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Esityksen kokoajat: Mika Ristimäki & Jari Lyytimäki

Rakennetun ympäristön ja maankäytön
kestävyys –teema
Yksi SYKEn kuudesta teemasta
• Kokoaa yhteen rakennettuun ympäristöön, maankäyttöön ja
alueiden käyttöön liittyvää tutkimusta ja toimintaa
• http://www.syke.fi/rakennettuymparisto
Teemavastaavat
• Eeva Furman (eeva.furman@ymparisto.fi)
• Jyri Seppälä (jyri.seppala@ymparisto.fi)
Tähän esitykseen on koottu esimerkkejä teeman eri hankkeiden
vuonna 2015 tuottamista tuloksista
• Lisätietoja teeman hankkeista: Hankehaavi-palvelu

Elinympäristön tietopalvelu
● Tietopalvelu valmistui ja otettiin käyttöön marraskuussa
2015
● Lähes kaikki YKR-käyttäjät ottivat heti käyttöön: 18
maakuntaliittoa, TEM, ARA, LiVi, ELYt, 42 kuntaa (=44%
Suomen väkiluvusta), 2 yliopistoa
● Mukana myös yleiskaavat ja ajantasa-asemakaava yli 170
kunnasta
● Luo erinomaisen pohjan T&K-projektien tulosten
levittämiselle
● Sisältöä, toiminnallisuutta ja käyttöalaa kehitetään alati
● Seuraa Sateen Varjolla –blogia! (sateenvarjolla.blogspot.fi)

Kaavoituksen ekolaskuri KEKO
● Maankäytön suunnittelun tueksi laadittu ekotehokkuuslaskuri KEKO on valmistunut laajan yhteistyöhankkeen
tuloksena
○ Kehittämistyöhön ovat osallistuneet SYKE, VTT, Aalto, Tekes,
16 kaupunkia, 2 rakennusliikettä ja YM

● KEKO laskee kasvihuonekaasupäästöjä, luonnonvarojen
käyttöä ja luontovaikutuksia
● KEKO mahdollistaa yleis- ja asemakaavavaihtoehtojen
havainnollisen vertailun
● Monet kaupungit ovat ottamassa KEKO-laskurin käyttöön
kaavojen laadinnassa ja vaikutusten arvioinnissa
● KEKO sijoittuu osaksi SYKEn tarjoamaa rakennetun
ympäristön tietopalvelukokonaisuutta.
● SYKE ylläpitää työkalua, hoitaa viestintää ja tarjoaa
työkalua käyttöön ylläpitomaksua vastaan
● SYKE kannustaa KEKOn ja Liiterin yhteiskäyttöön.
www.ymparisto.fi/keko

KEKO-laskurin selainversio
Lähtötietojen syöttö

Tulosten tarkastelu

www.ymparisto.fi/keko

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi:
Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän
kehityskuva 2050
● YM:n, TEM:n, LVM:n ja MMM:n tuottama kehityskuva
● Konsulttiryhmässä: Tampereen teknillinen yliopisto, SYKE, ItäSuomen yliopisto ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Suomen kasvukäytävän (Helsinki-HämeenlinnaTampere) kartasto:

alueen elinvoima ja mobility as a service -potentiaali
●

●

Alue- ja yhdyskuntarakenteen eri teemojen karttakuvauksia: maankäyttö,
väestö, asuminen, muuttoliike, työpaikat, työssäkäynti, asiointi, loma-asuminen,
autonomistus, palvelujen saavutettavuus, työmatkavirrat, joukkoliikenne jne.
Aineistoa visuaaliseen analytiikkaan: eri ilmiöiden ja muutosten välisten
suhteiden tarkasteluun

UF –projekti ( vuosien 2012-13 projektin jatkotuote)

Three Urban Fabrics - Kolme
kaupunkikudosta
Vuosina 2012 ja 2013 toteutetun UF projektin kansainvälinen osuus käynnisti
yhteistyön australialaisen professori Peter
Newmanin ja UF-projektin päätutkijan, Leo
Kososen välillä. Yhteistyö on jatkunut ja
tuottanut artikkelin Theory of Urban Fabrics,
jonka Town Planning Review (TPR) on
hyväksynyt julkaistavaksi.
Uusi teoria, joka artikkelissa esitellään, yhdistää
kaksi tutkimuslinjaa, kaupunkityyppien
tunnistamisen (Newman ja Kenworthy) sekä
kaupunkikudosten tunnistamisen (Kosonen). Se
osoittaa, että erot kaupunkikudosten kehityksessä
tuottavat ja muokkaavat kaupunkityyppejä.
Yhteistyö teorian syventämiseksi jatkuu.

22.01.2016

UF

Leo Kosonen

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet
suunnittelussa (UZ-3) - välituloksia
●

●

●

●

●

●

UZ-kehitystyö jatkuu seurannasta
tulevaisuusanalyysiin ja käytännön
suunnittelumenetelmän kehittämiseen
Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 250 x
250m lisäksi rakennuksen tarkkuudelle –
mahdollistaa paremmin
täydennysrakentamisen analyysin
14 kaupunkiseudun suunnitelmien
tulevaisuusinventointi vuoteen 2030
yhdyskuntarakenteen vyöhykeluokitukseen
muokattuna – lähtökohtana YKR
tulevaisuusanalyysille
Vyöhykesuunnittelun menetelmän
ensimmäisiä versioita – käytännön caseesimerkkejä kaupunkiseuduilta
Tulevaisuustyöpajat: Urban 3.0 Joe Ravetz
keskus- ja palveluverkko,
liikennejärjestelmät ja citylogistiikka.
hankkeen vyvi-työtila yhteinen työpöytä,
jossa hankkeen 19 partnerille analyyseja,
tulosten kommentointia – yhteistyötä !
Lisätietoja: Mika Ristimäki ja Ville Helminen

UZ-3, esimerkki tulevaisuusinventoinnista Turun kaupunki
Kehitystoimet
Kokonaiskuva

Seudullinen rakennemalli 2035 (sis. vyöhykeajattelua)
Turun yleiskaava 2029 (sis. vyöhykeajattelua)
Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaava

Viherrakenne

Elinkeinot

Palvelut

Liikenne

Asuminen

Keskustan täydennysrakentaminen ja ratapihan ympäristö
Linnakaupunki
Skanssi
Itäharjun kampus ja tiedepuisto
Heikkilä
Jäkärlä, Moisio, Yli-Maaria
Naantalin pikatie (Muhkuri, Pitkämäki)
Hirvensalo, Satava–Kakskerta
Keskusta-alueen pyörätiejärjestelyt ja pyöräpysäköinti
Funikulaari Matkakeskus
Kupittaan asemanseutu
Toriparkki
Uittamon silta
Hirvensalon s.
Halistenväylä (Koroistenkaari)
TEN-T -verkon kehittäminen (Turun kehätie, kantatie 40)
Raitiotie (1. vaihe)
Raitiotie (2. v.)
Runkobussilinjasto
Keskusta ja ratapihan ympäristö (keskussairaala, AMK, urheiluhalli)
Linnakaupunki
Skanssi
Halistenväylä
Naantalin pikatie (Muhkuri, Pitkämäki)
Itäharjun kampus ja tiedepuisto
Satakunnantie (mm. Länsikeskus)
Hirvensalo, Satava–Kakskerta
Skanssi
Matkakeskus
Halistenväylä
Naantalin pikatie (Muhkuri, Pitkämäki)
Itäharjun kampus ja tiedepuisto
Satakunnantie (mm. Länsikeskus)
LogiCity & Lentoaseman lähistö
Pansio, Artukainen (Blue Industry Park)
Turun kansallinen kaupunkipuisto
Turun viheralueohjelma 2006–2015
Viherverkkosuunnitelma

2000
Hanke

2005
2010
Jalankulkuvyöhykkeen hanke

Asumisen, palvelujen ja
työpaikkojen sekoittaminen
Rakennetun kaupunkiympäristön laatu tiivistyvillä kaupunkialueilla

Hanke

Konkreettiset toteuttamisohjelmat ja aiesopimukset
Yhdyskuntarakenteen
tiivistäminen ja täydentäminen

Lähiökehän ympäristön parantaminen ja peruskorjaukset

210 000 as. (2035)

Kolmen vuoden pientalotonttireservi

Maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteissuunnittelu
Pyöräily-yhteydet ja pyöräpysäköintivaatimukset eri kaavatasoilla

Kasvun painotus keskustaan ja
uudistusalueille
Asuntotarjonnan monipuolisuus

Kestävien kulkutapojen
kehittäminen; osuus yli 66 %
(vuoteen 2030)
Joukkoliikenteen käytettävyys ja
houkuttelevuus

Raskas liikenne pois
kaupunkirakenteesta

Liikkumistarpeen vähentäminen

Palvelu- ja toimistotyöpaikkojen
edellytykset alue- ja lähikeskuksissa

Palvelutyöpaikat nykyisten
keskusten yhteyteen tai
palvelukeskittymiin

Keskusten ulkopuolisten kaupan
ja palveluiden toimintojen
kontrolli

Merkittävien palvelualueiden
kehittäminen ja saavutettavuus

Kumppanuudet, yhteistyömallit
ja osallistaminen

105 000 työp. (2035)

Olemassa olevien
teollisuusalueiden tiivistäminen
ja täydentäminen

Keskustan elinvoimaisuus ja
kilpailukyky

Edistetään kaupungin kattavan
viherverkoston ja sen arvojen
säilymistä ja kehittämistä

Matkailua ja virkistyskäyttöä
sekä kaupunkiluonnon
monimuotoisuuden
suojelutavoitteita kestävästi
palveleva ekologinen verkosto

Työpaikkaomavaraisuus

Merkittävien työpaikka-alueiden
kehittäminen ja saavutettavuus

2020
2025
2030
Autovyöhykkeen hanke, jossa erityistä joukkoliikennepotentiaalia

Hanke

Joukkoliikennevyöhykkeen hanke

Hanke

Hanke

Autovyöhykkeen hanke

Suunnitelma

Useita vyöhykkeitä koskeva suunnitelma tai strategia

Hanke

Useita vyöhykkeitä koskeva hanke

Suunnitelma

Suunnitelman tai strategian valmisteluvaihe

Hankkeen suunnittelu- tai kaavoitusvaihe

Seudullisen kaupunkirakenteen
kestävän kehityksen ja alueen
vetovoimaisuuden edistäminen

Raakamaanhankinnat ja
maankäyttösopimukset

Viherkaava (Turun yleiskaava 2029:n liite)

2015

Tavoitteet

Joukkoliikennevyöhykkeen hanke, jossa erityistä pyöräilypotentiaalia
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Lisätietoja: Mika Ristimäki ja Ville Helminen

●

●
●

Esimerkki tulevaisuusinventoinnista (Turun kaupunkiseutu) - kaupunkiseudun
suunnitelmien yhdistäminen vyöhykejakoon
Lähtökohta yhdyskuntarakenteen tulevaisuuspolkuun – kynnysarvoanalyysit,
riippuvuudet ja ehdollisuudet sekä suunnitelmien toteutumisen ennakkoarvio
Tuloksia hyödynnetään suoraan kaupunkiseuduilla kunnissa ja maakunnissa.
Jatkossa myös ohjaus- ja kehittämistoiminnassa.

Turun kaupunkiseudun rakennemallin
aluevarauksia ja maakuntakaavan
kehittämismerkintöjä yhdyskuntarakenteen
rakennuskohtaisten vyöhykkeiden kanssa
Lisätietoja: Mika Ristimäki ja Ville Helminen

Työmatkakuluvähennyksen
yksinkertaistaminen
Laaja poikkihallinnollinen selvitys ( SYKE, YM, LVM,
Verohallinto) pyrkii valottamaan työmatkan pituuteen
perustuvan, kulkutapariippumattoman
matkakuluvähennysmallin mahdollisuuksia sekä arvioimaan,
mitä vaikutuksia muutoksella olisi nykyiseen vähennysmalliin
verrattuna.
Keskeinen taloudellinen ohjauskeino, jolla pyritään
lisäämään työvoiman liikkuvuutta. Vaikuttaa alue- ja
yhdyskuntarakenteeseen ja kilpailukykyyn. Kehitettiin kolme
mallilaskelmaa. Ehdotetaan korvaustasoksi 17 snt/km
•

•
•

•
•

Vähennyksen kokonaismäärä n. 1,6
mrd. Veromenetykset 620 milj.
Oman auton käytön perusteella
hyväksyttyjen vähennysten osuus 82 %
Nykymuotoinen kuluvähennys
riittämätön työelämän muutoksille,
hallinnollisesti erittäin kallis, altistaa
väärinkäytölle eikä kannusta kestävään
yhdyskuntarakenteeseen.
Joukkoliikenteen hinnoittelun
muutoksien myötä nykyjärjestelmä ei
toimi enää luotettavasti
Syke rap. 15 / 2015
Lisätietoja: Mika Ristimäki ja Kari Oinonen

Ehdotetun 17 snt / km mallin vaikutukset:
Työvoiman liikkuvuuteen
● Pitkän työmatkan, yli 100km:n matkaavat hyötyvät => kannustaa rakennemuutosalueiden
työvoiman liikkuvuutta
● Tukee pitkiä työmatkoja kuten kaupunki-kaupunki välisiä matkoja; mm.
asiantuntijatyötehtävät, rakennustyössä olevat komennusmiehet
● Kaupunkiseutujen kehyskunnissa kuluvähennys laskee, mutta näillä alueilla hyvät
edellytykset työllistymiseen työpaikkojen läheisyyden vuoksi.
● Joukkoliikenteen edellytykset paranevat kehyskunnissa, joissa edellytykset
joukkoliikenteen kehittämiseen.
Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
● Kannustaa työpaikkoja ja palveluita sijoittumaan joukkoliikenteen solmukohtiin
● Kannustaa kaupunkiseutujen kehysalueella asutuksen sijoittumista joukkoliikennekäytäviin
ja näin parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä alueella, jossa on hyvä potentiaali
kasvattaa joukkoliikennepalveluita
● Edistää ennakoitavuutta: Yritysten työvoiman saatavuus, palkansaajien vähennyksen
määrän arviointi, asunto- ja kiinteistömarkkinat

” Tuetaanko työmatkakuluvähennyksellä pääasiassa korkean työttömyyden
rakennemuutosalueita ja maaseutua, jossa työllistymisen edellytykset ovat
kaupunkiseutuja heikommat
VAI
kaupunkiseutujen kehyskuntia, joissa edellytykset työllistyä hyvät kuten myös
joukkoliikenne tai sen edellytykset ”
Lisätietoja: Mika Ristimäki ja Kari Oinonen

Taajamien kehysalueiden analyysi

●

●
●
●

( Lähtökama)

Kartastossa vertailukelpoista tietoa maankäytön ja rakentamisen kehityksestä asemakaavan
ulkopuoliselta alueelta kaupunkiseuduilta ja taajamien ympäristöistä rakentamispaineeltaan
erilaisilta alueilta. 19 esimerkkialuetta 14 kunnan alueelta.
Analyysikarttasarjat, joita kuntien kaavoitusviranomaiset ovat kommentoineet
Aineisto on tuotettu YM:lle, konsultin ja hankkeen ohjausryhmän käyttöön. Hyödynnetään
MRL:n säännösten kehittämisessä
Kartasto sijaitsee VYVI-palvelussa. Lähtöaineiston sisältämät kaavoittajien kommentit
tietosuojattava ennen julkista käyttöä.
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Johtopäätöksiä
●

●

●

●
●

●

●

Kaupungin ja taajaman lieveasutusta ollut aina, ei uusi ilmiö. Olennaista miten
turvataan hyvään yhdyskuntarakenteeseen perustuva kaupungin / taajaman
asemakaavallinen kasvu
Lievealueen tilanne ja kehitys eroaa merkittävästi Suomen eri osien välillä
pääasiassa rakentamispaineesta johtuen. Kehittyvien kaupunkiseutujen
läheisyydessä pitää olla erilaiset ja tiukemmat säännöt kuin ei kasvupainealueilla
Keskitetyt vesihuoltoverkostot ovat ohjanneet voimakkaasti kaavan lievealueen
suunnittelematonta rakentamista. Verkostot kattavat käytännössä jo lähes kaiken
kaavan lievealueen ja luoneet nykyisestä yhdyskuntarakenteesta irrallisia
kasvusuuntia
Suunnittelemattoman lieverakentaminen ja maanomistuksen pirstoutuminen on
paikoin estänyt kaavoitusta hyville yhdyskuntarakenteen sijainneille
Palveluverkon ylläpidon kustannukset ja kohdentuminen huolestuttavat.
Hajarakentamisen kustannukset tulisi saada näkyviksi, erityisesti korkeat
kuljetuskustannukset. Samassa yhteydessä tulisi saada arvio tulevasta kehityksestä
Ranta-alueiden suunnittelussa käytetyt kantatilatarkasteluun perustuvat mitoitetut
yleiskaavat yleistyneet kuivalla maalla asemakaavan lievealueella. Taustalla
maaseudun rakentamispainealueita ohjaavan suunnitteluvälineistön puute. Nykyiset
asemakaavoituksenvälineet liian raskaita tämän alueen suunnitteluun.
Kunnat toimivat nykyisen lainsäädännön mahdollistamin työkaluin. Tarve
selkeämmälle ohjaukselle ilmeinen.

Lisätietoja: Mika Ristimäki ja Tiina Haapakoski

Merialuesuunnittelu - Baltic SCOPE -hanke
www.balticscope.eu
●

Baltic SCOPE – hanke kehittää Itämeren alueen valtioiden rajat ylittävää
yhteistyötä merialuesuunnittelussa.
○
○

●

SYKEn tehtävänä kehittää hankkeen kokemusten perusteella arviointikehikko,
jota voidaan käyttää tulevaisuudessa rajat ylittävän yhteistyön arviointiin ja
kehittämiseen
○

●
●

Yhteistyössä NordRegion kanssa

Lisäksi SYKEn tehtävänä luoda yhteyksiä suomalaisten aluesuunnittelijoiden ja
hankkeen kansainvälisten partnereiden välille
Tuloksia
○
○

●

Palvelee merialuesuunnitteludirektiivin toimeenpanoa ja HELCOM-VASAB yhteistyötä
merialuesuunnittelussa
Toteutus: kevät 2015 – kevät 2017, rahoitus DG MARE

Arviointikehikon teemat valittu kirjallisuuskatsauksen ja hankepartnereiden
haastatteluiden perusteella (seuraava kalvo)
Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liittojen edustajia oli hankkeen
aloituskonferenssissa Riikassa (lisää tilaisuuksia vuoden 2016 aikana)

Vuonna 2016 alkaa INTERREG Baltic Sea Region –ohjelman rahoittama hanke
BalticLINes (Coherent Linear Infrastructures in Baltic Maritime Spatial Plans).
○
○

Suomesta mukana SYKE ja Liikennevirasto
Toteutus: 2016-2019

Baltic SCOPE – arviointikehikon teemat
●

Preparation of the plans
○
○
○
○
○

●

Implementation of transboundary agreements (in the national or
transboundary plans)
○
○

●

Cross-border agreements on transboundary issues
Cross-border implementation

Outcomes and impacts
○
○
○

●

Legal and governance framework for transboundary collaboration in MSP
Identification of the transboundary issues and areas
Definition of the transboundary objectives
Planning alternatives
Data and knowledge

Implementation of the transboundary solutions
Follow-up of the plans
Review of the solutions

Cross-cutting themes
○
○

Participation
Communication
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Järvenpään viherrakenteen arviointi
paikkatietomenetelmin - UZ3 Järvenpää
●

●

Selvitettiin paikkatietopohjaisesti
Järvenpään kaupungin viherrakenteen
arvoja ekosysteemipalvelujen
tarjonnan, kysynnän sekä
viherrakenteen kytkeytyneisyyden
näkökulmasta
Järvenpää on pienialainen kasvavan
metropolialueen kaupunki, jolla
voimakas tarve
täydennysrakentamiseen, jonka
suunnitteluun tuloksia käytetään –
analyysit osoittavat, mitkä alueet ovat
viherrakenteen eri osa-alueilta kaikkein
tärkeimpiä ja toisaalta vähemmän
tärkeitä, jotka voidaan mahdollisesti
rakentaa

Julkaisu:
Loppuraportti julkaistaan helmikuussa
2016 Järvenpään kaupungin internetsivuilla.
Lisätietoja: Leena Kopperoinen, Maija Tiitu, Arto Viinikka

●

Viherrakenteen
arvioinnin osa-alueet ja
tuloskartat, jotka
auttavat suunnittelijoita
hahmottamaan
viherrakenteen arvojen
alueellisia eroja
täydennysrakentamisen
suunnittelussa

EKOSYSTEEMI

EKOSYSTEEMI

PALVELUIDEN

PALVELUIDEN

TARJONTA

KYSYNTÄ

VIHERRAKENTEEN
KYTKEYTYNEISYYS
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Ekologiset yhteydet, luontomatkailu ja hiljaiset alueet
Kainuun aluekehityksessä ja maakuntakaavoituksessa (ELMA)
● Kainuun liiton ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyöhanke, jonka
tarkoituksena on tukea Kainuun maakuntakaavoitusta ja yleistä
aluekehityksen suunnittelua muun muassa tuulivoiman, luontomatkailun ja
maa- ja metsätalouden näkökulmista.
● Hankkeessa keskityttiin maakuntatason yleispiirteiseen maankäytön
suunnittelun tukemiseen tarkastelemalla ekologisia yhteyksiä,
luontomatkailua ja hiljaisia alueita kulttuuristen ekosysteemipalvelujen
näkökulmasta.
Julkaisu: Loppuraportti

Luontomatkailu

julkaistaan Kainuun liiton
julkaisusarjassa Helmikuussa 2016

Ekologiset
yhteydet

Maankäytön
suunnittelu

Hiljaiset
alueet

Sosiaaliseen mediaan
jaettujen kuvien määrä
suhteessa matkailun
vetovoima-alueisiin ja
luontomatkailun
kehittämisalueisiin.

Analyysitulokset ja
visualisoinnit tuovat esille
alueellisia eroja
maakunnallisessa
mittakaavassa.
Lisätietoja: Leena Kopperoinen, Arto Viinikka
Salla Rantala

Laajat yhtenäiset
metsäalueet ja niiden
väliset yhdysrakenteet

Potentiaaliset
Luonnonrauha-alueet

Maankäytön
suunnittelu

21

Viherrakenteen terveyshyödyt –
AlterNETin kanssa järjestetty konferenssi

Sinirakenteen ekosysteemipalveluiden
oikeudenmukainen jakautuminen ENJUSTESS
● Helsingin metropolialueen vesialueet
● Tapaustutkimukset Kuusijärvellä ja
Kumpulanpurosta
● Proseduraalinen oikeudenmukaisuus

Lisätietoja: Riikka Paloniemi ja Leena
Kopperoinen

Sinirakenteen ekosysteemipalveluiden
oikeudenmukainen jakautuminen ENJUSTESS
● Paikkatietopohjaiset tarkastelu
● Saavutettavuus

Lisätietoja: Riikka Paloniemi ja Leena Kopperoinen

Ekosysteemipalveluiden operationalisointi
– OPENNESS ja Virtaa viherrakenteestaesite

Policy brief: Integrating naturebased solutions in urban
planning; OpenNESS brief no3,
November 2015

www.vyl.fi/virtaaviherrakenteesta

Rantarakentamisesta
yli 90 % perustuu
kaavoitukseen
● Jo 92 % vapaa-ajan
rantarakentamisesta ja 96 %
vakituisesta rantarakentamisesta
tapahtuu kaavoitetuilla alueilla
● Poikkeamislupien määrä rantojen
uudisrakennuksille vähenee
rantayleiskaavoituksen myötä
● Uudet vapaa-ajan asunnot
sijoittuvat kuitenkin entistä
kauemmas keskuksista ja yhä
useammin rannoille
● Noin 200 vapaa-ajan kiinteistön
käyttötarkoitus muutetaan
vuosittain vakituiseksi asunnoksi
● 23 000 ihmistä asuu vakituisesti
vapaa-ajan asunnolla

Vapaa-ajan
rantarakentami
sesta perustuu
Vuosi kaavoitukseen

Vapaa-ajan asuntojen
sijoittuminen suhteessa
ranta-alueisiin
100 %

2003

83 %

2004

85 %

2005

86 %

70 %

2006

86 %

60 %

2007

88 %

50 %

2008

90 %

40 %

2009

91 %

30 %

2010

92 %

20 %

2011

91 %

10 %

2012

90 %

0%

2013

92 %

90 %

96 432

2 841

407 403

14 962

Kaikki mökit 2013

Uudet mökit
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● Suurten ikäluokkien mökillemuuttobuumi näyttää jäävän oletettua
pienemmäksi ilmiöksi
● Vapaa-ajan asumisen taloudelliset vaikutukset kuntien
elinvoimaisuuteen (erit. maaseutumaisissa kunnissa) vs.
ympäristöhaitat kuten rantojen sulkeutuminen, maisemakysymykset
ja yhdyskuntarakenteen hajautuminen (erit. suurten kaupunkien
kehysalueilla)
● Tarve seurantaan jatkossa:
○ poikkeamistoimivalta siirtyy kokonaan kunnille 2016
○ kunnat kaipaavat työnjaon selkeyttämistä
○ muutos ympärivuotiseen vapaa-ajan asumiseen ja
monipaikkaiseen asumiseen tuo uusia haasteita  toistaiseksi
keskitytty lähinnä rantarakentamisen hallintaan
Hankkeet: YM:n rahoittama Vapaa-ajan asumisen tilastoinnin kehittäminen (VAPA)
SA:n HOBO-hanke
Julkaisut 2015: Vapaa-ajan asumisen ja rantarakentamisen tilastot -diasarja
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_suunnittelujarjestelma/Rantaalueiden_kaavoitus

Artikkeli: Muuttuvan vapaa-ajan asumisen hallinnan haasteet kunnissa.
Yhdyskuntasuunnittelu 53(2), 13-39.
Blogikirjoitus: Mökkien maaseutu, maaseutupolitiikan blogi

Lisätietoja: Anna Strandell
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PiHi – pimeä hiljaisuus
● Hanke lisäsi tietoisuutta luontaisen pimeyden
ja laadukkaan ääniympäristön
ominaisuuksista, vaikutuksista ja
säilyttämiskeinoista.
● Fokus liikenteen melussa ja liikkumiseen
liittyvässä valosuunnittelussa.
● Ratkaisuissa tärkeää:
○ Kokonaisvaltainen suunnittelu
○ Hallinnonalojen yhteistyö
○ Vuorovaikutteinen suunnittelu ja viestintä
○ Tekniikan hallittu hyödyntäminen
○ Sääntely ja selvät ohjeet

Lisätietoja: http://www.syke.fi/hankkeet/pihi
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Vähähiilinen ja energiatehokas
Suomi
• Ilmastopaneelin liikenneselvitykset
• Lähes nollaenergiarakentaminen
• Rakennuskannan energiankulutuksen ja KHKpäästöjen arviointimenetelmät
• Hinku
• Valmistuneita julkaisuja: Liikenteen
energiatehokkuustoimenpiteet; Ilmastonmuutoksen
hillinnän toimenpiteet liikenteessä; Lähes
nollaenergiarakentamisen ympäristövaikutusten
arviointi

Liikenteen energiatehokkuustoimenpiteet
osana EU:n 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista
● Yhtenä osana hanketta selvitettiin alue- ja
yhdyskuntarakenteen muutosten vaikutuksia
henkilöautolla kuljettuun arkiliikkumisen
suoritteeseen ja päästöihin
● Tulosten mukaan kaupungistumisen
trendikehitys vähentää keskimääräisiä
autokilometrejä noin 2 % asukasta kohti.
● Yhdyskuntarakenteen kehittämistoimilla
päästöjä voidaan vähentää noin 4 % lisää
○ suuntaamalla uudisrakentaminen pääosin
jalankulku- ja joukkoliikennevyöhykkeille
○ aikaansaamalla täydennysrakentamisen
avulla autovyöhykkeiden muutos
joukkoliikennevyöhykkeiksi
● Suurimmat muutokset voidaan saavuttaa tieliikenteen teknologiatoimilla
sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kehittämistoimilla
Raportti: Tuominen A, Tervonen J, Järvi T, Mäkelä K, Liimatainen H, Nykänen L & Rehunen A (2015). Liikenteen
energiatehokkuustoimenpiteet osana EU:n 2030 ilmasto‐ ja energiatavoitteiden saavuttamista: vaikutukset,
kustannukset ja työnjako. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 14/2015.

Ilmastopaneelin selvitys:
Ilmastonmuutoksen hillinnän
toimenpiteet liikenteessä
● Hankkeessa tuotettiin tietoa liikkumis- ja
kuljetustarpeeseen, -tottumuksiin ja -tekniikkaan
vaikuttavien toimenpiteiden päästövähennyspotentiaalista ja taloudellisista vaikutuksista
● Kustannustehokkaimmiksi toimiksi tunnistettiin
siirtyminen yhteiskäyttöautoihin ja kimppakyyteihin,
yhdyskuntarakenteen kehittymistä ohjaavat
toimenpiteet sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn edistäminen.
● Teknisillä toimenpiteillä on saavutettavissa suuria
päästövähennyksiä, mutta niistä aiheutuu myös
merkittäviä yhteiskunnallisia kustannuksia.
● Toimenpidekorteissa eriteltiin mm. eri
yhdyskuntarakennetoimien sisältöä, vaikutuksia ja
tarvittavia politiikkatoimia.
Raportti: Liimatainen H, Nykänen L, Rantala T, Rehunen A, Ristimäki M, Strandell A, Seppälä J, Kytö M, Puroila
S, Ollikainen M (2015). Tarve, tottumukset, tekniikka ja talous – Ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteet31
liikenteessä. Ilmastopaneeli 2/2015.

Ilmastopaneeli: Ilmastonmuutoksen
hillinnän toimenpiteet liikenteessä
● Hankkeessa määritettiin liikenteen päästöjen kehitys nykyisillä
toimenpiteillä (business as usual) ja esitettiin suositusskenaario,
jonka avulla päästään tavoiteltuihin päästövähennyksiin:
-40 % vuoteen 2030 ja -80 % vuoteen 2050 mennessä.
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Lähes nollaenergiarakentamisen
ympäristövaikutusten arviointi (LNollaRak)
● Vuoden 2020 loppuun mennessä kaikki uudet rakennukset ovat
lähes nollaenergiarakennuksia. YM vastaa säädösvalmistelusta,
johon sisältyy myös vaikutusten arviointi.
● SYKE selvitti ehdotuksen ympäristövaikutuksia, pääpainona
energiankulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasu- ja
pienhiukkaspäästöt aikavälillä 2020-2050. Lisäksi tarkasteltiin ja
vertailtiin eri vaatimustaso- ja taserajavaihtoehtojen vaikutuksia
päästöihin.

Raportti: Savolahti, M., Mattinen, M., Heljo, J., Kopsakangas-Savolainen,
M., 2015, Lähes nollaenergiarakentamisen ympäristövaikutusten arviointi.

Lisätietoja: Mikko Savolahti ja Maija Mattinen, SYKE/KTK

Lähes nollaenergiarakentamisen
ympäristövaikutusten arviointi (LNollaRak)
●

Tulosten mukaan uusien E-lukuvaatimusten
tuomat päästövähennykset ovat koko maan
mittakaavassa aluksi alhaiset, sillä
uudisrakennukset kattavat
rakennuskannasta vasta pienen osan.
Merkittävämmät muutokset tulevat näkyviin
pitemmällä aikavälillä.

●

Omavaraistuotannon lisäämisen osalta
verkkoon syötetyn sähkön systeemivaikutus
on tapauskohtaista. Verkkoon syötetyn
omavaraisaurinkoenergian lukeminen
hyväksi E-luvun laskennassa olisi järkevää,
jos se pystyy tukemaan sähkömarkkinoiden
joustavuutta ja parantamaan kysynnän ja
tarjonnan tuntikohtaista kohtaamista.

Lisätietoja: Mikko Savolahti ja Maija Mattinen

Raportti: Savolahti, M., Mattinen, M., Heljo, J., KopsakangasSavolainen,M., 2015, Lähes nollaenergiarakentamisen
ympäristövaikutusten arviointi

Rakennuskannan energiankulutuksen ja
kasvihuonekaasupäästöjen
arviointimenetelmät – POLIREM-mallin
tietokanta-aineistosopivuuden ja aineiston
käytettävyyden edistäminen
● Energiapoliittisen päätöksenteon
simulointi- ja ennakointimallin
(POLIREM) tietokantakytkentä ja
soveltaminen SYKEssä, palvelee
vaikutusarviointeja sekä
raportointivaatimuksiin vastaamista

Tulossa julkaisu: Mattinen, M., et al. Modeling of Finnish building sector
energy consumption and greenhouse gas emissions- specification of
POLIREM policy scenario model (SYKEn raportteja sarja)

Lisätietoja: Maija Mattinen ja Ari Nissinen SYKE/KTK

HINKU osoittaa, että päästöjen vähentämiseen
löytyy poliittista tahtoa

- sitoutuminen 80 % khk-päästövähennykseen 2030 mennessä

● Kunnat, elinkeinoelämä, asukkaat
ja asiantuntijat ideoivat ja
toteuttavat ratkaisuja
ilmastopäästöjen vähentämiseksi
ja paikallisen elinvoimaisuuden
lisäämiseksi
● Kuntamäärä on kasvanut
alkuperäisestä viidestä jo 29
kuntaan.
● Myös päästövähennys on ollut
huomattava – keskimäärin noin 20
%

Lisätietoa: http://www.hinku-foorumi.fi

Lisätietoja: Jyri Seppälä ja Olli-Pekka Pietiläinen

Päästöjen vähentäminen on osoittautunut
myös taloudellisesti kannattavaksi
● HINKU on kokeilualusta. Hyvien käytäntöjen
aktiivinne siirtäminen uusille alueille
● HINKU-sateenvarjon alla erillisiä
täsmähankkeita, joilla viedään eri
rahoittajien voimin eteenpäin. Hankkeet
palvelevat vähähiilistä asumista, liikkumista
ja alueiden käyttöä.
● EAKR-hankkeet Välke, PKHINKU ja
VähäHINKU tukevat HINKUa maakunnissa
● Lisätiedot: http://www.hinku-foorumi.fi/fi-FI

Lisätietoja: Jyri Seppälä ja Olli-Pekka Pietiläinen

HINKU on yksi
merkittävimpiä tahoja
verkkoonkytketyn
aurinkosähkön
edistämisessä
Suomessa!

FISU – Finnish Sustainable Communities
● Resurssiviisauden edelläkävijäkuntien verkosto
○ Ei päästöjä 2050
○ Ei jätettä 2050
○ Ei ylikulutusta 2050
● Nyt neljä kaupunkia mukana (Turku, Forssa, Jyväskylä,
Lappeenranta), kohta ainakin 2 uutta (2016 ehkä yht. 10
kaupunkia)
● Vähähiilisen resurssitehokkaiden kaupunkien ratkaisut
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● Nettiportaali julkisista cleantech hankinnoista
● Kokemuksia ja esimerkkejä eri vaiheissa olevista cleantech –
hankinnoista
● Vuoropuhelun mahdollisuus hankintojen suunnittelussa ja
valmisteluun menevissä hankinnoissa
● Yhteisen hankintatarpeen tunnistaminen ja
yhteishankintamahdollisuudet
● Ympäristöhyödyt näkyvämmiksi
www.ymparisto.fi/hankintamappi, katriina.alhola@ymparisto.fi

Kestävä kaivostoiminta ja maankäytön
suunnittelu (SAM)
● Työssä kehitettiin Kuusamon yleiskaavatyön yhteydessä
menetelmiä kaivostoiminnan huomioon ottamiseksi ja
ristiriitojen ratkaisemiseksi. Menetelmät purivat erityisen
hyvin riitaisassa tilanteessa ja mahdollistivat kunnan tahdon
muuntamiseksi maankäytön suunnittelun asiakirjaksi,
yleiskaavaksi.
● Lisäksi saatiin käsitys median merkityksestä
kaivoshankkeisiin liittyvässä keskustelussa
● Toimintamalleja kunnille, viranomaisille ja yrityksille

Tuulivoimasuunnittelun ja –rakentamisen
seurannan järjestäminen
● Ehdotus, jolla tuulivoimaa koskevat, keskeiset
kaava- ja lupatiedot saadaan valtakunnalliseksi
seurannan kokonaisuudeksi.
● Ehdotus tuulivoimarakentamisen ja -suunnittelun
paikkatietopohjaiseksi seurannaksi, joka
○ vastaa tiedon käyttäjien tarpeita,
○ on kustannustehokasta ja jonka
○ tieto on monipuolisesti ja vapaasti
käytettävissä.
● Keskeistä on, että seuranta-aineisto on
yhdistettävissä nykyisiin ja kehitteillä oleviin
muihin paikkatietoaineistoihin
● Lyhyen ja pitkän aikajänteen
toimenpideohjelma

Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden
riskienhallintastrategia (PIMA-strategia)
ja sen yhteys alueiden käytön suunniteluun
●

●

●
●

●
●

Suomessa tehty PIMA-työtä noin
neljännesvuosisata => tuli aika
arvioida ja määritellä uudelleen
valtakunnallisesti keskeiset
tavoitteet
Ympäristöministeriön asetti
työryhmän valmistelemaan
strategiaa, joka julkaistiin
joulukuussa 2015 – Suomen
ympäristö 10/2015
RYM:stä työryhmän jäsenenä
Juhana Rautiainen
Sykeläiset työryhmän sihteereinä
ja asiantuntijoina sekä raportin
kokoajina
Sisältää kuuden tavoitteen lisäksi ehdotukset niiden saavuttamiseksi
tarvittavista keinoista ja toimenpiteistä.
Lisäksi mukana SYKEn laatima Valtakunnallinen pilaantuneiden
maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelma
43

Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden
riskienhallintastrategia ja sen yhteys alueiden
käytön suunniteluun
● Vuosittain noin 300 kunnostettavasta kohteesta yli puolet
käynnistyy maankäytön muutoksen tai rakentamisen
seurauksena.
● Tavoitteena on, että alueidenkäyttö ja pilaantuneiden maaalueiden kunnostaminen tukevat toisiaan kestävien
kokonaisratkaisujen saavuttamiseksi:
○ Alueidenkäytön suunnittelussa ennakoidaan
pilaantuneisuuden aiheuttamat riskit riittävän aikaisessa
vaiheessa sekä tarkoituksenmukaisessa laajuudessa ja
tarkkuudessa suunnittelun ja kaavoituksen eri tasoilla.
○ Uusien toimintojen sijoittamisessa hyödynnetään kestävästi
nykyisiä yhdyskuntarakenteita.
○ Suunnittelussa myös varmistetaan kunnostuksen
kokonaistaloudellisuus ja hyödynnetään tarkoituksenmukaisia
työkaluja kestävien ratkaisujen arvioimisessa.
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Valtakunnallinen PIMA-tutkimus- ja
kunnostusohjelma 2016–2040
● Ohjelman tavoitteena on priorisoida ympäristön ja terveyden
kannalta kiireelliset kohteet valtakunnallisesti ja edistää näiden
systemaattista tutkimista ja riskienhallintaa tehostetulla
organisaatiolla.
● Alustavan arvion mukaan näiden ohjelmakohteiden osuus
kaikista kunnostuksista olisi noin 15 % (n. 300 kpl/a).
● Ohjelmaa täydentää
hallitusohjelman kärkihankkeiden
toimeenpanoon liittyvä
kolmivuotinen Kansallinen
pilaantuneiden alueiden
kunnostus- ja kokeiluohjelma.
● Pirkanmaan ELY-keskus
toteuttaa
yhteistyössä SYKEn kanssa
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Pientalojen sijaintitarkastelu hajaasutusalueilla
•

•

Paikkatietomenetelmin haettiin
Ennen 2004 rakennettujen
Pohjavesialueella
pientalojen sijaintijakauma
ne rakennukset, jotka
19 000kpl
Vyöhyke 0-50 m
sijaitsevat ranta- ja
7 % 22 000kpl
pohjavesialueilla taajamien
8%
Vyöhyke 50-100
m
24 000kpl
ulkopuolella. Alueiksi on tässä
8%
Vyöhyke 100-200
määritelty vesilain mukaisten
m
158
000kpl
vesistöjen ranta-alueet (50,
37 000kpl Vyöhyke 200-300
54 %
m
13 %
100, 200 ja 300 metriä) sekä
yli 300 m rannasta
luokkien I ja II pohjavesialueet.
31 000kpl
10 %
Laskettiin niiden asuttujen
Haja-asutusalueella olevien, ennen vuotta 2004 rakennettujen
pientalojen määrät, joilla
pientalojen (yhteensä 291 000 kpl) jakauma sijainnin mukaan
etäisyys lähimpään naapuriin (VTJ/VRK 8/2013)
on alle 200 metriä. Tarkastelu Etäisyystarkastelu naapuriin, ennen vuotta 2004 rakennetut pientalot
(VTJ/VRK 8/2013)
tehtiin niille pientaloille, jotka
Alue
Pientalojen
ovat yli 200 metriä rannasta.
määrä

Kallio, J., Nurmio, K. 2015. Uusia eväitä
haja-asutuksen jätevesien
käsittelytarpeen arviointiin. Kuntatekniikka
(2): 32-34.

Pohjavesialueella
Ranta-alueella 0-200 m
Yli 200m rannasta, naapuri alle 200m
etäisyydellä
Yli 200m rannasta, naapuri yli 200m etäisyydellä

19 000
83 000
121 000

Yhteensä

291 000

68 000

Maalämmön hyödyntämisen kehittäminen
(MAAHYKE)
●

●

Ympäristöministeriö pyysi 2014 Suomen ympäristökeskusta selvittämään, mitkä ovat ne
kiireisimmät ja tärkeimmät tarpeet, jotka kohdistuvat maalämmön hyödyntämiseen ja jotka ovat
nousseet esille vuonna 2013 julkaistun Energiakaivo-oppaan julkaisemisen jälkeen. Selvitystä
tehtiin MAAHYKE-projektissa.
Selvitystarpeita tunnistettiin seuraaviin aiheisiin liittyen:
○ Maaperän jäähtyminen
○ Mitoituskriteerit
○ Rakentaminen, energiakaivon täyttö ja energiakaivon suojasukka
○ Lainsäädäntö
○ Ohjeistus, käsikirjat, koulutus
○ Energiakaivo-oppaan tunnettavuus
○ Muut; Rakennus- ja huoneistotietojen RH1-lomakkeella tulee maalämpöön liittyvät asiat yksilöidä ja
ohjeistaa selkeämmin

●

Selvitystarvekartoitus palvelee mm. ympäristöministeriötä tutkimuksen suuntaviivojen ja
lainsäädännön kehittämistarpeiden määrittelyssä, maaperän lämmön hyödyntämistä tutkivia
laitoksia tutkimushankkeiden suunnittelussa, alalla toimivia yrityksiä ympäristöselvitysten
hankinnan suuntaamisessa, koulutuslaitoksia aiheeseen liittyvän koulutustarjonnan
suunnittelussa sekä kuntia maaperän lämmön hyödyntämisen yleisessä hallinnassa.

Lisätietoja: Toivo Lapinlampi/Vesikeskus

Raportointi: YM:lle raportointi + lehtiartikkeli keväällä 2016

Geologiset
inventointiaineistot,
pohjavesialueet ja
kiviaineshuolto maankäytön
suunnittelussa

●

●

●

Tutkimuksessa tarkasteltiin valtakunnallisesti maa-ainesten ottamiseen ja pohjaveden
suojeluun liittyvien suunnitelmien nykytilaa sekä sitä, miten erilaiset geologiset
luonnonvarainventoinnit ja luontoselvitykset on huomioitu maakunta- ja yleiskaavoissa.
Lisäksi Uudenmaan ja Satakunnan maakuntien osalta selvitettiin myönnettyjen maaaineslupien sijoittumista suhteessa arvokkaisiin geologisiin muodostumiin,
pohjavesialueisiin, maakuntakaavan maa-ainestenottoalueisiin sekä eräisiin muihin
maakuntakaavan ympäristöllisiin aluevarauksiin.
Tutkimus palvelee maakuntien ja kuntien maankäytön suunnittelua,
ympäristöministeriölle ja ympäristöhallinnolle se avaa tilannetta siitä, miten geologiset
inventointiaineistot on huomioitu maankäytön suunnittelussa ja kuntien maaaineslupamenettelyissä.
Lisätietoja: Jari Rintala ja
Ritva Britschgi/Vesikeskus

Raportointi:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/156510 48

Maapuhdistamojen mallipiirrokset
● Mallipiirrokset palvelevat haja-asutusalueiden jäteveden
puhdistuksen suunnittelutyössä niin kansalaisia kuin kunnan
ympäristönsuojelu- ja rakennusviranomaisiakin.
● Toimivat muistilistan tapaan hyvässä rakentamistavassa.
● Mallipiirrokset eivät ole yksinään riittävä vesihuollon suunnitelma,
vaan kiinteistölle laaditaan aina pätevän suunnittelijan toimesta
kiinteistöön sidottu yksityiskohtainen suunnitelma.
● Jätevesijärjestelmän mallipiirrokset ja ohjeet löytyvät:
http://www.ymparisto.fi/fiFI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely
/Miten_edeta_jatevesijarjestelman_rakentamisessa_tai_uusimisessa/Mallipiirroksia

Lisätietoja: Toivo Lapinlampi/Vesikeskus
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Hulevesien hallinnan edistäminen

(HULE-hanke)

● Selvitettiin kolmen kosteikon
(Espoo, Järvenpää ja
Kuopio) ja yhden
biosuodatusalueen
(Tampere) toimivuutta
hulevesien laadun
hallinnassa
● Biosuodatusalueen tulokset
erittäin lupaavia erityisesti
kiintoaineelle, kok.fosforille ja
metalleille, mutta typen
osalta heikkoja
● Kosteikoissa reduktiot
yleensä heikompia, mutta
pystyivät poistamaan typpeä
● Kloridi ei pidättynyt
mihinkään rakenteeseen
● Loppuraportti julkaistaan
SYKEn raporttina pian
Lisätietoja: Teemu Ulvi/Vesikeskus

51

Teeman julkaisuja 2015
SYKE Raportteja (linkit Helda-arkistoon)
● Urban Form in the Helsinki and Stockholm City Regions
● Työmatkakuluvähennyksen yksinkertaistaminen
● Rakennetun alueen pinta-alan ennakointi
● Vapaa-ajan asuminen Suomessa
● Geologiset investointiaineistot
SYKE Policy brief
● Ekosysteemipalvelut maakunnan suunnittelussa
Muita julkaisuja
● Teeman tieteelliset, ammatilliset ja yleistajuiset julkaisut
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Lisätietoja

http://www.syke.fi/rakennettuymparisto

