Tuloksia SYKEn teema-alueilta 2014

Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö
Suomen ympäristökeskus SYKE
Teemavastaavat: Eeva Furman & Jyri Seppälä

15.12.2014
Esityksen toimittajat: Mika Ristimäki & Jari Lyytimäki

Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö
● Yksi SYKEn viidestä teemasta
○ Kokoaa yhteen rakennettuun ympäristöön 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 2014 tuottamista tuloksista
○ Lisätietoja teeman hankkeista: Hankehaavi-palvelu
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Aluksi:

•
•
•

Tietojärjestelmät toiminnan pohjana
Riittävän yhtenäiset käytännöt tiedon
keräämisessä & varastoinnissa
Pysyvä rakennustunnus – merkittävä
parannus seurantaan

Rakennetun ympäristön tiedot ja analyysit
suunnitteluun ja päätöksentekoon

● Joukko eri käyttötarkoituksiin räätälöityjä tietopalveluja
● Tehokkuutta tiedontuotantoon, vaikuttavuutta tiedon käytöllä:
seurannan, tutkimuksen ja suunnittelun työkalu
● Tiedot yhdestä paikasta, mietittyinä mittareina, yhdistäen kartta- ja
tilastotiedot. Takana mielettömästi työtä
● Luotettavuus: Certified by SYKE
● Käyttäjälähtöisyys
● Valmis 2015, käyttöönotot 2015 alkaen
● Korvaa nykyisiä tietojärjestelmiä
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Voimassa olevat yleiskaavat kartalla
● Yleiskaavarasteri RakL ja
MRL yleiskaavoista
(‘ajantasayleiskaava’)
● Yleiskaavoitetun alueen
ulkorajat
● Kaavamerkinnät
● Tiedot max. 3 kk vanhoja
● Käyttö Liiterissä, mutta myös
muissa palveluissa ja
karttajärjestelmissä
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Elinympäristön tietopalvelut: Harava,
Tarkkailija, Liiteri
● Osa SADe-RYPKpalvelukokonaisuutta
● Rahoittajat SADe-ohjelma,
SYKE. Ehdotus -09,
esisuunnitelma -10, määrittely
-11, -13, toteutus 14-15
● Katso myös
Sateenvarjolla.blogspot.fi
● Lisätietoja: Kari Oinonen
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Rakennustiedot seurannan ja selvitysten
perustana
● Pysyvä rakennustunnus väestötietojärjestelmässä
(Väestörekisterikeskus 2014)
● Tietojen aiempaa parempi yhdistettävyys mahdollistaa
laajemman käytön ja vähentää päällekkäisyyksiä
● Rakennus- ja huoneistorekisterin pohjalta tehdään SYKEssä
nopeita selvityksiä sekä rakennetaan pitkän aikavälin seurantaa.
● Mahdollistaa nopeat selvitykset:
○ Pientalojen määrä
ympäristönsuojelullisesti herkillä alueilla,
käytetään haja-asutusalueiden
jätevedenkäsittelyn tilannearvion
tarkentamiseen.
● Mahdollistaa pitkäjänteiset päivitykset:
○ Valtionkonttorin vakuusarvomalli,
yhdistetään rakennustietoja ARAn
aravarakennustietoihin sekä
Tilastokeskuksen asuntojen hintatietoihin

VTJ/VRK 8/2013)
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Rakennus- ja huoneistotietojen
hyödyntäminen
● Pysyvä rakennustunnus –
rakennustiedot tehokkaaseen
käyttöön
● RHR on yksi merkittävimmistä
rakennetun ympäristön
tietovarannoista
● Hankkeen rahoittaja: YM
01-12/2014
● Loppuraportti:
http://hdl.handle.net/10138/135947

● Lisätietoja: Satu Vesala
● satu.vesala@ymparisto.fi

Monien hankkeiden tavoitteena:
Vähähiilinen ja energiatehokas Suomi

• Millainen aluerakenne ja liikennejärjestelmä
•
•

järkevä ilmastotavoitteiden ja ekotehokkuuden
kannalta?
Miten kunnat saavat selkoa hiilipäästöistään ja
miten päästöjä voidaan vähentää tehokkaasti?
Miten kansalaiset voisivat edistää
energiainnovaatioita?

Kaupunki-maaseutuluokituksen käyttö
lisääntyy
● Aluerakenteen ja
liikennejärjestelmän
kehityskuva 2050 (ALLI)
● Ympäristökarttapalvelu
Karpalossa
● TEM, MMM sekä eri
alueelliset toimijat
● Tilastokeskuksen StatFin
tilastopalvelu
● THL alueellisessa terveysja hyvinvointitutkimuksessa
● Luokituksen verkkosivut
www.ymparisto.fi/kaupunki
maaseutuluokitus
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Kaupunki-maaseutuluokituksen käytön
edistämishanke
● Menetelmäraportti
http://hdl.handle.net/10138/135861

● Hankkeen rahoittaja: TEM, MMM
01/2014-12/2014
● Lisätietoja: Ville Helminen
● ville.helminen@ymparisto.fi

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän
kehityskuva 2050 (ALLI):
”Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi”
● Kehityskuvan
konsulttikonsortio
○ Tampereen
teknillinen yliopisto
○ SYKE
○ Itä-Suomen yliopisto
○ Turun yliopiston
tulevaisuuden
tutkimuskeskus

● Työstä vastaavat
ministeriöt: YM, LVM,
TEM ja MMM
● Kehityskuvaluonnos
valmistuu vuoden
2014 lopussa
● Työtä pohjusti ALLIkartasto

Asutuksen ja luonnonympäristön näköalat
SYKEn tarkastelukohteena ALLIssa
Erityyppiset keskukset,
kasvuvyöhykkeet ja maaseutualueet,
joiden osalta on tarkemmin eritelty
tavoiteltavaa kehitystä

Alueet, joilla on tunnistettu erikseen
ekosysteemipalvelujen tuotannon ja
luonnon monimuotoisuuden
näkökulmasta tärkeitä kysymyksiä

Lisätietoja SYKEn osuudesta: Antti Rehunen

Kaupunkien ja kuntien alueellinen
ekolaskuri KEKO
Excel-pohjainen
laskennan kehittäminen
2013-2014

Pilotti- ja testikäyttö
2014

 Indikaattorien
määrittely
 Lähtötiedot,
laskentakaavat ja
tulokset
 Vaikutusten yhteismitallistaminen

 Laskennan pilotointi
viidessä kohteessa
asema- ja
yleiskaavatasolla
 Helsingin yleiskaava
2050 yhtenä pilottina
 Testikäyttö 16
kaupungissa

Selainpohjainen
työkalu 2015

 Vaihtoehtojen vertailu
 Tärkeimpien
vaikutusten
visualisointi
 Kokonaisvaikutusten
esittäminen

Tekes | Helsinki | SYKE | Aalto-yliopisto | VTT | Espoo | Joensuu | Kokkola | Kotka | Kouvola | Kuopio | Lahti |
Lappeenranta | Lohja | Mikkeli | Pori | Porvoo | Rovaniemi | Tampere | Vantaa | Skanska | YIT | Ympäristöministeriö

Helsingin yleiskaava KEKO-pilottikohteena
● SYKE on arvioinut Helsingin
uuden yleiskaavan
luonnosta KEKO-laskurin
avulla ja Urban zone vyöhykkeisiin tukeutuen.
● Intensiivisen joukkoliikennevyöhykkeen merkitys
kasvaa ja mahdollisesti
syntyy myös uudenlaisia
vyöhyketyyppejä esim.
kaupunkibulevardeille.
● Tulosten mukaan
yhdyskuntarakenteen
muutos vähentää
arkiliikkumisen päästöjä
jonkin verran (ja tekniikan
kehitys vielä lisää).

Lisätietoja: Antti Rehunen ja Ari Nissinen
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LAICA: Kansalaisten rooli energiansäästön
ja uusiutuvan omatuotannon ratkaisuissa
Suomen Akatemian LAICA-hankkeessa
tutkimuskysymyksiä olivat:
● Mitkä ovat energiainnovaatioiden lähteitä
ja virikkeitä?
● Millaisia asukkaiden hyvät energiaratkaisut ovat ja miten ne leviävät?
● Miten voimme edistää ratkaisujen
leviämistä käyttäjältä toiselle?
● Kuinka suuria vähennyksiä päästöissä
voidaan saavuttaa? (SYKEn tehtävä!)
● Miten voimme kehittää
ilmastopolitiikkaa asukaslähtöisemmäksi?
Kumppaneina hankkeessa 2011-2104 olivat
Aalto-yliopisto ja Kuluttajatutkimuskeskus.

SYKE kehitti LAICAssa asuinrakennusten
energiankulutuksen ja päästöjen
ja parannustoimien arviointia
ja karttapohjaista esittämistä

● Mattinen et al. 2014. Modeling and visualization of residential sector
energy consumption and greenhouse gas emissions, Journal of
Cleaner Production 81: 70-80.
● Yhteistyö TTY:n Juhani Heljon tutkijaryhmän kanssa (EKOREM ym.)
● Lisätietoja: Maija Mattinen ja Ari Nissinen, SYKE; ja Juhani Heljo, TTY

Ekokoti-hanke

● Ilmastovaikutusten hillintä,
asuminen ja elämäntavat
● Energiaviisaat ja asumismukavuutta
parantavat korjausratkaisut
● Ohjauskeinot tukemaan muutosta
○ Koulutusohjelma
korjausrakentamisen
ammattilaisille
○ Liiketoimintamalli: energiaremonttikartoitus
○ Energiaeksperttitoiminta
○ Mittaus ja neuvonta
○ Nettityökalut
○ Ihmisten kohtaaminen
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Ekokoti-hanke (KTK)

● Hankkeen rahoittaja: Kestävän kulutuksen ja tuotannon
ohjelma (KULTU) 2013-2014
● Koordinaattori, SYKE. Hankekumppanit:
○ Ekokumppanit Oy
○ Ekoleima Ay
○ Suomen ympäristöopisto SYKLI
○ Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden palvelukeskus Valonia
● Kooste tuloksista http://www.syke.fi/ekokoti
● Lisätietoja: Marja Salo (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi)

HINKU osoittaa että päästöjen
vähentämiseen löytyy poliittista tahtoa
● Kunnat, elinkeinoelämä, asukkaat ja
asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat
ratkaisuja ilmastopäästöjen
vähentämiseksi ja paikallisen
elinvoimaisuuden lisäämiseksi
● Kunta määrä on kasvanut
alkuperäisestä viidestä jo 22 kuntaan.
● Myös päästövähennys on ollut
huomattava – keskimäärin noin 20 %

Alun perin 36 000
asukkaan hanke on
laajentunut käsittämään
jo 370 000 asukasta, eli
noin 7 % Suomesta
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Päästöjen vähentäminen on osoittautunut
myös taloudellisesti kannattavaksi
● Hankkeen vastuullinen johtaja
Jyri Seppälä
● Tekes hanke päättyi 2012,
jonka jälkeen HINKUsateenvarjon alla erillisiä
täsmähankkeita
● Lisätiedot: http://www.hinkufoorumi.fi/fi-FI

Esimerkiksi kevyen
polttoöljyn käyttö on
vähentynyt HINKU-kunnissa
lähes kaksinkertaista vauhtia
muuhun Suomeen nähden
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Innovatiivisiin julkisiin cleantech –hankintoihin
johtavat prosessit ja päätöksentukijärjestelmä
(Cleantech Hankintamappi)
● Julkisia hankkijoita kannustetaan ja
velvoitetaan hankkimaan cleantech –
ratkaisuja (VN periaatepäätös 13.6.2013)
● Cleantech vastaa globaaleihin
ympäristöongelmiin ja ylläpitää teollisuuden
ja yritysten kilpailukykyä sekä luo
työpaikkoja
● Tarvitaan täsmennystä cleantech –
hankintojen määrittelyyn ja potentiaalin
löytämiseen kunnissa, sekä eri toimijoiden
välisen vuoropuhelun parantamiseen ja
hyvistä käytännöistä viestimiseen
● Tekes –huippuostajat 11/2013 – 10/2015,
muita rahoittajia mm. YM, TEM, Kuntaliitto,
Hansel, kaupunkeja ja kuntia
● Lisätietoja: Katriina Alhola,
katriina.alhola@ymparisto.fi
● www.syke.fi/hankkeet/hankintamappi

22

Onnistunut cleantech –hankinta edellyttää avointa
vuoropuhelua ja markkinoiden tuntemista
● Cleantech tarkoittaa
tuotteita, palveluja ja
prosesseja, jotka kuuluvat
elinkaarenaikaisten
ympäristövaikutusten
näkökulmasta markkinoiden
parhaimmistoon
● Hankintamappi on julkisten
hankkijoiden ja eri
toimijoiden välisen
vuoropuhelun ja
kokemusten vaihdon
mahdollistava nettiportaali
sisältäen toteutuneita ja
suunniteltuja julkisia
hankintoja
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Siirtymät kohti luonnonvarojen
kestävää käyttöä ja kiertotaloutta
tapahtuvat monilla tasoilla

*
Tarvitaan sekä vanhojen ongelmien
että uusien aihepiirien huomiointia

Kestävä kaupunkiliikenne edellyttää
järjestelmätason innovaatioita
● Innovaatiopolitiikka liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseksi on painottunut ajoneuvojen ja polttoaineiden
parannuksiin
● Liikenteen systeeminen muutos vaatii useiden
innovaatiopolkujen edistämistä ja johdonmukaisia
politiikkakokonaisuuksia hallinnonalat ylittävästi
● Joukkoliikenneja veropolitiikan
& yhdyskunta- ja
palvelurakenteen
kehittämisen
tulisi johdonmukaisesti tukea
yksityisautoilun
vähentämistä

Uudet toimijat

Olemassaolevat yritykset
Sähköautojen
latauspalvelut

Uusi
liiketoiminta,
uudet
asiakkaat

Parannetut
tuotteet,
olemassaolevat
asiakkaat

Energiayhtiöt:
sähkön myynti ja
sähkön varastointi
Raitiovaunut,
junavaunut

Liikenteenohjauksen
laitteistot
Autot,
ajoneuvot,
komponentit

Sähköautojen
latauslaitteet ja
ohjelmistot

Biopolttoaineet

Testauspalvelut
Päästövähennystekniikka
Polkupyörät

Uudet palvelut:
Viestintä, tekninen tuki,
autojen yhteiskäyttö,
kimppakyyti,
pyöräpalvelut,
virtuaalitoimistot,
vaihtoasemien palvelut,
esim. liityntäparkki,
yhteislippupalvelut

Ajoopastimet
Halpabussipalvelut
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Kestävää systeemimuutosta edistävä
innovaatiopolitiikka
● Syken ja Aallon
yhteishankkeessa tutkittiin
millainen politiikka edistäisi
liikenteen systeemistä muutosta
● Rahoittaja: Tekes, 2012-2014
● Loppuraportti:
www.tekes.fi/Julkaisut/Transportation_ro
admap.pdf

● Policy brief: www.tekes.fi/ohjelmat-japalvelut/kampanjat/innovaatiotutkimus/po
licy-brief/

● Lisätietoja: Paula Kivimaa
paula.kivimaa@ymparisto.fi
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Valosaasteen sääntelyä pitää kehittää
● Valosaaste on häiritsevää tai
terveydelle tai luonnolle haitallista
yöaikaista ulkotilojen keinovaloa
● Suomessa vähän tunnettu mutta
nouseva ympäristöongelma
● Valosaasteen sääntelytilanne on
kartoitettu
● Maailmalla on esimerkkejä
valosaasteen torjuntaan
tähtäävistä laeista.
● Kotimaista sääntelypohjaa ja
informaatio-ohjausta voitaisiin
hyödyntää nykyistä
tehokkaammin
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Valosaasteen vähentäminen - selvitys
ohjeistuksen kehittämisestä (VSOK)

● Hallitusohjelman toteutusta
tukenut hanke
Ylöspäin suuntautuvan valon määrä
● Kartoitti valosaasteen sääntelyä
Etelä-Suomessa 1992–2012
Suomessa ja kansainvälisesti
● Hankkeen rahoittaja:
Ympäristöministeriö,
04-10/2014
● Loppuraportti: Valosaaste
ympäristöongelmana
http://hdl.handle.net/10138/135831

● Lisätietoja: Jari Lyytimäki
jari.lyytimaki@ymparisto.fi

Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi
ja kestävä riskinhallinta
● Pilaantuneeksi epäiltyjä, todettuja tai kunnostettuja alueita tiedossa
lähes 25 000 kpl (Maaperän tilan tietojärjestelmä – MATTI)
○ Painottuvat eteläiseen Suomeen ja rannikkoalueille.
○ Noin joka viides kohde sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella
ja/tai asutusalueella ja joka sadas luonnonsuojelualueella
●
●
●
●

Kunnostettuja kohteita yli 7 000
Kunnostuksia alkaa vuosittain 200 - 300 kohteessa
Kokonaiskustannukset vuodessa 50 - 70 milj.euroa
Kaikkiaan käytetty yli 500 milj. euroa alueiden selvittämiseen ja
kunnostamiseen
● Maanäytön muutos ja rakentaminen pääasiallisimmat syyt
kunnostustoimien aloittamiselle
● Kunnostetuista kohteista n. 3 000 asutusalueilla tai niiden välittömään
läheisyydessä ja n. 1 000 luokitelluilla pohjavesialueilla

Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja
kestävä riskinhallinta
● Pilaantuneiden maa-alueiden
kohdekohtaista ympäristö- ja
terveysriskien arviointia sekä
riskinhallintapäätösten tekemistä
varten on kehitetty työkaluja ja
toimintamalleja.
● Kehitystyö on koottu ohjeeksi
joka yhtenäistää arviointien
periaatteita ja tavoitteiden
asettelua, parantaa arviointien
luotettavuutta sekä edistää
riskinhallintaa.
● Hankkeen rahoittaja:
Ympäristöministeriö
● Lisätietoja: Jussi Reinikainen
jussi.reinikainen@ymparisto.fi

Pilaantuneen maa-alueen
riskinarviointi ja kestävä 30
riskinhallinta -ohje

Poronhoito samalla viivalla muiden
maankäyttöintressien kanssa
● Kattava paikkatietoaineisto
poronhoidon rakenteista ja
maankäytöstä: käytettävissä
suunnittelussa, tutkimuksessa
ja vaikutusten arvioinnissa
● SADe-palvelujen
soveltaminen ylläpidossa ja
tiedon käytössä
● Erittäin hyvä yhteistyö eri
toimijoiden kesken: dialogia
● Jatkossa tiedot koko
poronhoitoalueelta.
Suunnittelumenetelmien
kehittäminen yhteistyössä eri
osapuolten kanssa
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Porot – poronhoidon huomiointi
maankäytön suunnittelussa
● Lisätietoja: Kari Oinonen, Panu
Kontio
● EAKR, 2011-2014
● Mukana YM, Lapin ELYkeskus, Lapin liitto, RKTL,
Metla, Paliskuntain yhdistys,
Metsähallitus, kunnat,
paliskunnat, yrityksiä

Toimiva aluerakenne on edellytys
hyvälle ympäristön tilalle

•
•

Eri hankkeissa kehitetään kattava tiedonkeruuta
ja tiedon sujuvaa hyödyntämistä alueiden käytön
suunnittelussa
Vertailutiedot eri alueilta auttavat tunnistamaan
vahvuuksia ja heikkouksia

Keskusverkon kuvaaminen käytetään
erilaisia luokituksia ja erilaisia tarkasteluja
maan eri osissa
●

Suunnittelussa tarvitaan
edelleenkin hierarkkista
keskusverkkoa kun
priorisoidaan alueiden
kehittämistä ja palvelujen
sijoittumista

●

Valtakunnallisesti on
käynnissä monia
uudistuksia, jotka tulevat
vaikuttamaan keskusten
palveluvarustukseen ja
hallinnolliseen asemaan:
Toisen asteen koulutuksen
rakenteen uudistaminen, SOTEuudistus, Kunta- ja
palvelurakenneuudistus,
Vähittäiskaupan suuryksiköiden
kaavoitus
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Keskusverkko kartalle

● Keskusverkko kartalle -hanke
● Aluerakenteen seurantaa
tukeva hanke, keskusverkon
jäsentyminen Suomessa,
maakuntaliittojen
keskusverkkotarkastelujen
inventointi
● Hankkeen rahoittaja: YM
09/2013-09/2014
● Työpaperi
● Lisätietoja: Ville Helminen
●

ville.helminen@ymparisto.fi

Lähde: SYKE/Rehunen

Tutkittua tietoa ja tukea palvelurakenteen
suunnitteluun ja ohjaukseen
TIETOAINEISTOT

ALUERAJAUKSET

Rakennuksiin yhdistetyt
toimipaikkatiedot

Keskusta-alueet
Kaupan alueet

Kaupan työpaikkatiedot
Asiointialueet
Kaupan tietopankki

RAPORTIT

TYÖKALUT

Keskustojen ja
kaupan alueiden
kehitys viimeisen
20 vuoden
aikana

SALVE-malli
Aluerajausmallit

Vyöhyketarkastelut
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Lisätietoja: Antti Rehunen, Ville Helminen ja Kimmo Nurmio

Keskusta-alueiden ja vähittäiskaupan
muutokset ja näköalat
● Keskusta-alueet ovat olleet
muuttuneet niin asukas- kuin
työpaikkarakenteeltaan
● Kehityssuunnat vaihtelevat paljon eri
keskusta-alueiden välillä
● Uusi myymälärakentaminen on
painottunut kaupan alueille, mutta
keskustojen asema voi jatkossa
jälleen vahvistua
● Myös keskustan reunavyöhyke ja
intensiivinen joukkoliikennevyöhyke
ovat kaupan kehittymisen
polttopisteitä
● Jatkossa tarvitaan joustavia ratkaisuja
ja täydennysrakentamista erilaisten
alueiden tarpeisiin
Lisätietoja: Antti Rehunen ja Ville Helminen

Raportti: Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla.
Ympäristöministeriön raportteja 8/2014

SALVE-malli: uusi työkalu vähittäiskaupan
suuryksiköiden vaikutusten arviointiin
● Asioinnin suuntautuminen
asiointikohteen koon ja
etäisyyden funktiona
● Laajan empiirisen aineiston
perusteella kalibroidut
laskentaparametrit
● Excel-pohjainen työkalu ja
paikkatietopohjainen
menetelmä
● Käyttökohteita esim.
○ Kauppahankkeiden
vaikutusten arviointi esim.
keskusta-alueiden ja
liikenteen näkökulmasta
○ Kaupan mitoitusratkaisut
○ Vaikutusten seudullisen
merkittävyyden arviointi
Lisätietoja: Kimmo Nurmio ja Antti Rehunen
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Ei yksin kantakaupungin laajentamista vaan myös
monikeskuksisuutta metropolialueelle

●

●

●

Metropolin tulevan kehityksen kannalta
kantakaupungin laajentuminen ja joukkoliikenteeseen
tukeutuvan monikeskuksisuuden lisääminen ratkaisu
merkittävimpiin yhdyskuntarakenteen ongelmiin
Alakeskuksia yhdistävän ja tehokkaaseen
joukkoliikenteeseen perustuvan poikittaisliikenteen
kehittäminen avainasemassa.
Tuloksia hyödynnetty mm. metropolilainsäädännössä
ja kuntajakoselvityksissä
Lisätietoa: Mika Ristimäki, Ville Helminen, Hanna Kalenoja, Maija Tiitu, Petteri
Kosonen
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●

Helsingin metropolialueen
yhdyskuntarakenne –
alakeskukset ja liikkuminen

●

Urban Zone -hankkeen raportti ja
laaja metropolialueen alakeskusten
liiteaineisto

●

SYKE raportteja 18/2014

●

SYKE:n ja Tampereen teknillisen
yliopiston yhteistyöraportti

●

Ville Helminen, Petteri Kosonen,
Hanna Kalenoja, Mika Ristimäki,
Maija Tiitu, Hanne Tiikkaja

Pohjoismainen metropolivertailu;
Helsingissä eheyttämiset edellytykset –
Tukholmassa päästy sanoista tekoihin
●

●
●

●

●

●

Helsingissä
yhdyskuntarakenteen
hajautuminen jatkunut,
Tukholmassa kaupunki kasvanut
sisäänpäin
Tukholmassa ydinkaupungin
kehittäminen Helsinkiä edellä
Alakeskukset kasvaneet
Tukholmassa ja osin taantuneet
pääkaupunkiseudulla
Työpaikat Tukholmassa
sijoittuneet paremmin
yhdyskuntarakenteeseen
Yhdyskuntarakenteen suurista
linjoista päätettävä
metropolitasolla
Helsingissä entistä paremmat
valmiudet eheyttämiseen…
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●

●
●

●
●

●

Pohjoiset Suurkaupungit Yhdyskuntarakenteen kehitys Helsingin
ja Tukholman metropolialueilla
SYKE julkaisuja 2 / 2014
Metropolialueiden yhdyskuntarakenteen
kansainvälinen, systemaattinen
vertailututkimus
Rahoittajat: Katumetro-ohjelma, SYKE
Tekijät SYKE, HY: Panu Söderström, Harry
Schulman, Mika Ristimäki, Petteri
Kosonen, Kaisa Granqvist, Juha Niemelä,
Kristiina Salomaa, Martina Jerima
Lisätietoa: Panu ja Mika
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Merialuesuunnittelu ja
ilmastonmuutos
● Ilmasto-, meri- ja valuma-aluemallinnuksen yhdistäminen
● Tulokset osoittavat:
○ Ilmastonmuutos tulee todennäköisesti aiheuttamaan
alueellisia muutoksia veden lämpötilassa ja suolaisuudessa
• Vaikuttaa habitaattien ja lajien alueelliseen esiintymiseen
• Vaikutuksia sekä luonnonsuojelulle että kaupalliselle
kalastukselle ja vesiviljelylle
○ Myös rehevöityminen kehittyy eri lailla eri merialueilla (valumaalueet)
○ Tuloksissa luonnollisesti epävarmuuksia

● Sopeutuminen ilmastonmuutokseen on joiltain osin
sopeutumista alueellisiin siirtymiin
○ Luonnonsuojelun ”käytävät”

○ Ihmistoimintojen siirtymiset lajien ja/tai olosuhteiden perässä

Merialuesuunnittelu ja
ilmastonmuutos

MARISPLAN –hankkeen tuloksia
● EU:n merialuesuunnittelua koskeva direktiivi edellyttää
jäsenvaltioiden tekevän aluesuunnitelmat merialueidensa käytöstä
○ Merialuesuunnittelussa pyritään usein eriyttämään mereiset
ihmistoiminnot eri alueille – usein hyvin pysyvästikin

● Alueelliset siirtymät meriluonnossa ja merialueiden käytössä ovat
erityinen haaste merialuesuunnittelulle
○ Monet lajit ja ihmistoiminnot merellä liikkuvat laajoilla alueilla ilman
ilmastonmuutostakin

● Suositus:
○ Suunnitelmien itsessään tulisi sisältää mahdollisimman vähän yhden
käyttömuodon pysyviä aluevarauksia
• Otettava ilmastonmuutos huomioon
• Syytä suosia monikäyttöalueita (jo ilman ilmastonmuutostakin)
○ Suunnitelman toimeenpanossa seuranta ja ennakointi tärkeää
● Lisätietoa: Riku Varjopuro

Monimuotoinen luonto ja toimivat
ekosysteemipalvelut hyvinvoinnin
perustana

•
•

Kaupunkiluonnon tuottamien hyötyjen
kartoittaminen, arvottaminen ja huomiointi
päätöksenteossa
Viherrakenteen ja sinisen rakenteen kehittäminen
alueidenkäytössä

Rakennettu alue laajentunut metsäalueille
●

●

Suurin osa kaupunkiseutujen
rakentamisen pinta-alasta on
kohdistunut metsäalueille vuosina
2000-2012
Pienemmissä kaupungeissa ja
Helsingin kehysalueella merkittävä
osa uudesta asuinkerrosalasta on
kohdistunut lievealueen ennestään
rakentamattomille maille,
suurimmissa kaupungeissa jo
rakennettujen alueiden yhteyteen

●

●
●

Havaitun kehityksen pohjalta on kehitetty väestöennusteeseen ja
asuntokuntamuodostukseen pohjautuva koko maan kattava
laskentamalli rakennetun alueen pinta-alasta maakunnittain
vuoteen 2040.
Tietoa käytetään maankäytön muutosten aiheuttamien CO2päästöjen laskemiseksi
Osana hankkeita arvioitu CORINE Land Cover -aineistojen
käytettävyyttä rakennetun alueen muutosten tutkimukseen ja 46
seurantaan

Rakennetun alueen laajenemista tutkittu
kahdessa eri hankkeessa
● 2000-luvun kehitystä tutkittu
YM:n rahoittamassa
hankkeessa ja rakennetun
alueen tulevaisuuden kehitystä
Maankäytön skenaariot hankkeessa yhdessä METLA:n
kanssa
● Kontaktihenkilöt SYKEssä Ville
Helminen ja Maija Tiitu
● Maankäytön skenaariot hankkeen rahoittaja: YM
● Raportti: Rakennetun alueen
laajeneminen Suomen
kaupunkiseuduilla
http://hdl.handle.net/10138/135
979

47

Viherrakenne huomioitiin maakuntakaavoituksessa paikkatietomenetelmin
● Ekosysteemipalveluiden tarjonta (alla) ja kysyntä kartoitettiin
paikkatietoanalyysein Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan
viherrakenne-teeman valmistelun yhteydessä

EkoUuma - Uudenmaan maakunnan
viherrakenne ja ekosysteemipalvelut
● Tunnistettiin Uudenmaan
viherrakenteen avainalueet
ekosysteemipalveluiden
tarjonnan ja kysynnän
perusteella
● Sovellettiin GreenFramemenetelmää
● Arvioitiin myös
viherrakenteeseen ja
ekosysteemipalveluihin
kohdistuvia muutosvoimia
●
●
●
●

Toteutettiin yhteistyössä Suomen TEEB –hankkeen kanssa
Hankkeen rahoittaja: Uudenmaan liitto, YM ja SYKE (2013 - 2014)
Loppuraportti kevättalvella 2015
Lisätietoja: Leena.Kopperoinen@ymparisto.fi
Pekka.Itkonen@ymparisto.fi
49

Seudullisia paikkatietomittareita jalostettiin
ja käytettiin Tampereella kaavoituksen
tarpeisiin
● Kuinka huomioida ekosysteemipalvelut ja viherrakenne kaupunkisuunnittelussa?
● Paikkatietotarkasteluilla pystyttiin
konkretisoimaan asiaa
● Lisäksi saatettiin kaupungin
hallintokuntia yhteen
keskustelemaan ja tähtäämään
kohti yhteistä päämäärää

50

EVITA - Ekosysteemipalvelut ja
viherrakenne Tampereella
● Muokattiin seudullisia
paikkatietomittareita kaupungin
mittakaavaan ja tietotarpeisiin
sopivammiksi
● Tuotettiin vertailukelpoista tietoa, jota
voi hyödyntää myös tarkasteluissa
kuntien ja seutujen välillä
● Huomioitiin nykyinen kaavatilanne ja
käytettiin myös kaupungin omia
aineistoja
● Hankkeen rahoittaja: Tampereen
kaupunki ja SYKE (2012 – 2013)
● Loppuraportti
● Lisätietoa: Pekka.Itkonen@ymparisto.fi
Sanna-Riikka.Saarela@ymparisto.fi
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Säilyvätkö maankäytön suunnittelulle alussa
asetetut tavoitteet läpi suunnitteluprosessin?
● Ekosysteemipalvelukäsitteen on
ajateltu edistävän luonnon
tuottamien hyötyjen
kokonaisvaltaista ymmärtämistä
maankäytön suunnittelussa
● Suunnittelulle voidaan asettaa
tavoitteita luontoarvojen
säilyttämiseksi ja
ekosysteemipalveluiden
hyödyntämiseksi kestävällä tavalla
● Asetetut tavoitteet eivät kuitenkaan
välttämättä siirry
suunnitteluprosessissa vaiheesta
toiseen
Kuvat: copyright Sipoon kunta
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BESAFE Biodiversity and ecosystem
services: Arguments for our future
environment
● Tutkittiin erilaisten luonnon
monimuotoisuuden suojeluun ja
ekosysteemipalveluihin liittyvien argumenttien
vaikuttavuutta eri tasojen päätöksenteossa ja
miten argumentit siirtyvät tasolta toiselle
● Yhdyskuntasuunnittelutapaus: Sibbesborgin
osayleiskaavoitusprosessi Sipoossa
● Hankkeen rahoittaja: Euroopan Komissio
FP7, 2012-2015
● Loppuraportti eri tapaustutkimusten
argumenttianalyysien tuloksista:
http://www.besafeproject.net/deliverables.php?P=4&SP=32
● Lisätietoja: Leena Kopperoinen
leena.kopperoinen@ymparisto.fi

Luonnon aineettomat hyödyt näkyville
maankäytön suunnittelussa
● Luonnon tarjoamia mahdollisuuksia virkistäytymiseen ja erilaisia
aineettomia merkityksiä ja arvoja ihmisille kutsutaan kulttuurisiksi
ekosysteemipalveluiksi
● ESTIMAP-mallilla voidaan kartoittaa kulttuurisia ekosysteemipalveluita
parhaiten tuottavat alueet suhteessa niiden läheisyyteen
● Ihmisille arvokkaat ja merkitykselliset luonnon kohteet saadaan
paikannettua osallistavilla paikkatietomenetelmillä
○ Karttapohjaisella HARAVA-kyselyllä voidaan tavoittaa suuria
määriä ihmisiä
○ Paikallisissa tilaisuuksissa, kuten kaavanäyttelyssä Sipoossa,
saadaan kerättyä kohdennetusti
tietoa joko digitaalisesti tai
paperikartalle
● Uusilla menetelmillä saadaan
luonnon aineettomat hyödyt
näkyviksi maankäytön suunnittelussa ja päätöksenteossa
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Urban-rural Continuum
impact assessment and
sustainable planning tool
utility testing in Finland
and Scotland – ConTest
● Hankkeessa testattiin ESTIMAPmallin soveltuvuutta maankäytön
suunnitteluun
● ESTIMAP perustuu Recreation
Opportunity Spectrum (ROS) menetelmään
● Hankkeessa laajennettiin ESTIMAPmalli luonnon tarjoamien
virkistysmahdollisuuksien lisäksi
muidenkin kulttuuristen
ekosysteemipalveluiden
arvioimiseen
● Toteutus: 2013-2014
● Hankkeen rahoittaja: FP7 LIAISE
● Lisätietoja:
Leena.Kopperoinen@ymparisto.fi
Arto.Viinikka@ymparisto.fi
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Kaupunkiseutujen viherrakenteen
suunnittelu haltuun
● Hyvän viherrakenteen
suunnittelun avaintekijöitä:
– eri suunnittelutasojen
tehtävien ja erilaisten
suunnitteluvälineiden
merkityksen tunnistaminen
– tasojen toiminta
kokonaisuutena
● Koottu evästys näistä avuksi
suunnitteluun ja
päätöksentekoon
● Pääaineistoina suunnittelun
toimijoiden haastattelut ja
ryhmätyöt, kirjallinen palaute
ja kirjallisuuskatsaus

Virtaa viherrakenteesta –
suuntaviivoja
kaupunkiympäristön
suunnitteluun

Viherympäristöliitto ja Suomen
ympäristökeskus

Esite ja verkkotietopankki ilmestyvät
1/2015

Kestävää kaupunkikehitystä ekosysteemipalveluilla (ENSURE) & MAMA-ryhmä
● ENSURE-tutkimushanke:
Mitä suunniteltava milläkin tasolla?
SYKE, HY/HENVI, Ilmatieteen Esimerkki: vesien hallinta
laitos, METLA 2011-2015
● Viherympäristöliiton Maiseman
huomioon ottaminen
maankäytön suunnittelussa työryhmä (MAMA)
● Ohjaus: MaMa-ryhmä, YM,
Uudenmaan liitto, Uudenmaan
ELY-keskus, kaupunkeja, SLL
● Lisätietoja: Maija Faehnle
maija.faehnle@ymparisto.fi
http://www.helsinki.fi/henvi/tutkimus/ENSURESuom.htm
http://www.vyl.fi/vyl/tyoryhmat/mama-tyoryhma

Vuorovaikutteisen suunnittelun tarve,
laatu, arviointi ja parantaminen
● Väitöskirjatyö liittyen
ENSURE-hankkeeseen
● Käyttöä mm. Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston
vuorovaikutuksen
arvioinnissa 12/2014
● Lisätietoja:
Maija Faehnle
maija.faehnle@ymparisto.fi

Julkaisu: http://hdl.handle.net/10138/44687
Blogikirjoitus: Osallistumisen tehostustalkoot
http://sateenvarjolla.blogspot.fi/ > Joulukuu 2014 (tulossa viikolla 51)

Monipaikkainen asuminen hallinnollinen haaste
● Liikkuminen ja osa-aikainen
asuminen eri paikoissa lisääntyy
–> monipaikkainen asuminen
● Vapaa-ajan asuminen merkittävä
maaseudun maankäyttömuoto
● Vapaa-ajan asuntojen kasvava
varustetaso ja ympärivuotisuus
● Sosiaaliset, taloudelliset ja
ympäristövaikutukset merkittäviä
● Tiiviissä kaupunkiympäristössä ja
kerrostaloissa asuvat viettävät
enemmän aikaa vapaa-ajan
asunnoilla
● ”Näkymätön” väestö huomioon
suunnittelussa ja päätöksenteossa
● Kunnat kaipaavat työkaluja ilmiön
hallintaan

Punaisella alueet, joilla on enemmän
vapaa-ajan asuntoja kuin pysyviä asuntoja
(Kuva: Antti Rehunen / SYKE)

Asumisen monipaikkaisuus ja arkielämä
vapaa-ajan ympäristöissä (HOBO)
● Aineistot: kyselytutkimukset,
haastattelut, työpajat, hallinnon
asiakirjojen analyysit,
mökkipäiväkirjat, tieteellinen
kirjallisuus
● Rahoitus: Suomen Akatemia,
ASU-LIVE-tutkimusohjelma
(2011-2015)
● Konsortio: SYKE, Itä-Suomen
yliopisto, Metla
● Kontaktihenkilöt SYKEssä: Riikka
Paloniemi ja Eeva Furman
● Lisätietoja ja julkaisuja:
http://www.uef.fi/fi/secondhomes

Hankkeessa tutkitaan vapaaajan ja monipaikkaista asumista
sekä hallinnon että kansalaisten
näkökulmasta

Lopuksi:
Alueidenkäytön tietojärjestelmät –
palvelua kansalle ja asiantuntijoille

•
•
•

Luotettavat, kattavat, tietoa pitkäjänteisesti
kerryttävät tietojärjestelmät
Järjestelmien kustannustehokkuus ja
monikäyttöisyys
Tiedon avoimuuden ja kansalaisosallistumisen
tukeminen

SYKEn rakennetun ympäristön aineistot
ja tietojärjestelmät – kohti tietopalvelu
Liiteriä
●

●

●

●

Aineistoja hyödynnetty kymmenissä hankkeissa ja
ELYjen palautteen mukaan hyvin tärkeitä myös
kommunikoinnissa kuntien kanssa
Nykyiset järjestelmät ja aineistot
○ Kuntakaavoituksen ja kulttuuriympäristön
paikkatiedot (GISALU)
○ Asemakaavojen seurantalomakkeet
○ Kaavoituksen seurannan tilasto (KATSE)
○ Maakuntakaavojen paikkatiedot
○ Elinympäristön seurannan tietojärjestelmä (ELYSE)
○ Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR)
○ Yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön aluejaot
○ Corine-maanpeite ja Inspire-harmonisointi
Järjestelmät siirtyvät suunnitelmatietojen
tallennusjärjestelmiä lukuun ottamatta tietopalvelu
Liiteriin vuonna 2015
Ympäristöhallinnon intran ja tietojärjestelmien
käyttöoikeus laajentunut kattamaan ELYjen ja AVIen
kaikki vastuualueet
○ Muutaman aineiston osalta käyttöoikeussopimusten
laajennus vielä kesken

Kuntakaavoituksen ja kulttuuriympäristön
paikkatiedot (GISALU)
●

●

●
●

Käytössä ELY-keskuksissa
kaavoitukseen, rakentamiseen ja
kulttuuriympäristönhoitoon
liittyvissä tehtävissä
Aineistojen katselu uudessa
ympäristökarttapalvelu
Karpalossa
www.ymparisto.fi/oiva
Gis-lataus OIVAssa SYKEn
valtakunnallisista koosteista

Ajankohtaista
●

Asemakaavoitettu alue ja MRLyleiskaavoitettu alue (2013)

●

Parannettu aineistojen näkymistä
Karpalossa

●

Rakennuslain yleiskaavat muunnettu
EUREF-FIN-koordinaatistoon

●

Yleiskaavojen ylläpito
valtakunnalliseen
yleiskaavapalveluun

●

Toipumissuunnittelu järjestelmän
toimivuuden varmistamiseksi
ympäristö-ELYille poikkeustilanteissa

●

Aineistot myös Liiteriin
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Asemakaavojen seurantalomakkeet
o

o
o
o
o

Asemakaavan seurantalomake tiivistää
kaavan sisällön ja muutoksen aiempaan
kaavatilanteeseen
Asemakaavan selostuksen liitelomake
Tallentajia n. 1 000 kunnissa ja
kaavoituskonsulteilla
ELYt tukevat tallentajia ja linkittävät
lomakkeen GISALUssa kaavarajaukseen
Tiedot yli 17 000 asemakaavasta
• Yksittäiset lomakkeet
• Hallinnollisten alueiden yhteenvedot
• Kaavaprosessien ajalliset kestot

o Ajankohtaista
•
•

TYVI-tallennus muutettu syksyllä
OpusCapitalle
Seurantalomakkeiden selailu siirtyy
Hertasta Liiteriin, tietojen tallennus
verkkolomakkeella tai xml-tiedostona
säilyy ennallaan

Kaavoituksen seurannan tilasto (KATSE)
o
o
o

Tilastotietoa maankäytön suunnittelusta, poikkeamisesta ja muutoksenhausta
Tietoja vuosilta 2002-2013, tarkimmillaan kunnittain
Lähteinä ELYjen alueidenkäytön GISALU-aineistot, asemakaavojen
seurantalomakkeet kunnista, SYKEn paikkatietokoosteet mm.
maakuntakaavoista sekä ELYt ja YM täydentävät

o Ajankohtaista
•
•

•

•

Vuoden 2013 tilasto valmistunut
Tilaston selailu siirtyy Hertasta
Liiteriin, tallennusjärjestelmä säilyy
ennallaan
Yleiskaavoissa tietolähteeksi
vaihtuu valtakunnallinen
yleiskaavapalvelu
Maakuntakaavojen aineistoja
kehitetään paremmin seurantaa
palveleviksi
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Maakuntakaavojen paikkatiedot
●

Georeferoidut kuvat hyväksytyistä ja
vahvistetuista maakuntakaavoista
legendoineen ja indeksikarttoineen on päivitetty
ja laitettu jakeluun 4 kertaa vuoden 2014
aikana

●

Vuoden 2012 ja 2013 aikana vahvistettujen
maakuntakaavojen Aluevaraukset,
Kohdemerkinnät, Maisema-osa-alueet,
Pohjavesiosa-alueet, Tuulivoima-alueet ja
Viivamaiset liikennevaraukset on viety
valtakunnalliseen vektoritietokantaan
○ Aineisto laitetaan jakeluun 3/2015
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Elinympäristön seurannan
tietojärjestelmä (ELYSE)
● Tilastotietoa rakennetusta
ympäristöstä vuodesta 2000
● Kuntapohjaiset aluejaot +
toiminnalliset aluejaot
○ taajamakokoluokat,
taajamien asuinalueet ja
haja-asutusalue
● Lähteinä
○ Tilastokeskus
○ Väestörekisterikeskus
○ YKR
○ Liikennevirasto
○ SYKEn
paikkatietoaineistot

● Ajankohtaista
○ Vuoden 2012
autonomistustilastot lisätty
○ Corine2012 valmistunut ->
uudet maankäyttötilastot
tulossa
○ Vuoden 2013 tilastopäivitys
vuodenvaihteessa
○ Siirtyy Liiteriin 2015
ELYSE-teemat:








Väestö
Rakennukset
Asuminen
Palvelut
Liikenne
Työpaikat ja työssäkäynti
Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
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Yhdyskuntarakenteen
seurantajärjestelmä (YKR)
● Hallinnollisista aluerajoista
riippumatonta ruututietoa (250 m)
koko Suomesta vuodesta 1990 alkaen
● ArcGIS käyttöliittymä ja tietokannat,
ympäristöhallinnon ulkopuolisille
YKR-aineistojakelu
● Liiteri korvaa jatkossa YKR-Hertan
● Lisätietoja: www.ymparisto.fi/ykr

Rakennus- ja
huoneistorekisteri (RHR)

YKR-teemat:










Asunnot
Asuntokunnat
Kaupat
Kesämökit
Rakennukset
Työmatkat
Työpaikat
Työvoima
Väestö

● Ruututietoa tarkempaa pistetietoa
rakennuksista ja väestöstä
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Yhdyskuntarakenteen ja
elinympäristön aluejaot
●

●

●

●

Uudet aluejaot
○ Harva ja tiheä taajama-alue
○ Keskusta- ja kaupan alueet
Päivittyneet aluejaot (2013)
○ Taajamat
○ Kylät, pienkylät, harva
maaseutuasutus
○ Taajamien asuinalueet
Muut aluejaot
○ Kaupunkiseudut
○ Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet
○ Kaupunki-maaseutu –luokitus
Kaikista aluejaoista kaikilta vuosilta
tehty myös avoimet
paikkatietorajapinnat
○ Käyttö ensisijassa Liiterissä mutta
myös muu käyttö mahdollista
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Rakennetun ympäristön tietokantojen
uudistus ja tietovarastointi
●
●

Vanhoista järjestelmäkohtaisista tietokannoista siirrytään yhteisiin tietovarantoihin
Tehostaa ylläpitoa sekä helpottaa käyttöä mm. Liiterissä ja hankkeissa
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Corine maanpeite 2012
● Corine Land Cover osa Eurooppalaista
Copernicus/GIO land-ohjelmaa
● SYKEssä tehty vuoden 2012
maanpeitettä kuvaavat Corine-aineistot
○ Rasteri 20m erotuskyvyllä
○ Vektori 25 ha MMU
● Samalla tuotettu maanpeitteen
muutokset vuosien 2006 ja 2012 väliltä
○ Rasteri (20m) 0,5 ha MMU
○ Vektori 5 ha MMU
● Tarkemman erotuskyvyn rasterit on
tehty palvelemaan kansallista tarvetta
● Vektoriaineistot on yleistetty rastereista
Euroopan Unionin käyttöön
● Aineistot on ladattavissa:
http://www.ymparisto.fi/Oiva

Kuva: Corine maanpeite 2012 (20m)

71

Rakennetun ympäristön ja asumisen
tietoaineistot (RASTI) –seminaari ja
Sateen varjolla -blogi
● SYKEn ja ARAn yhteistyössä
järjestämä seminaari
23.9.2014
● Tänä vuonna teemoina
Viherrakenne ja ekologiset
vaikutukset suunnittelussa
sekä Asumisen suunnittelu ja
asuinympäristön laatu
● Ilmoittautuneita yli 160
● Seminaariesityksiin voi
tutustua SYKEn nettisivuilla
● Tilaisuudesta kertova juttu
Sateen varjolla -blogissa
● Ensi vuoden seminaari
tiistaina 22.9.2015
Kuva: Mirva Talusén
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Lisätietoa ja linkkejä
●
●
●

●

●

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmät
Alueidenkäytön tietojärjestelmät pähkinänkuoressa –esite
Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta
○ www.ymparisto.fi/aluneuvonta
○ Sähköposti: alu_tuki@ymparisto.fi
○ Päivystyspuhelin: 0295 251 066, arkisin klo 9.00-15.00
Kaikille avoin ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVA
○ www.ymparisto.fi/oiva (hallinnon sisällä myös
http://intra.vyh.fi/scripts/hearts/welcome.asp)
• Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta (vaatii
rekisteröitymisen)
• Alueidenkäyttö > Elinympäristön seuranta, Kaavoituksen
seurannan tilasto, Asemakaavojen seurantalomakkeet
• Ympäristökarttapalvelut > Karpalo
• Ympäristöhallinnon paikkatietoaineistojen lataus (ei vaadi
rekisteröitymistä)
Järjestelmien ja aineistojen kuvaukset SYKEn metatietopalvelussa
○ http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/ (intrassa
http://kkgeoportal.env.fi:8080/geoportal/)
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