edellyttävät, kuten esimerkiksi yrityskeskittymän yhteyteen. Ainoa
alueella kulkeva ajoneuvoliikenteelle osoitettu katu on olemassa oleva Ratamestarintie,
joka laskeutuu Joutsensillalta ja kulkee radan viertä uudelle veturihallille. Sitä on jatkettu
radan myötäisesti kulkemaan myös lähiliikennekeskukselle, joka sijaitsee Joutsensillan
pohjoispuolella.
Autottomuuteen on kannustettu suunnitelmassa myös tukemalla kevyttä liikennettä
sekä joukkoliikennettä. Kevyenliikenteen verkko on kattava ja sen laatuun on panostettu tekemällä eri toimintojen avulla reiteistä mielenkiintoisia ja viihtyisiä Lisäksi ympäristö on rauhallinen ja pienimittakaavainen, mikä tekee siitä houkuttelevan kulkuväylän.
Joukkoliikenne kiertää alueen reunan suurilla kokoojakaduilla, jolloin pysäkille on aina
korkeintaan 400 metrin matka. Lisäksi citybussi-reitti kulkee Joutsensillan eteläpuolelta
viheralueen kevyen liikenteen väylää pitkin ja yhdistäen yrityskeskittymän ja asuinkorttelit
keskustaan. Citybussipysäkeille on aina vain 150 metrin matka. Lähijunasta tulee houkutteleva vaihtoehto kun asemat on sijoitettu riittävän tiheään. Suunnitelmassani ehdotan, että alueelle sijoittamani lähiliikennekeskus toimii yhtenä raideliikenteen asemana.
Lähiliikennekeskuksen yhteyteen sijoitettu robottiparkki, johon on järjestetty liityntäpysäköintiä. Lisäksi pyörien säilytykselle on varattu laajat tilat keskuksen yhteydestä.

maanpäällinen pysäköinti
robottipysäköinti
bussipysäkki
citybussipysäkki
lähijunan asema
ajoneuvoliikenteen pääreitit
kevyen liikenteen pääreitit
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KORTTELITARKASTELU

ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMINEN

Suunnitelmassani diagonaaliakseleiden kevyen liikenteen reitit alueella halkovat myös
osittain kortteleita. Kortteleista muodostuu vihreää puolijulkista tilaa, joka toimii keskeisen viheralueen jatkeena ja siirtymävyöhykkeenä kaupunkimaiseen ympäristöön.
Kevyenliikenteen reitti diagonaaliakseleilla muodostaa aukiosarjoja, joihin korttelipihat
kytkeytyvät. Pihat, joiden läpi kuljetaan, ovat yhteisöllisiä, avoimia sekä toiminnallisia ja ne
on rajattu kevyen liikenteen väylistä viher- ja piharakenteilla. Pihoille on sijoitettu muun
muassa yhteisiä oleskelutiloja, grillikatos sekä kasvihuoneita. Korttelin rakennusten ensimmäisissä kerroksissa on julkisempia toimintoja, kuten yhteistiloja tai korttelin asukkaille osoitettuja etätyötiloja, jotka mahdollistavat työskentelyn lähellä kotia ja vähentävät
siten autoilun tarvetta. Kortteleiden yhteistiloja voidaan käyttää esimerkiksi pajatoimintaan, kerhohuoneina tai kuntosalina. Ekologiseen elämäntapaan kannustetaan etätyötilojen ja kaupunkiviljelyn ohella muun muassa yhteisellä kierrätyshuoneella, joka palvelee
koko korttelia. Lisäksi liikennesuoritteita on pyritty vähentämään panostamalla kevyen
liikenteen tukemiseen. Kortteleiden jokaisen porrashuoneen yhteyteen on sijoitettu suuret ja laadukkaat pyörien säilytystilat. Kattava kevyenliikenteen reitistö ympäröi kortteleita
ja kytkee alueen tehokkaasti muuhun kaupunkirakenteeseen. Alueen autoilevat asukkaat voivat hyödyntää robottiparkkeihin sijoitettuja kortteleiden omia yhteiskäyttöautoja.
Päästöttömien autojen käyttöä on tuettu varaamalla pihakatujen varresta paikkoja sähköautojen lataukselle.

Pienessä mittakaavassa ilmastonmuutoksen aiheuttamat suurimmat ongelmat
Suomessa ovat tuulisuus ja sateiden lisääntyminen. Siksi ilmastonmuutokseen sopeutumiskeinojen kannattaa keskittyä näiden sääilmiöiden aiheuttamien haittojen minimoimiseen. Kaupunkivihreällä on tärkeä rooli ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, sillä
se tasaa lämpötilaeroja ja vähentää hulevesien aiheuttamia tuhoja imeyttämällä niitä.
Diplomityöni suunnittelualueen keskeinen viheralue luo alueelle sen kaupunkikuvallisesti vihreän ilmeen ja toimii ilmastonmuutokseen sopeutumisen apuna. Viheralue vähentää läpäisemättömän maan pinta-alaa ja siirtää ylimääräisiä hulevesiä imeytysaltaisiin.
Lisäksi laaja viheralue on otettu kokonaisvaltaisesti käyttöön ja se tuottaa virkistyspalveluja lähialueiden asukkaille. Viheralueella on paljon aktiviteettejä, kuten ulkokuntoilusali,
pelikenttiä, juoksurata, koirapuisto, viherhuoneita, hyötykasvillisuutta sekä leikkialueita.
Joutsensillan alla viheralueelle on sijoitettu urbaani urheilualue, jossa parkour -puisto ja
kiipeilytoiminnot voivat hyödyntää sillan rakenteita eivätkä häiriinny sillan varjostavasta
vaikutuksesta. Lisäksi urbaanilla urheilualueella on skeittipuisto. Viheralueen monet toiminnot lisäävät yhteisöllisyyttä, mikä edesauttaa ilmastonmuutoksen aiheuttamista ääri-ilmiöistä selviytymistä.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen
keinot alueella 1:10000

JOUKKOLIIKENTEEN LISÄYS
- hyvät yhteydet
- tiheät liikennöintivälit
- läheiset pysäkit

KEVYEN LIIKENTEEN MAKSIMOINTI
- hyvät pyörä- ja jalankulkureitit
- autoliikenteen ja parkkipaikkojen vähentäminen

KEKO-ohjelma ei ota ekotehokkuuden laskennassa huomioon viherkattoja, mutta tutkitusti niillä voi olla ympäristöön samanlaisia positiivisia vaikutuksia kuin viheralueilla.
Hulevesien imeyttämisen ja viivyttämisen lisäksi viherkatot tasoittavat lämpötilaeroja, vaimentavat rakennuksen sisätiloihin kulkeutuvaa melua, parantavat ilmanlaatua suodattamalla ilmansaasteita, lisäävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta, toimivat hiilinieluina
sekä hyvin hoidettuna lisäävät viihtyisyyttä ja voivat nostaa kiinteistöjen maisemallista
sekä rahallista arvoa. Suunnitelmassani olen sijoittanut viherkattoja keskeisen viheralueen
laidoille kortteleihin, joiden kattopinnat laskevat viheralueelle ja ovat osana muodostamassa viheralueen ilmettä.

Suunnitelmassani vanhaan veturihalliin sijoitettu start up -yrityshautomo toimii uusien
yrityksien ponnahduslautana. Veturihallista on osoitettu sektoreittain uusille yrityksille
toimistotiloja. Yritykset voivat jakaa keskenään tiloja, kuten neuvotteluhuoneet, taukohuoneet ja kahvion. Lisäksi ajatushautomossa on monitoimihuoneita sekä auditorio, joita
voi hyödyntää kaupunkilaisten järjestämissä tapahtumissa. Vanhan tavararatapihan raiteita on maisemoitu ja säilytetty yrityshautomon eteen muodostuvalle aukiolle. Vanhan
veturihallin kääntöpöytä on aukiolla muutettu pyöriväksi lavaksi, jossa voidaan järjestää
erilaisia ulkoilmatapahtumia. Yrityshautomon vieressä on keskeisellä viheralueella ulkourheilukenttä, jossa on muun muassa juoksuratoja sekä ulkokuntoilusali. Urheilukenttä
on alueen asukkaiden vapaassa käytössä ja sitä voi käyttää esimerkiksi alueella toimivien yritysten virkistystoimintaan.Myös uudisrakennusten toimistotilat perustuvat tilojen
yhteiskäyttöön ja jakamiseen. Uudisrakennuksiin on toimistotilojen lisäksi sijoitettu jaettavia, kevyitä tuotantotiloja, joita alueen yritykset voivat käyttää. Rakennusten sisätiloista
on varattu kattavat säilytystilat työmatkapyöräilijöiden pyörille. Lisäksi toimistoilla on yhteiskäyttöpyöriä sekä sähköautoja. Toimistotalojen pysäköinti on keskitetty suureen maanalaiseen robottiparkkiin.

- yhteiskäyttöautot ja -pyörät

YHTEISÖLLISYYS
- viheralueiden aktivointi
- hyötykäyttö
- osa kaupunkikuvaa

HULEVESIEN KERÄYS
- viheralueiden maksimointi
- viherkatot
- kovien pintojen minimointi

KUUMUUDEN VÄHENTÄMINEN
- varjot
- kasvillisuus

Korttelijulkisivu D-D 1:500

Korttelisuunnitelma 1:500
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EKOTEHOKKUUDEN TODENTAMINEN

HERKKYYSTARKASTELU JA VERTAILU

SUUNNITELMAN KOKONAISEKOTEHOKKUUS

Diplomityössäni otin tavoitteekseni mahdollisimman ekotehokkaan alueen suunnittelun. Halusin todentaa
ekotehokkuutta laskentaohjelmalla, jotta saisin konkreettista tietoa siitä, minkälaisia vaikutuksia suunnitteluratkaisuilla on lopputuloksen ekotehokkuuteen. Ekotehokkuuteen tähdättäessä todentaminen erilaisilla
laskennallisilla tarkasteluilla on tärkeää, sillä niiden avulla saadaan tutkittua eri toimien ja osatekijöiden vaikuttavuutta. Ilman laskennallisia tarkasteluja eri suunnitteluratkaisuiden vaikutus lopputulokseen voi jäädä
huomaamatta. Alueellisen ekotehokkuuden arvioimiseksi on kehitetty useita laskureita ja ohjelmia, mutta
ne on laadittu keskenään hyvin erilaisten kriteeristöjen pohjalta. Lisäksi käsitys alueellisesta ekotehokkuudesta on vielä kansainvälisesti vakiintumaton, joten laskureissa on paljon epävarmuustekijöitä, eivätkä niiden
laskentatulokset ole yleensä keskenään vertailukelpoisia. Puuttuvaa tietoa joudutaan usein korvaamaan oletuksilla ja keskiarvoilla. Jotkut laskurit eivät myöskään sovellu käytettäväksi Suomen olosuhteissa, sillä ne ovat
vahvasti sidoksissa paikalliseen päätöksentekoon ja maantieteellisiin sekä ilmasto-olosuhteisiin.

Tein suunnitelmalleni ensimmäiset ekotehokkuuslaskelmat työn puolivälissä. Suunnitelman ensimmäisestä versiosta saatujen tulosten perusteella tein laskelmalle niin kutsuttuja herkkyystarkasteluja, joilla
saadaan helposti selvitettyä yksittäisten tekijöiden merkittävyyttä ja vaikutusta alueen ekotehokkuuteen.
Herkkyystarkastelussa tarkasteltavan osan lähtötietoa muutetaan siten, että voidaan tarkastella ääriarvoja ja
näin haarukoimalla löytää paras mahdollinen ratkaisu. Herkkyystarkastelujen tuloksena kokonaisekotehokkuutta huonontavat pitkä rakennusaika, vaativat perustukset, suuri määrä liiketilaa, pieni määrä työpaikkoja,
suuri määrä palveluja ja suuri määrä toimistoja. Lisäksi ohjelman rakenteen vuoksi asukasmäärän lisääntymisellä on negatiivinen vaikutus kokonaisekotehokkuuteen. KEKO-ohjelmassa kokonaisekotehokkuuteen
on vain vähän vaikutusta viheralueen pienentämisellä, parkkipaikkojen määrällä, sijoituksella ja rakenteella,
rakennusten energiatehokkuudella ja alueen sijainnilla yhdyskuntarakenteessa. Kokonaisekotehokkuutta
parantaa kerrostalojen suuri osuus alueen uudisrakennuksista, alueen sijainti lähellä keskustaa, lyhyt rakennusaika, pieni liikenneverkko, puun käyttäminen rakennusmateriaalina, suuri viheralueen määrä ja energiantuotannon muuttaminen uusiutuvaksi tai vähäpäästöiseksi.

Lopullisen suunnitelman ekotehokkuus nojaa vähäpäästöiseen energiantuotantoon, puun käyttöön rakennusmateriaalina, autottomuuden tukemiseen, optimoituun liikenneverkkoon, laajaan viheralueeseen, lyhyeen rakennusaikaan sekä asukastehokkuuden kasvattamiseen. Suunnitelmassa on tehty myös ratkaisuja,
joita ei pysty laskennallisesti todentamaan, mutta joiden uskon vaikuttavan ekotehokkuuteen positiivisesti.
Näitä ovat muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutuminen, yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja toimintojen
sekoittuminen sekä arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön laatu.

Ekotehokkuutta arvioivissa laskureissa on kahdenlaista lähestymistapaa: määrällisiin indikaattoreihin tai kriteereihin perustuvaa. Määrällisiin indikaattoreihin perustuvassa arvioinnissa käytetään numeerisia arvioita
päästöistä ja luonnonvarojen käytöstä. Kriteereihin perustuvassa arvioinnissa kriteerit voivat olla poissukevia,
jolloin kriteerin täyttymättä jääminen johtaa epäekotehokkaaseen alueeseen. Laskuri voi olla myös pisteyttävä, jolloin kriteerin täyttyessä saa ekotehokkuutta osoittavia pisteitä. Ekotehokkuuden mittaaminen voidaan
tehdä jotain aikayksikköä tai rakenneyksikköä, kuten aluetta, rakennusta tai kerrosalaneliömetriä kohti. Mikäli
ekotehokkuutta arvioidaan rakenneyksikköä kohti, käytetään elinkaarinäkökulmaa. Ekotehokkuutta voidaan
arvioida myös asukasta tai työpaikkaa kohti, jolloin tarkastelu on käyttäjälähtöinen. Ekotehokkuuden arvioiminen suhteutettuna useita tekijöitä kohti tuottaa monipuolisemman arvioinnin.

Osa kokonaisekotehokkuuteen vaikuttavista päätöksistä tehdään jo alueen valinnalla. Valinta vaikuttaa sijainnin kautta henkilöliikenteen määrään, joukkoliikenteeseen ja palvelujen läheisyyteen, luontoarvojen
säilymiseen sekä perustusolosuhteisiin. Lisäksi sijainti vaikuttaa energiantuotantomenetelmien valintamahdollisuuksiin, mutta ohjelmassa ei kuitenkaan oteta huomioon olemassa olevan infrastruktuurin vaikutusta
esimerkiksi teknisten verkostojen rakentamiseen. Suurin merkitys KEKO-ohjelman mukaan on energianlähteiden valinnalla sekä materiaaleilla. Liikenneverkon pienentämisellä ja rakennustyyppien optimoinnilla
sai myös positiivisia muutoksia aikaan. Kerrostalojen rakentamisesta ja niiden energiankulutuksesta tulee
ohjelman mukaan vähiten kasvihuonekaasupäästöjä, minkä vuoksi kerrostalojen suurella prosentuaalisella
osuudella saisi parannettua myös kokonaisekotehokkuutta. Kerrostalojen ja toimistojen rakentamisen ja
ylläpidon kasvihuonekaasupäästöt ovat suuremmat kuin muilla suunnitelman rakennustyypeillä.

Suunnitelmani ekotehokkuutta olen laskenut 1.1.2016 julkaistulla KEKO-ekolaskurilla, joka on kehitelty kaavoituksen ja yhdyskuntien kehittämisen parissa työskenteleviä kaupunkien ja kuntien viranomaisia sekä konsulttiyrityksiä varten. Laskuri toimii työkaluna, jolla voi arvioida suunnitelmien ekologista kestävyyttä ja yhdyskuntien rakentamisen ja käyttövaiheen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Ohjelma valikoitui suunnitelman
tueksi, koska se on kehitetty Suomen olosuhteita ajatellen ja sen laskentatulokset perustuvat uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen. Laskentaohjelma on viimeisin Suomessa julkaistu päästölaskuri. KEKO-ohjelmassa
on käytetty yhdyskuntakehityksen ekotehokkuuden määritelmänä:

MUUT TEKIJÄT
Ekorakentamista kuvaavien indikaattoreiden rinnalle tulisi saada ihmisen kaikkia toimintoja ja elämänalueita kattavia ekotehokkuusmittareita. Usein kuitenkin seurataan helposti mitattavia ekotehokkuusindikaattoreita, kuten energian- tai vedenkulutusta, ja jätetään selvittämättä esimerkiksi liikkumiskäyttäytyminen,
elintarvikkeiden tuotanto ja kulutus sekä esimerkiksi loma-asuminen ja kaukomatkailu. Näillä voi olla suuriakin merkityksiä ekotehokkuuden kannalta. Esimerkiksi laadukas viher- ja virkistysympäristö voi vähentää
vapaa-ajan matkailua tai loma-asumisen tarvetta, mistä johtuva lento- tai henkilöautoliikenteen väheneminen pienentäisi kokonaispäästöjä huomattavasti. Yhdyskuntien ekotehokkuutta parantavien teknologisten ratkaisujen, toiminnallisten käytäntöjen ja ohjauskeinojen osalta pitää ottaa huomioon niiden vaikutukset sosiaalisesti kestävän kehityksen kannalta, sillä suunniteltavien alueiden päästöihin vaikutetaan myös
ratkaisuilla, joiden vaikutusta ei pystytä osoittamaan laskennallisesti. Näiden piirteiden huomioiminen ja
niistä huolehtiminen ovat erityisesti suunnittelijoiden, rakentajien ja päättäjien vastuulla. Laskentatulokset
ovat vain suuntaa-antavia tunnuslukuja, joilla ei pitäisi perustella ei-mitattavista laatutekijöistä tinkimistä
Ekotehokkaisiin kaupunkeihin kehitetyt innovaatiot eivät saa olla liian vaikeita tai kalliita toteutettaviksi, sillä
liian kallis hinta estää niitä leviämästä rakentamisen arkipäivään.

kulutetut luonnonvarat + päästöt + luonnon monimuotoisuus
kerrosala

Luonnonvarojen kulutuksen lisäksi kaavaan on lisätty luonnon monimuotoisuus, sillä maankäyttömuutoksilla on siihen suuri vaikutus. Suurimpia vaikutuksia ovat muutokset ekosysteemipalveluissa, kuten puhtaan veden ja ilman saatavuudessa sekä lajiston monimuotoisuudessa. Ekotehokkuuskaavan nimittäjäksi
valittiin lopullisessa KEKO-ohjemassa kerrosala, sillä se palvelee kaavoituksen tarpeita parhaiten. KEKOlaskentaohjelma laskee ekotehokkuutta siihen syötettyjen lukujen perusteella. Ohjelman osa-alueissa arvioidaan jatkuvasti paitsi suuruuksia myös muutosta verrattuna lähtötilanteeseen. Ohjelma on keskittynyt
suuriin linjoihin ja perustuu vahvasti keskiarvoihin, jotka on poimittu viimeisimmistä tutkimuksista. Osaalueet, joista tietoja syötetään, ovat alueen sijainti ja mitoitus, maankäytön muutos, arvokkaat luontoalueet
ja viherrakenne, sijainti yhdyskuntarakenteessa, rakennuskanta, uudisrakennukset ja energiakorjaukset, energiantuotanto sekä liikenneverkko.

KOKONAISEKOTEHOKKUSTULOSTEN VAIHTELU HERKKYYSTARKASTELUISSA

Kaavio ekotehokkuuslaskelmissa käytetystä aluejaosta

Lopulliseen suunnitelmaan kasvatin alueen tiiviyttä, sillä keskustan läheisyyden mahdollistava tehokkuus ja
yhteisöllinen asuminen vähentää keskimääräistä asumispinta-alaa. Suunnitelman mukaan alueen valmistumisen jälkeen tavararatapihalla olisi 9000 asukasta ja 6400 työpaikkaa. Kerrosalaa on noin 504 925 k-m2, jolloin tehokkuudeksi muodostuu 0,905. Suunnitelmassa alueen kerrosalasta asumista on 61 %, liiketilaa 3 %,
palvelutoimintoja 2 % ja toimistoa 24 %. Robottipysäköinti, jota on suunnitelman kerrosalasta yhteensä 4 %,
on laskelmissa sijoitettu muut rakennukset -kategoriaan. Olemassa olevat teollisuusrakennukset muodostavat edelleen 6 % koko alueen kerrosalasta. Suunnitelmassa kaikki uudet rakennukset rakennetaan ja vanhat korjataan passiivitasolle. Lisäksi puolet uudisrakennuksista tehdään puusta. Kevyen liikenteen verkkoa
alueelle rakennetaan yhteensä noin 7,5 kilometriä ja asuntokatuja rakennetaan noin 730 metriä. Pysäköinti
on mitoitettu normilla 1ap/250k-m2. Suunnitelmassa autopaikkoja tulee alueelle yhteensä 2025, joista suurin
osa on robottipysäköintitaloissa. Alueen rakennusaika on 15 vuotta, millä on materiaalien käyttöä pienentävä
vaikutus. Alueen keskeisen viheralueen suurentamisen vuoksi alueen biodiversiteetti, luontovaikutukset ja
maanpinnan läpäisevyys ovat parantuneet. Alueen kuluttama energia tulee edelleen kaukolämmöstä, mutta suunnitelmassani olen olettanut kaukolämmön päästöjen vähenevän 5 % vuosittain. Alueella käytettävä
sähkö on vähäpäästöistä ja osa siitä tuotetaan alueelle sijoitetuilla aurinkopaneeleilla. Alueella aurinkopaneeleja voidaan sijoittaa soveltuvimpiin paikkoihin, kuten monipuolisessa ja ympärivuorokautisessa käytössä
olevien talojen suurille kattopinnoille tai korkeiden rakennusten pystyseinille.
KEKO-laskurin tuloksien mukaan suunnitelman kokonaisekotehokkuus parantui ensimmäisten laskelmien
jälkeen arvosta 41 arvoon 36. Alueen kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat arvoon 77. Todennäköisesti se johtuu
asukkaiden määrän lisäämisestä. Luontovaikutukset ovat samat kuin edellisissä laskelmissa, mutta luonnonvarojen käyttö parantui arvoon 31. Tulokset ovat huomattavasti parempia kuin Suomen keskiarvotulos
(100) ja erityisesti luontovaikutuksien osalta ero on merkittävä. Hyvä tulos johtuu osaksi siitä, että alueen
lähtökohdat – läheinen sijainti keskustaan nähden ja kohtalaisen hyvä palvelutaso – loivat hyvät edellytykset
ekotehokkuudelle. Lisäksi alueen luonne urbaanina kesantona edistää tavoitetta, sillä suunnitelman toteutuminen ei edellytä olemassa olevien luontoalueiden tuhoamista. Toisaalta, diplomityössäni tehdyt laskelmat perustuvat osittain oletuksille ja keskiarvoille, joten vasta tarkemmissa tutkimuksissa selviää, kuinka
ekotehokasta tavararatapihalle rakentaminen todellisuudessa on. Esimerkiksi koko suunnittelualueella voi
olla tarve vaativille perustuksille, millä on kokonaisekotehokkuutta huonontava vaikutus. Lisäksi alueen suuri
koko on rajoittanut suunnitelmien tarkkuutta. Diplomityöprosessin aikana totesin, että laskentaohjelmia
käytettäessä arkkitehdin täytyy kantaa vastuunsa siitä, että päästöttömyyteen, ekotehokkuuteen tai energiatehokkuuteen pyrittäessä suunnitelma ei etene laskennalliset tarkastelut edellä. Laskentatulokset ovat usein
yksinkertaistuksia, eikä niissä ole esimerkiksi puuttuvan tiedon vuoksi pystytty huomioimaan kaikkia näkökulmia. Päästöttömyyteen pyrkiminen on kuitenkin prosessi, joka ei lopu suunnitteluun ja laskennallisen
ekotehokkuuden määrittelyyn, vaan todellinen ekotehokkuus näkyy vasta käytön aikana.
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