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Esityksen sisältö
● SYKEn rakennetun ympäristön hankkeiden tuloksia joka hankkeessa useita SYKEläisiä, projektipäälliköt esittelevät, kalvoja
tuloksista ovat laatineet sekä projektipäälliköt että projektien työntekijät;
esitys jaoteltu YM - SYKE tulossopimuksen T&K-liitteen mukaan

● 1) Yhdyskunnat ja niiden infrastruktuuri,
yhdyskuntarakenne + Rakennetun ympäristön toiminnot,
kuten asuminen, liikenne ja palvelut + Rakennetun
ympäristön ohjaus eri aluetasoilla (yhdyskuntasuunnittelu,
maankäytön ja liikenteen suunnittelu)
● 2) Rakennukset, rakentaminen, energiajärjestelmät
● 3) Yhdyskuntien viherrakenne, erityisesti urbaani
viherrakenne + inhimillinen ulottuvuus (terveys, arvot,
käyttäytyminen, sosiaalinen kestävyys,
ympäristöoikeudenmukaisuus)
● 4) Tiedon tarjonta ja tietojärjestelmät
● 5) Tiedon hyödyntäminen ja käyttö, tutkimuksen ja
päätöksenteon yhteys
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Yhdyskunnat ja niiden infrastuktuuri,
yhdyskuntarakenne
● Aluerakenne ja liikennejärjestelmä
● Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet ja muutokset
(asutus-, työpaikka- ja palvelurakenne ja infrastruktuuri, liikenne ja
viherrakenne) – ihmisten liikkumistottumukset, yritysten sijoittuminen,
työmatkat, liikenne, asuminen, keskustatoiminnot, päivittäis- ja
erikoistavarakauppa, työpaikat – keskinäinen sijainti ja riippuvuus,
saavutettavuus
● Analyysit ja tapaustutkimukset, kokemukset toimintamalleiksi,
suunnittelumenetelmiksi ja työkaluiksi
● Tuki maankäytön ja liikennejärjestelmän muutosten tunnistamiseen ja
vaikutusarviointiin mm. kuntien, seutujen, maakuntien ja valtakunnan
tason strategiseen suunnitteluun ja kaavoitukseen

11.12.2013
Antti Rehunen, SYKE

ALLI-kartasto
kehityskuvan
pohjaksi
● Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan
(ALLI) lähtökohtien kartoitus
ja analysointi julkaistiin ALLIkartastona huhtikuussa 2013
● ALLI-kartaston laativat TTY:n
Verne ja SYKE
● Kartaston sisältö:
○ Nykytilanteen ja tapahtuneiden
muutosten analysointi
○ Kooste poliittisista linjauksista
○ Tulevaisuuden muutostekijät
○ Aluerakenteen ja
liikennejärjestelmän synteesi

http://www.tut.fi/verne/alli-kartasto/

11.12.2013
Ville Helminen, SYKE

Kaupunki-maaseutuluokitus
● Uusi paikkatietoperusteinen
luokitus julkaistiin 10.6.2013
● Helpottaa erilaisten alueiden
tunnistamista kuntarajoista
riippumattomalla aluerajauksella
● Luokituksen käyttö:







Kartta
Tilastoinnin alueluokituksena
Tutkimusten muuttujana
Paikkatietoanalyysien perusaineistona
Maaseudun kehittämisessä
Kehityksen seurannassa – alueiden
vertailu
 Ylikunnallisen suunnittelun ja
kehittämisen yhteinen lähtöaineisto
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Porot – poronhoidon huomioonottaminen
maankäytön suunnittelussa
● Yhteistyön parantaminen
eri toimijoiden välillä
● Poroelinkeinon
erityistarpeiden
parempi huomioon
ottaminen maankäytön suunnittelussa
● Keskeisten
paikkatietoaineistojen
käyttöön saaminen
priorisoidusti
● Sähköisten palvelujen
käyttö
● Käyttö suoraan
maakunta- ja
yleiskaavatyössä
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UF –projekti

Kolme kaupunkijärjestelmää – Three Urban Fabrics
●

Suomalaisiin kaupunkien kolmen kaupunkijärjestelmän malli tunnistaa
jalankulkukaupungin, joukkoliikennekaupungin
ja autokaupungin järjestelmät ja mahdollistaa
niiden kokonaisvaltaisen analysoinnin,
arvioinnin ja suunnittelun

●

Yhteistyö Australian Curtin University
Sustainability Policy (CUSP) Instituutin
kanssa, jossa professori Peter Newman ja
UF:n Leo Kosonen käynnistivät uuden
kansainvälisen kaupunkiteorian
kokoamiseen

●

Uuden teorian, Theory of Urban Fabrics,
perusteet esiteltiin Melbournessa CSIRO:n
symposiumissa toukokuussa ja Helsingissä
SYKEn kansainvälisessä seminaarissa
lokakuussa
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Kaupunkiseutujen keskustat ja
kaupan alueet
● Keskustojen ja kaupan alueiden • Asumisen näkökulmasta
paikkatietoperusteinen rajaus
pääkeskustat ovat tiivistyneet
● Tukevat vähittäiskaupan
• Vuonna 1990 erillisillä kaupan
suuryksiköiden ja koko
alueilla sijaitsi pieni osa
yhdyskuntarakenteen
vähittäiskaupan työpaikoista suunnittelua ja ohjaamista
kahdessa vuosikymmenessä
niiden osuus* on kasvanut
● Tarjoavat pohjan
suuremmaksi kuin
vähittäiskaupan suunnittelussa
alakeskusten.
tarvittavan tietopohjan
muodostamiselle

*
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Kaupan tietopankki suunnittelun ja
ohjauksen apuna
www.ymparisto.fi/kaupantietopankki

● Tukee Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus -oppaan
käyttöä
● Aluerajaukset keskusta-alueista ja keskustojen ulkopuolisista
kaupan alueista karttasarjana
● Tilastoja vähittäiskaupan toimipaikkaja työpaikkamääristä sekä kaupan
sijaintirakennusten ja valmistuneiden
myymälä rakennusten kerrosaloista
● Päivitettävä sivusto, jonne voidaan
myöhemmin täydentää tunnuslukuja,
tutkimustuloksia ja esimerkkitapauksia
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Tarja Söderman, Sanna-Riikka Saarela 11.12.2013

Seutukeken käyttökokemukset
● Kestävyyden arviointityökalun (Taloudellinen,
Sosiaalinen, Ekologinen) esittely Road Show:issa
ja käyttö suunnittelussa Lahdessa, Tampereella,
Oulussa, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan liitoissa
● Palaute ja käyttökokemukset:
●

●
●
●
●
●

Hyvä ja tarpeellinen - tuo kaivattua konkretiaa suunnitteluun,
tuottaa suoraan hyödynnettävää tietoa erilaisiin kaupunkeihin,
mittakaavoihin ja suunnittelunprosesseihin (rakennemalli,
maakuntakaava, ilmastostrategia, yleiskaava, osa-yleiskaava)
Analyysien valinta yhteistyöprosessissa (valittavana 85 erilaista)
analyysien toteuttajien ja tiedon hyödyntäjän kanssa tarpeen
Paikallistuntemuksen hyödyntäminen tärkeää
Oikeusvaikutteiset kaavat hyvä huomioida mittarin arvoja
laskiessa
Käytäntö osoittanut (Lahti, Tampere, Pirkanmaan liitto, että
ulkopuolista asiantuntijaa usein kaivataan analyyseissä
Paikkatietojen analyysiopas saanut paljon kiitosta

Joukkoliikenteen
mahdollistava asukastiheys
Tampereella
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Suunnittelumenetelmä, ”evidence base planning ”:
•
•
•
•
•
•
•

Aluejaot, vyöhykkeet, tilastot 1985-2010
Liikenteen ja maankäytön yhteensovitus
60
Kriteerit, kynnysarvot, opasmateriaali
Strateginen suunnittelu, vaikutusten arviointi, kuntarakenne 55
Käytössä laajasti kaupunkiseuduilla
50
Kaupunkiseutukartasto www.ymparisto.fi/ykr
45
MAL-verkoston kanssa yhteistyössä UZ-roadshow

Keskustan reunavyöhykkeen
asukastiheys 34 ks:lla

Metropoli

Suuret
kaupunkiseu
dut

40

Valtakunnallinen yhdyskuntarakenteen raportointi:
•
•

•
•

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Suomessa
• Mitä tapahtunut ? Nykytilanne ja kehitys
Teemaraportti yhdyskuntarakenteesta (2014)
• Miksi on tapahtunut ? Syyt ja seuraukset
• Mitä ennakoidaan tapahtuvan?
Helsingin metropolialueen case study (2014)
Opas yhdyskuntarakenteen vyöhykkeiden hyödyntämiseen
maankäytön ja liikennejärjestelmien suunnittelussa (2014)
• Miten hyödynnettävissä?

35
asukasta/ha

Mika Ristimäki, SYKE

11.12.2013

Urban Zone - yhdyskuntarakenteen
vyöhykkeet Suomessa
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Rakennuskanta, teknisen huollon
verkostot, liikenneväylät ja
taajamatoiminnot
VAIKUTUK SET Y HDYSKUN TARAKENTEESEEN

MITÄ ARVIOIDAAN?

•

Vastaavatko taajamatoimintoihin osoitetut
alueet ennakoitua väestökehitystä? Miten
kaava vaikuttaa seudun eri osa-alueiden
asukasmäärään ja asukastiheyteen?

•

Miten uudet taajamatoimintojen ja
rakentamiseen osoitettavat alueet sijoittuvat
suhteessa nykyiseen
yhdyskuntarakenteeseen?

•

Aiheuttaako kaavan toteutus merkittäviä
kynnysinvestointeja?

•

Miten kaava vaikuttaa haja- ja
lieverakentamisen määrään ja sijoittumiseen?

•

Luovatko uudet teknisen huollon verkostot ja
liikenneväylät paineita hajarakentamiseen tai
nykyisestä yhdyskuntarakenteesta irrallisiin
kasvusuuntiin?

1) Vaikutukset yhdyskuntarakenteen keskeisiin
osa-alueisiin


Ra k en nu sk a n t a, t e kn is en h u ol l on v e rk o st o t, l i ike nn e v äyl ä t j a t a a j am a to i mi nn o t



K es ku s- ja p al v el u v e r kk o se k ä p al v el u je n s a av u te t t avu u s



M a an k ä yt ö n j a l i ik en t ee n vu o ro v a iku tu s



V ap a a -a j a n al u ee t j a v i r k is ty s

2) Yhdyskuntarakenteen, viherrakenteen ja maiseman yhteensovittamin en


V ih e r r a ke nn e



K u l t tu u ri ym p ä r is t ö , k au p u n ki ku v a ja m ai se ma

YHTEISVAIKUTUKSET

11.12.2013
Mika Ristimäki / SYKE

Kaavan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen,
YRAVA - opas

3) Kaavan t oteutukseen liittyvien riskien ja epäva rmuustekijöiden vaikutukset


Yh d y s ku n t a r ak e nt e en r i sk i an al yy s i YR I

Julkistaminen
12 / 2013
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Mika Ristimäki, SYKE

KATUMETRO ja UZ , metropolivertailu
HY – SYKE , Tutkimusraportin julkistaminen 2014
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Työmatkakuluvähennys ja
yhdyskuntarakenne, YKR-matka
14000

● Yhteistyöhanke YM, SYKE, LVM,
VM, LiVi, Verohallinto

12000
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● Työmatkakuluvähennystä
myönnettiin Suomessa vuonna
2009 yhteensä noin 1,4 mrd
euroa

8000

6000

4000

● Tavoitteena on arvioida
matkakuluvähennyksen
muuttamista
kilometripohjaiseen malliin
sekä tuottaa laskentamalli tätä
varten.

2000

0
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1980
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2020

Keskimääräinen työmatkan pituus
yhteen suuntaan (metriä) alle
150km työmatkoilla 1980-2010.
Lähde SYKE /YKR , TK.
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Rakennukset, rakentaminen ja
energiajärjestelmät
● Kaupunkien ja kuntien ekolaskurit – paikkatietojen
yhdistäminen laskentamalleihin
● Rakentamisen ilmastovaikutus ja luonnonvarojen käyttö
● Rakennusten energia- ja materiaalitehokkuus - tietoa
rakennusten säädös- ja normiohjaukseen
● Energiatehokkuus ja ekokäytännöt

11.12.2013
Ville Helminen, SYKE

Haja-asutusalueen infrastruktuuri –
kestävät vesihuoltoratkaisut
● Vesihuollon ratkaisut haja-asutusalueella
johtavat erilaisiin suunnittelukysymyksiin
● Haasteena on maankäytön suunnittelun
yhteensovittaminen
vesihuoltoratkaisuihin
● Tietopohjan parantaminen ja
paikkatietomenetelmät edistävät
ratkaisujen arviointia ja mahdollistavat
molempien näkökulmien huomioimisen
suunnittelussa
● Paikkatietoperusteinen laskentamalli
vesihuollon ratkaisujen teknistaloudelliseen
vertailuun: Yhteinen vesihuolto alkaa olla
kiinteistökohtaista edullisempaa kun
liittyneiden rakennusten tiheys on 20-30
rakennusta neliökilometrillä
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Lämpöpumppujen hiilijalanjälki

Mattinen et al. 2013b
Mattinen M, & Nissinen A SYKE; Hyysalo S & Juntunen JK, Aalto

ILP ilma-ilmalämpöpumppu
MILP maailmalämpöpumppu

11.12.2013

Sähkönkäytön ajoitus & tuntikohtaiset päästöt Esimerkkinä varaava sähkölämmitys
● Okt 100 m2, 2000 litran varaaja
● Eri lämmitysprofiilit:
○ Tavallinen käyttäjä (vakioteholla, 24 h)
○ Yölämmittäjä (22-06)
○ Päästöt minimoiva
● Joulukuun esimerkkipäivänä ero jopa 12 kg CO2e/ päivä (-36%)
tavallisen ja ”fiksun” lämmittäjän välillä

Kopsakangas-Savolainen M, Mattinen M, Manninen K, Nissinen A, SYKE

11.12.2013

Sähkönkäytön ajoitus & tuntikohtaiset päästöt
Esimerkkinä varaava sähkölämmitys

1Kopsakangas-Savolainen M, Mattinen M, Manninen K, Nissinen A, SYKE.

11.12.2013

Kylien HINKU-kilpailu Mynämäellä:
- RHR päivitykset
- asuinrakennusten KHK-päästöt

Tainio P & Mattinen M, SYKE; Heiskanen E Kuluttajatutkimuskeskus

11.12.2013
Maija Mattinen, SYKE

Laatu (värit) ja määrä (pylväät)
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Kylien kilpailu - Vertailuperusteet
● Huomioidaan kilpailun aikana tulleet päivitykset
lämmitystapoihin jne.
● Vertailuperusteena kyläkohtainen laskennallinen päästöluku
asuinrakennuksista
= summa kylän asuinrakennusten
vuosipäästöistä / kylän asuinrakennusten
kerrosala
● Pisteytys:
○ Matalin kokonaispäästö -> 30 pistettä
○ Toiseksi matalin kokonaispäästö -> 15 pistettä
○ Kolmanneksi matalin kokonaispäästö -> 10 pistettä

Tainio P & Mattinen M, SYKE; Heiskanen E Kuluttajatutkimuskeskus

HINKU-tiimi, Jyri Seppälä ym. SYKE 11.12.2013

HINKU-kunnat
2013

Municipality

Population

Asikkala

8 500

Hanko

9 300

Ii

9 700

Kuhmoinen

2 700

Laitila

8 500

Lohja

47 700

Masku

9 700

Mynämäki

8 000

Padasjoki

3 500

Parikkala

6 100

Raasepori

29 000

Rauma

39 850

Siuntio

9 200

Uusikaupunki

15 900
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HINKU-tiimi, Jyri Seppälä ym, SYKE

HINKUmappi online service

www.ymparisto.fi/hinkumappi
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Antti Rehunen, Ari Nissinen, SYKE 11.12.2013

Maankäytön suunnittelun ekotehokkuuslaskuri KEKO testikäyttöön
● Arvioitavat vaikutukset:
CO2-päästöt,
luonnonvarojen käyttö ja
luontovaikutukset
● Excel-versio valmistunut
testikäyttöön
● Selainversio toteutetaan
vuonna 2014
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Antti Rehunen, Ari Nissinen, SYKE 11.12.2013

Ilmastodieetti.fi uusi versio: energialaskenta

Salo M, Mattinen M & Nissinen A, SYKE

Tarja Söderman 11.12.2013

Ekosysteemipalvelut ja viherympäristö
● Kaupunkiluonnon ekologiset, kulttuuriset ja taloudelliset
merkitykset – urbaani kestävyys
● Ekosysteemipalvelujen alueellistaminen paikkatiedoin –
viherrakenteen kulutus, käyttö, saavutettavuus
● Kaavoituksen, lainsäädännön ja muiden politiikkatoimien
vaikutukset viherrakenteeseen eri suunnittelutasoilla
● Luonnon virkistyskäyttö, merkitys terveydelle,
hyvinvoinnille ja viihtyvyydelle

● Ekosysteemipalvelut uuden alueen maankäytön
suunnittelun lähtökohtana
● Ilmanlaadun ja veden virtauksien säätelyn
viheralueiden avulla, pienimuotoiseen viljelyn
mahdollistaminen rakennetussa ympäristössä ja
rantojen pitäminen vapaina yleiselle virkistykselle
● Ekosysteemipalveluiden merkitys rakennetun
ympäristön sisällä, koska lähivirkistysalueita,
luonnonestetiikkaa ja metsiä opetusympäristöinä
koulujen lähellä ei voida ulkoistaa
● Ekosysteemipalvelulähestymistapa ei tarkoita
luonnonarvojen riistämistä
● Maankäytön suunnittelijat tarvitsevat
ekosysteemipalvelulähestymistavassa selkeitä
työkaluja

Havainnepiirroksen copyright
WSP Finland Oy

11.12.2013
Leena Kopperoinen Tarja Söderman, SYKE

Ekosysteemipalvelut uuden asuinalueen
maankäytön suunnittelussa
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Tarja Söderman, Pekka Itkonen, Sanna-Riikka Saarela, Janne Rinne, Leena Kopperoinen, SYKE

Kasvavien kaupunkien viherrakenne
ja ekosysteemipalvelut
•

•

•

Luonnon ydinalueiden kytkeytyneisyys Tampereella
Luonnon ydinalueet

Ydinaluetta pienempi metsäsaareke

Ydinaluetta yhdistävät rakenteet

Oikeusvaikutteinen yleis- tai asemakaava:
rakennettu alue

Reunavyöhyke tai katkeava
yhdysrakenne

Tampereen kuntaraja

Ekosysteemipalvelujen
tunnistaminen ja
alueellistaminen
kaupungissa
SYKEn ja
kaupungin omilla
aineistoilla
Tulkinnat
visualisointien
tuloksista
tutkijoiden ja
kaupungin eri
hallintokuntien
edustajien
yhteistyönä
Ekosysteemipalvelu- ja
viherrakennesuositukset ja
linjaukset
kaupungin
31
toimesta

Leena Kopperoinen, Pekka Itkonen, SYKE

11.12.2013

GreenFrame – paikkatietotyökalu
maankäytön suunnittelun tueksi
Viherrakenteen arviointi ja
tunnistaminen
ekosysteemipalvelukeskittymien ja
monitoiminnallisten alueiden pohjalta
Osallistava yhteistyö asiantuntijoiden,
alueellisten toimijoiden ja sidosryhmien
kanssa
Hyödynnetään laajaa määrää
paikkatietoaineistoja ekosysteemipalvelujen tuottamisen
mahdollisuudet eri alueilla,
tuotantopalvelut, säätely- ja
ylläpitopalvelut, kulttuuriset
ekosysteemipalvelut
Sovelletaan käytännössä:
•
•

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan viherrakenneteeman selvityksessä ja
Kansallisessa ekosysteemipalveluiden taloudellisen
merkityksen arvioinnissa (Suomen TEEB)

32

● Sekä viher- että erilaiset vesialueet toimivat ihmisten virkistyksen
lähteinä, paikallisidentiteetin luojina, opetusympäristöinä ja
esteettisinä elementteinä
● Sinirakenteen eli järvien, lampien, jokien, purojen ja meren sekä
näiden ranta-alueiden merkitys rakennetussa ympäristössä suuri
● Ympäristöoikeudenmukaisuutta tutkitaan ihmisten tarpeiden ja
erilaisten ekosysteemipalveluiden maantieteellisenä jakautumisena

●

Kuvan copyright Sipoon kunta

Leena Kopperoinen, Pekka Itkonen ja Lasse Peltonen, SYKE

11.12.2013

Kulttuuriset ekosysteemipalvelut ja
ympäristöoikeudenmukaisuus
kaupungissa

Ympäristöoikeudenmukaisuus tarkoittaa, että
a)
erilaisilla sosio-ekonomisilla alueilla
asuvilla ihmisillä ja
b)
erilaisilla käyttäjäryhmillä
(esim. lapset, vanhukset, vammaiset)
tulisi olla tasa-arvoiset mahdollisuudet
elää terveellisessä ja viihtyisässä ympäristössä
ja heidän tulisi päästä helposti arjessaan
virkistymään luontoympäristöön
33
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Maija Faehnle ja Tarja Söderman , SYKE

Tietopohjaa ja ohjeistusta viherrakenteen
suunnitteluun kasvavilla kaupunkiseuduilla
● Selkiytys: mitä asioita tarkasteltava milläkin kaavatasolla ja
erilaisilla alueilla keskustoista reuna-alueisiin?
● Opas viherrakenteen ja ekosysteemipalvelujen suunnitteluun laadinta tiiviissä yhteistyössä käytännön toimijoiden kanssa
Ekosysteemipalvelu

Maakuntakaava

Hiilensidonta
•Suuri hiilensidontakapasiteetti

•

Laajat
metsäalueet

Kasvatus, tiedon
tuotanto
•Opetusmetsät
•Ravinnonhan-kintataidot

•

Toimiva valumaalue > kalavedet

Viilennys
•Tiivis rakennettu
ympäristö kesäkuumalla

Yleiskaava

Asemakaava

•

Kouluverkko,
sopivien metsien
saavutettavuus
Viljelypalstat

•
•

Turvallinen reitti
koululta
Pääsy rantaan

Viheralueet
keskustoissa

•

Katupuut, tonttivihreä

•
•

Kestävää kaupunkikehitystä ekosysteemipalveluilla – ENSURE, SYKE & METLA & IL & HY/HENVI 2011-2014

11.12.2013
Maija Faehnle , SYKE

Päivitetyt käsitteet kaupunkiseutujen
viherrakenteen suunnittelun tueksi

ViherKARA (2014). Kaupunkiseutujen vihreän infrastruktuurin
käsitteitä. Suomen ympäristökeskuksen raportteja x/2014.

Maija Tiitu, Mika Ristimäki , SYKE 11.12.2013

Kaupunkiseutujen rakentamattomien
alueiden analyysi
VUOSINA 2000-2006 RAKENNETUN
ALUEEN PINTA-ALA (HA) VUODEN 2000
MAANKÄYTTÖTYYPEITTÄIN, KAIKKI KAUPUNKISEUDUT
22

38

● Hankkeessa tutkittu
kaupunkiseutujen
maankäyttöjakaumia sekä
rakentamisen sijoittumista eri
maankäyttötyypeille ja
yhdyskuntarakenteen
vyöhykkeille 2000-luvulla
● Tuotetaan tietoa
yhdyskuntarakenteen
laajentumisesta Suomen
kaupunkiseuduilla
kaupunkisuunnittelun ja
päätöksen teon tueksi

142
Muut rakennetut
alueet
Maatalousmaat
1 853
Metsät
Suot ja kosteikot

5 231
Vesistöt

VUOSINA 2000-2006 RAKENNETUN ALUEEN PINTA-ALA (HA)
VYÖHYKKEITTÄIN VUONNA 2010, KAIKKI KAUPUNKISEUDUT
47
545
1 805

107

903
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Keskustan
jalankulkuvyöhyke
Keskustan
reunavyöhyke
Intensiivinen
joukkoliikennevyöhyke
Joukkoliikennevyöhyke
Autovyöhyke

3 826

Alakeskuksen
jalankulkuvyöhyke
Haja-asutus
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11.12.2013
Riikka Paloniemi, SYKE

Luonnonsuojelupolitiikan
mittakaavahaasteet
● Kuinka luonnonsuojelun ekologiset, ajalliset, paikalliset ja
hallinnolliset mittakaavat kohtaavat METSO-ohjelmassa?
● Kyselyjä, ryhmäkeskusteluja, dokumenttianalyysiä
● Suomen, Kreikan, Puolan, Englannin ja Ranskan vertailua
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11.12.2013
Riikka Paloniemi, SYKE

Vapaa-ajan asumisen hallinnointi
● Ryhmäkeskustelut
○ Mäntyharju
○ Olos
○ Perunkajärvi
● Kansalaiskysely
● Hallinnon
dokumenttien
analyysi

● Asumisen monipaikkaisuuden parempi
ymmärtäminen
● Tulevaisuuden asumisen haasteiden tunnistaminen
38

11.12.2013
Tarja Söderman

Tiedon tarjonta ja tietojärjestelmät
● Rakennetun ympäristön tietovarantojen kehittäminen ja
tuottaminen, edistäminen
● Tietoaineistojen yhdistäminen, uuden tiedon tuottaminen
tutkimukseen, tietojärjestelmiin ja sähköisiin palveluihin
● Alueiden käytön aineistojen saatavuus ja analyysit
● Aineistojen pitkäaikainen kehitystyö, aineistojen
perusteellinen tuntemus ja avoin datapolitiikka
● Koulutus ja tapahtumat

2.12.2013
Anna Strandell, Kimmo Nurmio, Satu Vesala ja Outi Koskenniemi, SYKE

SYKEn alueidenkäytön tietojärjestelmät

Kaavoitus

Kaavoituksen
seurannan
tilasto
Kuntakaavoituksen ja
kulttuuriympäristön
paikkatiedot GISALU

Elinympäristö

Yhdyskuntarakenne
●
●
●
●

Elinympäristön
seurannan
tietojärjestelmä
ELYSE

Asemakaavojen
seurantalomakkeet
Maakuntakaavoituksen
paikkatiedot
Virkistyskäytön
paikkatiedot
VIRGIS
Rakennetun
ympäristön
paikkatiedot

Yhdyskuntarakenteen
seurantajärjestelmä
YKR

Selauskäyttäjiä n. 15 000 (ei sis. paikkatietoja)
Tallentajia n. 1 000 (Esim. ELY-keskukset ja kunnat)
Oivan GIS-latauksia n. 4 500
YKR-käyttösopimuksia hieman yli 100 organisaatiota

Toiminnalliset
aluejaot
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Satu Vesala, Petri Shemeikka, SYKE

Yhdyskuntarakenteen
seurantajärjestelmä YKR
● Kaikki ruututiedot ja
aluejaot siirtyneet ETRSTM35FIN-koordinaatistoon
● Vuoden 2012 aluejaot
laadittu
● YKR:n käyttö
laajentunut, uusia kuntia
mukaan
● YKR-käyttäjäpäivillä
jaettiin kokemuksia YKR:n
käytöstä ja keskusteltiin
aineistojen
tulevaisuudesta ja
kehittämistarpeista
41

11.12.2013
Anna Strandell

Elinympäristön seurannan
tietojärjestelmä (ELYSE)
● vuoden 2011 tiedot valmiit
● vuoden 2012 tiedot tulossa vuodenvaihteessa 2013/14
km
16

%
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0

Työmatkojen keskipituus ja
omassa asuinkunnassa
työssäkäynti 1980-2010

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Työmatkojen keskipituus [km]
Asuinkunnassa työssäkäyvien osuus [%]

Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta / Elinympäristön seuranta
Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä/SYKE, Tilastokeskus
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Kimmo Nurmio, Kaarina Vartiainen, SYKE

Kuntakaavoituksen ja kulttuuriympäristön
paikkatiedot (GISALU)
● Tietojärjestelmä ja kaikki
aineistot muunnettu ETRSTM35FIN-koordinaatistoon.
○ Samalla järjestelmän
käytettävyyttä kehitettiin
● Erityisesti kaava-aineistojen
suurimpia puutteita korjattu
yhdessä ELY-keskusten
kanssa
○ Vuosien 2005-2010
asemakaavoitettu alue
koosteet paranneltu
○ Vuoden 2012 yleis- ja
asemakaavojen
valtakunnalliset koosteet
tuotettu
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11.12.2013
Sirkka-Liisa Seppälä, Kimmo Nurmio, Satu Vesala

Kulttuuriympäristöt
●

●

●

Laadittu esiselvitys
kulttuuriympäristön asiantuntijaja viranomaistoiminnan
kokonaisarkkitehtuurista
(Museovirasto/YM)
Parannettu
rakennussuojelukohteiden
(LaRS) aineistoa (YM/MV/SYKE)
○ Kartoitettu
rakennussuojelukohteiden
tietojen laatu ja tarvittavat
korjaus- ja jatkotoimenpiteet
Raportti asemakaavan
seurantalomakkeiden
rakennussuojelutietojen
luotettavuuden arvioinnista
valmistui
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3.12.2013
Tiina Haapakoski ja Outi Koskenniemi, SYKE

Asemakaavojen seurantalomakkeet
● Kaavatiedot kattavasti ELYjen tuella TYVIin kunnilta ja konsulteilta
● Tiedot yli 16 000:sta asemakaavasta kaikkien saatavilla
○ www.ymparisto.fi/oiva (hallinnon sisällä myös hertta.vyh.fi) > Hertta >
Alueidenkäyttö > Asemakaavojen seurantalomakkeet
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3.12.2013
Tiina Haapakoski ja Outi Koskenniemi, SYKE

Kaavoituksen seurannan tilastointi
● Tilastointi vuodelta 2012 on valmis
● Tilastotietoa vuodesta 2002 lähtien
○ maankäytön suunnittelusta, poikkeamisesta ja muutoksenhausta
○ tarkimmillaan kunnittain
○ tietolähteinä ELYjen GISALU-aineistot, kuntien asemakaavoista
täyttämät seurantalomakkeet ja SYKEn paikkatietokoosteet,
lisäksi YM ja ELYt täydentävät

Tilastot saatavilla
internetissä
www.ymparisto.fi/oiva
(hallinnon sisällä myös
hertta.vyh.fi)
> Hertta
> Alueidenkäyttö
> Kaavoituksen
seurannan tilasto
46
Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta / Kaavoituksen seurannan tilasto, 28.11.2013

11.12.2013
Kari Oinonen, Kaarina Vartiainen, SYKE

SADe / Kyselypalvelu Harava
● Kansalaisten tieto mukaan
elinympäristön suunnitteluun ja
seurantaan karttapohjaisen
palvelun avulla
● Haravan avulla
○ Osallistumismahdollisuudet
paranevat
○ Suunnitelmista kehittyy
tasokkaampia
○ Vältetään päällekkäistä työtä
○ Inventointien ja kyselyjen
tulokset kootusti saataville
● Valmistui 6/2013
● Menestyksekkäät Facebook-sivut
● www.eharava.fi
47
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Kari Oinonen, Kaarina Vartiainen, SYKE

SADe / Vahtipalvelu Tarkkailija
● Palvelu elinympäristön muutoksien
seuraamiseen
● Kansalaisten helpompi saada tietoa ja
osallistua suunnittelutyöhön aikaisessa
vaiheessa
→ vaikuttavuus paranee
● Viranomaisille tiedottaminen
vaivattomampaa
→ läpinäkyvämpää hallintoa
● Yritykset voivat saada näkyvyyttä
hankkeelleen
● Valmistui 6/2013
● Menestyksekkäät Facebook-sivut
● www.etarkkailija.fi

48

11.12.2013
Kari Oinonen, Kaarina Vartiainen, SYKE

SADe / Tietopalvelu Liiteri
1. Elinympäristön tietovarasto
2. Analyysityökalu
● Käyttäjän tarpeet etusijalla palvelupaketit
● Tiedon ja aineistojen
etsiminen ja hyödyntäminen
tehostuu
● Rakennetun ympäristön tieto
keskitetysti saatavilla
● Päällekkäinen työ vähenee
● Avoimuus lisääntyy
● Yleiskaavat
sisäänheittoaineisto
● Kilpailutus 01/2014,
hankintapäätös 02/2014
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11.12.2013
Kari Oinonen, Satu Vesala, SYKE

ARA-palvelupaketti
Liiteriin
● Asumiseen liittyvien ARAn
tietojen tarjoilu osana
Liiteriä omana
palvelupakettinaan
● Yhteinen kehittäminen
ARAn kanssa,
sidosryhmät mukana
● Lopputulos: asumisen
tilastotiedot yhdistettynä
muihin tietoihin ja
erityisesti kartalle
parantavat tietopalvelua
● Määrittely valmis talvella
2014
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Kari Oinonen, Kimmo Nurmio, SYKE

SADe / Sateen varjolla -blogi
● Blogissa julkaistaan vieraskynä-tyyppisiä kirjoituksia
sekä käydään keskustelua teemaan liittyen
● Tiedotetaan elinympäristön tietopalvelut -hankkeen
etenemisestä ja julkaistaan pilottiorganisaatioiden
kirjoituksia kokemuksistaan Harava-palvelusta
● Kirjoituksia noin kaksi kertaa kuussa – SYKEn
aktiivisimpia blogeja
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2.12.2013
Satu Vesala, SYKE

Rakennetun ympäristön ja asumisen
tietoaineistot (RASTI) -seminaari
● Järjestettiin yhteistyössä
ARAn kanssa 24.9.2013
● Tarjosi ajankohtaista tietoa
yhdyskuntarakenteen,
elinympäristön, kaavoituksen
ja asumisen tietoaineistoista
ja analyysimenetelmistä
● Teemana vyöhykkeisyys
seurannassa
● Ennätykselliset 190
ilmoittautunutta
● Osallistujia mm. kunnista,
ELY-keskuksista,
korkeakouluista ja
maakuntaliitoista

Kuvat Anna Tainio
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2.12.2013
Outi Koskenniemi, SYKE

Miten löydät tiedot järjestelmistä?
● Uudistetut www-sivustot
○ Kaikki aineistot käyttöön ja uudet sähköiset palvelut
www.ymparisto.fi > Elinymparisto_ja_kaavoitus >

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmät
● Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta SYKEssä
○ www.ymparisto.fi/aluneuvonta
○ Sähköposti: alu_tuki@ymparisto.fi
○ Päivystyspuhelin: 0295 251 066, arkisin klo 9-15
● Koko ympäristöhallinnon järjestelmät ja aineistot
○ Metatietopalvelu http://metatieto.ymparisto.fi/geoportal
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Outi Koskenniem, SYKE
2.12.2013

Tarja Söderman 11.12.2013

Tiedon hyödyntäminen ja käyttö –
tutkimuksen ja päätöksenteon yhteys
● Ympäristökysymysten uutisoinnin tarkastelu
● Kiinnostavien ja uusien ympäristökysymysten pohdinta
vuorovaikutuksen eri keinoin
● Rakennettua ympäristöä koskevien
politiikkatoimenpiteiden seuranta ja vaikuttavuuden
arviointi
● Vuorovaikutus päätöksenteon ja tutkijoiden kesken ja sen
vaikutus tiedon ja työkalujen käyttöön
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Lasse Peltonen, SYKE

Ympäristökiistojen sovittelu
Yhdysvalloissa
● Yhdysvalloissa:
○ Vaihtoehtoisen riidanratkaisun pitkä perinne1970-luvulta,
○ Sovittelun ja fasilitoinnin soveltaminen julkisluonteisiin kiistoihin,
lainsäädännön tuki ja velvoitteet
○ Ympäristöhallinto (EPA) edelläkävijänä
○ Laajentuminen sovittelusta ennakoivaan toimintatapaan
○ Laajentuminen paikallisista kiistoista ”yläjuoksulle” politiikkaprosessien
neuvottelevaan ratkaisuun
○ Vakiintunut toimiala ja ammattikunta
○ Suhteellisen yhtenäiset prosessimallit, selkeät roolit

● Ideoita Suomeen:
○
○
○
○
○
○

Siirtymä kohti neuvottelevaa työtapaa fasilitoiden
Sovittelijoiden/ fasilitoijien kehittyvä rooli maankäytön suunnittelussa
Toimintamallit paikallisissa NIMBY-kiistoissa
Menetelmien mahdollisuudet ohjeistuksen ja normien laatimisessa
Joint fact finding tiedeintensiivisissä kiistoissa
Ympäristöhallinnon vuorovaikutuskapasiteetin kehittäminen –
koulutus, prosessiosaamisen arvostus monenvälisissä prosesseissa
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Jari Lyytimäki & Janne Rinne SYKE

Valosaaste koko kansan tietoisuuteen
● Valon varjopuolet -tietokirja osoitti, että öisen keinovalon
lisääntyminen on näkyvin ja nopein globaali ympäristömuutos
● Valosaasteongelman nykyistä parempi hallinta on tarpeen
ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi
● Tietoisuuden lisääminen on keskeistä:
”Valosaaste: vakava ympäristöongelma?” hankkeessa annettiin yli 50 mediahaastattelua

● Lisätutkimusta tarvitaan: Vasta ilmeisimmät
luontohaitat ja vaikutukset ihmisiin tunnetaan

● Valosaasteen vähentäminen tuottaa paljon
oheishyötyjä: energiankulutus, turvallisuus,
viihtyvyys, luonnon monimuotoisuus,
ekosysteemien ja yhteiskuntien resilienssi…

www.gaudeamus.fi/valonvarjopuolet/
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Tarja Söderman, Sanna-Riikka Saarela, Jari Lyytimäki, SYKE

Mikä vaikuttaa tutkimuksessa kehitettyjen
työkalujen käyttöön arvioinnissa ja
päätöksenteossa?
●
●
●

●

●
●
●
LIAISE: politiikka-aloitteiden
kestävyyden ex ante
(=etukäteis-) vaikutusarvioinnin
työkalujen käytön verkosto,
mm. kokemuksia eri maista ja
hallinnon eri tasoilta (Suomi:
ilmasto- ja energiastrategia)

Politiikkakysymyksen / ongelman
monimutkaisuus
Päätöksentekoalueen
vakiintuneisuus ja laajuus
Kustannusten jakautuminen,
aloitteentekijä –
tilaaja/tutkimusmaailma
Tutkimuksen ja käytännön
yhteistyön historia ja luottamus,
avoimuus
Määrällisen / laadullisen tiedon
käytön perinteet
Arvioinnin ja päätöksenteon
vaihe
Tutkimuksen ja päätöksenteon
integrointi / erillisyys

parhaat työkalut sellaisia, jotka
voidaan yhteisesti räätälöidä
käyttäjän / arviointitilanteen
mukaan
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Kiitos!
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Tarja Söderman

11.12.2013

