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Johdon yhteenveto 

Real2030 -tutkimushankkeessa selvitettiin kuntien hiilineutraalisuustiekarttojen ja 
kasvihuonekaasuraportointimenetelmien kattavuutta tuotanto- ja kulutusperusteisesti, 
hiilineutraaliustoimenpiteiden vaikuttavuutta, rakentamisen ja puurakentamisen merkitystä 
kunnan päästöissä ja hiilikädenjäljessä sekä niiden roolia hiilineutraalissa kasvavassa 
kaupungissa. Lisäksi hankkeessa tunnistettiin nykyisin käytössä olevat maankäyttöpolitiikan 
keinot sekä niihin liittyvät kehitystarpeeet kuntien hiilineutraalisuustoiminnassa. 
Tutkimuksen päärahoittaja on Uudenmaan liitto. Rahoitukseen osallistui myös tutkimuksen 
kohteena olevat Suomen kuusi suurinta suomalaista kaupunkia, Helsinki, Espoo, Vantaa, 
Tampere, Turku sekä Oulu. 

Hankkeen keskeiset tulokset ja johtopäätökset on koottu seuraavien alaotsikoiden alle: 

Hiilineutraalisuus kaupungeissa ja rakentamisessa  

1. Hiilineutraaliustoimenpiteissä sekä päästöraportoinnissa havaittiin 
epäyhdenmukaisuuksia, jotka vaikeuttavat tehtyjen hiilineutraaliustoimenpiteiden 
vaikuttavuuden arviointia ja vertailua.  Maankäyttöpoliittisten toimenpiteiden 
hiilijalanjälkivaikutusten arviointi laskemalla sekä vertailun kehittäminen nähtiin 
tärkeäksi. 

2. Kunnan panostukset kaukolämmön lisäksi sähköntuotantoon nähtiin erityisen 
merkittävänä ja kustannustehokkaan päästövähentämisen keinona. Sähköntuotanto 
voi sijaita kunnan rajojen sisä- tai ulkopuolella. Molemmat energiantuotannon 
muodot olisi syytä ottaa mukaan päästöraportointiin sekä -mittarointiin. 

3. Puurakentaminen tunnistettiin merkittäväksi päästövähennystoimenpiteeksi 
uudisrakentamisessa. Puurakentamisen laajamittainen hyödyntäminen 
hiilineutraalisuustoimenpiteenä vaatii puukerrostalorakentamiselta 
kustannustehokkuutta tai suhteellisesti korkeampia myyntihintoja, joita jo 
havaittiinkin pääkaupunkiseudulla. 

4. Päästörajoitusten ja -kannusteiden käyttö nähtiin hyödyllisenä esimerkiksi 
integroituna rakennuslupakäsittelyn osaksi, kuten nykyinen lainsäädäntövalmistelu 
ehdotetaankin.  Rakentamisen hiilikompensaation hyödyntäminen ja taloudellinen 
kannustaminen esimerkiksi alentamalla rakennuslupakustannuksia tai kiinteistöveroa 
havaittiin haastatteluissa tarjoavan mekanismeja matalahiilirakentamisen 
edistämiseksi. 
 

Maankäyttöpolitiikka hiilineutraalisuustoimenpiteissä 

1. Eri maankäyttöpoliittisten toimenpiteiden hiilijalanjäljen laskemisen ja vertailun 
kehittäminen on olennaista. Lisäksi tarvitaan myös kokonaisvaltaisempaa 
lähestymistapaa eli ns. systeemiajattelua liittyen maankäyttöpoliittisten 
toimenpiteiden vaikuttavuuden ja niiden keskinäisten suhteiden ymmärtämiseen 

2. Maankäyttöpoliittisten instrumenttien käyttöpotentiaali ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen näkökulmasta on huomattavasti nykyistä suurempi, esimerkiksi 
onnistuneiden pilottihankkeiden tulosten skaalaamisessa  

3. Muista kehittämistarpeista esille nousivat muutosjoustavuuden parempi 
huomioiminen suunnittelussa ja rakennuksissa, taloudellisten kannustimien käytön 
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vahvistaminen erityisesti olemassa olevan rakennuskannan energiaremonttien 
suhteen sekä tarve täsmentää energian tuotannon ja kulutuksen roolia 
maankäyttöpolitiikassa 
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1 Johdanto 

Monet suuret kaupungit ja kunnat ovat sitoutuneet hiilineutraaliustavoitteisiin. Esimerkiksi 
pääkaupunkiseudulla Vantaa ja Espoo ovat asettaneet tavoitevuodeksi 2030 ja Helsinki 2035. 
Hiilineutraaliuden avulla vaikutetaan suoraan kunnalliseen ja kansalliseen kilpailukykyyn sekä 
ilmastonmuutoksen hillintään. 

Hiilineutraaliustavoitteisiin päästäkseen, kunnilla on käytössä tiekartat, joissa määritetään 
vastuulliset prosessiomistajat kuntaorganisaation sisällä sekä yksittäiset prosessit eri toimille, 
millä tavoitteet pyritään saavuttamaan. Prosessit ja niiden omistajuudet keskittyvät vahvasti 
kaupunkien omiin toimintoihin, ja näin ollen kokonaistavoite hiilineutraalista kaupungista jää 
toteutumatta. Kaupunkiorganisaatioiden haasteena tässä yhteydessä on mahdollinen 
haluttomuus täydentää omaksuttuja toimintamalleja tarvittavilla kaupungin asukkaisiin ja 
kiinteistöihin kohdistuvilla lisätoimilla. Haasteena on myös tiedon puute siitä, mikä on 
oleellista ja millä keinoilla käytännössä voidaan näihin asioihin vaikuttaa. 

Toimintaympäristöstä sekä kunnallisesta ilmastonmuutoksen hillinnästä 
hiilineutraaliustavoitteineen on tehty lukuisia selvityksiä, jotka usein antavat ylätason 
toimenpide-ehdotuksia tai keskittyvät seikkoihin, joilla ei ole suuressa mittakaavassa juuri 
merkitystä tai eivät ole käytännössä hyödynnettäviä toimenpiteitä. Näin ollen 
kuntaorganisaatioilta jää puuttumaan selkeä käsitys ja tieto konkreettisista ja kattavista 
menettelytavoista ja keskitytään toimenpiteisiin, joilla ei saavuteta kokonaisuuden kannalta 
merkittäviä vaikutuksia, mutta jotka ovat luontaista omaksua osana organisaation tämän 
hetken toimintarakennetta. 

Kun hiilineutraalius määritetään esimerkiksi Cities C40* ja GHGProtocol** mukaisesti, 
oleellisinta on vaikuttaa koko kaupungin taseen nettoenergiavirtojen hiilineutraaliuteen, eikä 
pelkästään kaupungin omistamien yksiköiden vastaaviin. Niiltä osin, kun hiilineutraaliutta ei 
saavuteta kaupungin materiaali- ja energiavirtoihin tai kaupungin omiin toimiin vaikuttamalla 
tai eri toimijoihin kohdistuvilla, maankäyttöpoliittisilla toimenpiteillä, voidaan hyödyntää 
hiilikompensaatioita, jotka voivat olla joko kunnallisia, kansallisia tai globaaleita. 

Real2030 -tutkimushankkeessa selvitettiin kuntien hiilineutraaliustiekarttojen ja 
kasvihuonekaasuraportointimenetelmien kattavuutta tuotanto- ja kulutusperusteisesti sekä 
hiilineutraaliustoimenpiteiden vaikuttavuutta. Lisäksi hankkeessa tutkittiin rakentamisen ja 
puurakentamisen merkitystä kunnan päästöissä ja hiilikädenjäljessä sekä niiden roolia 
hiilineutraalissa kasvavassa kaupungissa. Lisäksi hankkeessa tunnistettiin käytössä olevat 
maankäyttöpoliittiset keinot ja niihin liittyviä haasteita ja kehitystarpeita käynnissä olevassa 
energiamurroksessa. Tutkimushankkeen päärahoittajana oli Uudenmaanliitto. Rahoitukseen 
osallistui myös tutkimuksen kohteena olleet Suomen kuusi suurinta kuntaa: Helsinki, Espoo, 
Vantaa, Tampere, Turku sekä Oulu. 

Hankkeelle asetetut tavoitteet olivat: 

1. Tunnistaa millä maankäytöllisillä keinoilla sidottua hiiltä voidaan parhaalla tavalla 
hyödyntää kasvavissa kaupungeissa. 

2. Tunnistaa tämän hetken maankäyttöpolitiikan tarjoamat käyttökelpoiset keinot 
hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi, joilla voidaan edistää tai turvata 
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samanaikaisesti myös elinkeinoelämän toimintaa. Lisäksi tavoitteena oli tunnistaa mahdollisia 
päivitystarpeita maankäyttöpolitiikkaan hiilineutraaliustavoitteiden kannalta.  

3. Katselmoida kuntien hiilineutraaliustavoitteiden keinot ja tunnistaa päivitystarpeet  

Käsillä oleva tutkimushankkeen loppuraportti on rakenteeltaan kaksiosainen. Ensimmäisessä 
osassa arvioidaan kuntien tiekarttojen ja kasvihuonekaasuraportointien kattavuutta, 
rakentamisen sekä puurakentamisen merkitystä kasvihuonekaasupäästöissä sekä kunnan 
hiilikädenjäljessä sekä muiden hiilinielujen ja päästökompensaatioiden roolia ja tarvetta 
hiilineutraalissa kasvavassa kaupungissa. Kysely- ja haastatteluaineistoon perustuvassa 
raportin toisessa osassa tunnistetaan käytössä olevat, hiilineutraalisuustavoitteiden 
saavuttamista tukevat maankäyttöpoliittiset toimenpiteet. Luvussa tarkastellaan sekä 
pakottavia että ohjaavia maankäyttöpolitiikan keinoja, joita kunnilla on käytössä. Lisäksi 
tarkastellaan, millaisena kaavoituksen ja maapolitiikan asiantuntijat näkevät kunnallisen 
maankäyttöpolitiikan roolin hiilineutraaliustoiminnassa. Luvun lopussa kootaan yhteen ja 
pohditaan aineiston pohjalta havaittuja kehittämistarpeita maankäyttöpolitiikalle 
hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. 
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2 Kuntien hiilineutraaliustiekartat, raportointi ja kompensaatiot 

Tässä kappaleessa esitetään kuuden suurimman suomalaisen kaupungin 
hiilineutraaliustiekarttojen toimenpiteet jaoteltuna ns. pakottaviin sekä ohjaaviin sellaisiin. 
Tarkoituksena on näin luoda käsitys siitä kuinka paljon omistajuutta hiilineutraaliuteen 
kunnat kokevat. Lisäksi kappaleessa käydään läpi keskeisimmät kasvihuonekaasujen 
päästöraportointimenetelmät ja miten kaupungit näitä menetelmiä soveltavat. Tämän 
tarkoituksena on luoda ymmärrys siitä mitä kunnat raportoivat ja mitä jättävät raportoinnin 
ulkopuolelle. Lisäksi kappaleessa arvioidaan kaupunkien rakentamisen vaikutusta 
kasvihuonekaasuihin ja miten sektorin mukaan ottaminen vaikuttaa 
kasvihuonekaasukertymään. Rakentamisen osalta arvioidaan myös puurakentamisen sekä 
siihen sitoutuneen hiilen, ns. hiilikädenjäljen, mahdollisuuksia päästöjen kompensaatiossa 
sekä tämän taloudellisuutta. 

2.1 Kuntien hiilineutraaliustiekartat 

Kuntien hiilineutraaliustiekarttojen toimenpiteiden kattavuus arvioitiin selvittämällä mitä 
toimenpiteitä kunnat ovat tunnistaneet ja ovatko toimenpiteet sitovia vai niin sanottuja 
ohjaavia eli epäsuoria toimenpiteitä, joiden avulla pyritään ohjaamaan mutta joilla ei voida 
varmistaa halutun lopputuloksen toteutumista. Taulukossa 1 esitetään nämä toimenpiteet 
jaoteltuina suoriin toimenpiteisiin, suoriin toimenpiteisiin kaupunkiorganisaation 
ulkopuolelta (joku muu toimija sitoutunut tavoitteiseen) ja ohjaaviin toimenpiteisiin. 
Taulukossa esitetään myös hiilineutraaliuden tavoitevuosi ja mitä kuntakohtaisesti 
hiilineutraaliudella tarkoitetaan ja käytetäänkö kompensointia absoluuttisen 
hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Keskeisimpinä lähteinä käytettiin Hiilineutraali Helsinki 
2035 -toimenpideohjelmaa (Helsingin kaupunki 2018), Espoon kaupungin kestävän energian 
ja ilmaston toimintasuunnitelmaa (Espoon kaupunki 2016), Resurssiviisas Vantaa 
dokumentteja (Vantaan kaupunki 2019), Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaa (Tampereen 
kaupunki 2020), Turun kaupungin kestävä ilmasto- ja energiatoimintasuunnitelmaa 2029 
(Turun kaupunki 2018) sekä Oulun Ympäristöohjelmaa 2026 (Oulun kaupunki 2016).    



Taulukko 1 Hiilineutraalius tiekarttojen toimenpiteiden kattavuus 

 

 

S = Sitovia toimenpiteitä, (S) = Sitovia toimenpiteitä kuntaorganisaation ulkopuolelta, O = Ohjaavia toimenpiteitä, - = Ei lainkaan toimenpiteitä 

Keskeisimmät lähteet: Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma (Helsingin kaupunki 2018), Espoon kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (Espoon kaupunki 
2016), Resurssiviisas Vantaa (Vantaan kaupunki (2019), Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta (Tampereen kaupunki 2020), Turun kaupungin kestävä ilmasto- ja energiatoimintasuunnitelma 
2029 (Turun kaupunki 2018) sekä Oulun Ympäristöohjelma 2026 (Oulun kaupunki 2016).   

Helsinki Espoo Vantaa Tampere Turku Oulu

Tavoitevuosi -80% 2035 2030 2030 2030 2029 2040

Loppu 20% kompensoidaan X - X X X -

Päästösektori

Energia

Kaukolämpö S (S) S S S S

Erillislämmitys O O O O S O

Sähkönkulutus O O O O S O

Liikenne

Yksityiset pyöräajoneuvot O (sähköinfra sekä vähentäminen)O (sähköinfra sekä vähentäminen)O (sähköinfra sekä vähentäminen)O (sähköinfra sekä vähentäminen)O (sähköinfra sekä vähentäminen)O (sähköinfra sekä vähentäminen)

Muut pyöräajoneuvot (myös läpiajo) O (vaihtoehtoiset energiamuodot)O (vaihtoehtoiset energiamuodot)O (vaihtoehtoiset energiamuodot)O (vaihtoehtoiset energiamuodot)O (vaihtoehtoiset energiamuodot)O (vaihtoehtoiset energiamuodot)

Raideliikenne S S S S S S

Vesiliikenne O - - - - -

Lentoliikenne - - - - - -

Ulkomnaan laivaliikenne O - - - - -

Jäänmurtajat - - - - - -

Teollisuus

Teollisuus – päästökauppa - - - - - -

Teollisuus – taakanjako - - - - - -

Työkoneet - - - - - -

Tellosuusprosessit - - - - - -

F-kaasut - - - - - -

Jätteet

Jätteiden käsittely S S S S - S

Maatalous ja maankäyttö

Maatalous - - - - - O

LULUCF S - - S S -

Rakentaminen

Rakentamisen materiaalikulutuksen päästöt (kunnan sisällä oleva tuotanto)O (maamassojen osalta) - O (maamassojen osalta) O O (maamassojen osalta) O (maamassojen osalta)

Rakentamisen materiaalikulutuksen päästöt (kunnan ulkopuolella oleva tuotanto)- - - O - -

Puurakentaminen S - S S S -

Muut hyödykkeet

Kunnan ulkopuolella tuotetut kulutushyödykkeet O - O (Jakamistalouden palvelut) - - -



Kuten Taulukosta 1 huomataan, tavoitevuodet vaihtelevat välillä 2029 – 2040, joista Turulla 
on kunnianhimoisimmat tavoitteet ja Oululla päinvastoin. Kaikki kunnat näkivät 
hiilineutraaliuden tavoitetasoksi -80% vuoden 1990 tasosta, mutta vain Helsinki, Vantaa, 
Tampere ja Turku tunnistivat tarpeelliseksi hoitaa loppuosa kompensoiden saavuttaen näin 
absoluuttisemman hiilineutraaliuden tason. Sitovia toimenpiteitä kaikilla kunnilla oli 
kaukolämmön ja raideliikenteen osalta. Turkua lukuun ottamatta sitovia toimenpiteitä oli 
kaikilla myös jätteiden käsittelyyn sekä puurakentamiseen Espoota ja Oulua lukuun 
ottamatta. Turku oli kunnista ainoana kohdentanut sitovia kattavia toimenpiteitä 
sähköntuotantoon ja -kulutukseen. Sitovia toimenpiteitä LULUCF sektoriin oli taas tunnistettu 
Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Ohjaavia toimenpiteitä tunnistettiin pääsääntöisesti 
rakennetun ympäristön energiankulutukseen, pyöräajoneuvoliikenteeseen sekä kunnan 
sisällä olevaan rakennusmateriaalien päästöihin. Helsinki ja Turku tunnistivat ohjaavia 
toimenpiteitä lisäksi kunnan ulkopuolelta tuleviin kulutushyödykkeisiin sekä Helsinki lisäksi 
vesi- ja laivaliikenteeseen. Kattavimmin kunnista, erityisesti sitovien toimenpiteiden osalta, 
toimenpiteitä oli kirjannut Turku ja näin ollen arvion perusteella Turku kykenisi ottamaan 
vastuuta laajimmin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisesta. 

Koska maankäyttöpolitiikka oli hankkeen keskiössä, kohdennettiin vielä, miten 
maankäyttöpolitiikan toimenpiteet yleisesti jakautuvat päästösektoreille kuten Taulukossa 2 
esitetty. 

 

Taulukko 2 Maankäyttöpoliittisten toimenpiteiden kohdentuvuus päästösektoreille. 

 

 

Kuten Taulukosta 2 kävi ilmi, maankäyttöpolitiikan potentiaali on merkittävä päästöjen 
vähentämisessä. Ainoa päästösektori mihin maankäyttöpolitiikalla ei juuri voida vaikuttaa on 
hyödykkeiden kulutus. 

2.2 Päästöraportointi 

Jotta toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan arvioida ja hiilineutraaliuspyrkimyksiä johtaa, 
tarvitaan sopiva mittausmenetelmä eli tässä tapauksessa päästöraportointi. Kunnilla on 
käytössä neljää erilaista päästöraportointimuotoa: Secap - Sustainable Energy and Climate 
Action Plan (The Covenant of Mayors for Climate and Energy (EU 2018)), CO2-
raportointi/SEAP (EU 2010), Alas kasvihuonekaasupäästölaskentamenetelmä (Syke 2020) 
sekä GPC - The Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories 
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(GHGProtocol 2014). Taulukossa 3 kuvataan millä menetelmillä kunnittain päästöjä 
seurataan. 

 

 

 

Taulukko 3 Kuntien päästöraportointi ja seurantamenetelmät 

 
X= Pääraportointi- ja seurantamuoto 

x= Raportoidaan 

(x)= Tullaan raportoimaan 

Secap= Sustainable Energy and Climate Action Plan (EU 2018) 

CO2-raportointi= CO2-raportointi yhtenäinen SEAP:n kanssa Sustainable Energy Action Plan (EU 2010) 

Alas= Alas kasvihuonekaasupäästölaskentamenetelmä (Syke 2020) 

GPC= The Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GHGProtocol 
2014) 

 

Helsinki, Espoo ja Vantaa käyttävät pääraportointimuotonaan GHGProtocol:n GPC:tä, Oulu 
SECAP:ia sekä Tampere ja Turku SECAP:ia ja CO2-raportointia. Taulukossa 4 vertaillaan näiden 
raportointimenetelmien kattavuus päästösektoreittain. Taulukko esittää raportoidaanko 
sektori kulutus vai tuotantoperusteisesti ja onko raportointi vapaaehtoinen mutta 
mahdollinen ”()”.

SECAP
CO2-

raportointi
Alas GPC (HSY)

Helsinki (x) x x X

Espoo x x x X

Vantaa (x) x x X

Tampere X X x

Turku X X x

Oulu X x x



Taulukko 4 Päästöraportointimenetelmien kattavuus päästösektoreittain. Suluissa vapaaehtoinen raportointi. Kulutus ja tuotantotermit kertovat raportoidaanko kulutus vai tuotantoperusteisesti sekä Scope 3 
viittaa GHGProtocol (2014) mukaisesti kunnan ulkopuolella tuotettuun kulutukseen. 

 

CO2-raportointi (SEAP) Secap Alas GPC (HSY)

Päästösektori

Energia

Kaukolämpö Kulutus Kulutus Kulutus Kulutus

Erillislämmitys Tuotanto Tuotanto Tuotanto Tuotanto

Sähkönkulutus Kulutus Kulutus Kulutus Kulutus

Liikenne

Yksityiset pyöräajoneuvot Tuotanto Tuotanto Kulutus Tuotanto

Muut pyöräajoneuvot (myös läpiajo) Tuotanto Tuotanto Tuotanto Tuotanto

Raideliikenne (Tuotanto) (Tuotanto) Tuotanto Tuotanto

Vesiliikenne (Tuotanto) (Tuotanto) Tuotanto Tuotanto

Lentoliikenne - - - -

Ulkomnaan laivaliikenne - - - -

Jäänmurtajat - - - -

Teollisuus

Teollisuus – päästökauppa - - Tuotanto Tuotanto

Teollisuus – taakanjako - Tuotanto Tuotanto Tuotanto

Työkoneet (Tuotanto) (Tuotanto) Tuotanto Tuotanto

Tellosuusprosessit - - - Kulutus

F-kaasut - - Tuotanto Tuotanto

Jätteet

Jätteiden käsittely Kulutus Kulutus Kulutus Kulutus

Maatalous ja maankäyttö

Maatalous - - Tuotanto Tuotanto

LULUCF - - - Kulutus

Rakentaminen

Rakentamisen materiaalikulutuksen päästöt (kunnan sisällä oleva tuotanto) Teollisuuden laskennalliset Teollisuuden laskennalliset Teollisuuden laskennalliset Kulutus

Rakentamisen materiaalikulutuksen päästöt (kunnan ulkopuolella oleva tuotanto) - - - (Scope 3)

Muut hyödykkeet

Kunnan ulkopuolella tuotetut kulutushyödykkeet - - - (Scope 3)

Kompensaatiot - - - (Kulutus)



Kuten Taulukosta 4 käy ilmi, on GPC raportointimenetelmä kattavin huomioiden halutessa 
jopa kunnan ulkopuolella tuotetun hyödykkeen kulutuksen sekä päästökompensaation. Alas-
menetelmä ei huomioi näitä eikä LULUCF sektoria eikä teollisuusprosesseja. Secap-
menetelmä kutistaa raportointia edelleen poistamalla päästökauppaan kuuluvan 
teollisuuden, F-kaasut sekä maatalouden päästöt. CO2-raportointi poistaa tästä 
menetelmästä edelleen teollisuuden taakanjakoon kuuluvan sektorin. Keskeisimpinä 
puutteina tunnistettuihin hiilineutraaliustoimenpiteisiin nähden Turku ja Tampere eivät 
raportoi LULUCF sektoria eikä puurakentamisen vaikuttavuutta huomioida niissä kunnissa 
missä toimenpiteitä sille on asetettu Helsinkiä lukuun ottamatta, jonka raportoinnissa on 
mahdollisuus tälle. Toimenpiteiden laajentaminen laajemmin päästösektoreille, kunnan 
ulkopuolella olevan sähköntuotannon huomioiminen ja GPC raportoinnin käyttöönotto 
tarjoaisivat esimerkiksi huomattavasti tehokkaamman potentiaalin hiilineutraaliuden 
saavuttamiselle. 

 

2.3 Rakentaminen 

Tässä osiossa arvioidaan rakentamisen päästöjen vaikutus kuntien tasolla, puurakentamisen 
mahdollisuudet päästöjen vähentämisessä ja hiilensidonnassa, lyhyesti puurakentamisen 
rakentamisen kustannuksia, puurakennusten myyntihintapreemiota sekä luodaan yleinen 
käsitys, miten rakentamisella ja puurakentamisella voidaan kustannustehokkaasti vähentää 
päästöjä verrattuna muihin toimenpiteisiin. 

2.3.1 Rakentamisen ja puurakentamisen merkitys kuntien kasvihuonekaasupäästöissä 

Rakentamisen ja puurakentamisen merkitystä kuntien päästöissä arvioitiin laskemalla 
päästöjen vaihteluväli kuntien vuotuisten rakentamisen ala-arvoarviolla sekä yläraja-arvoilla. 
Nämä raja-arvot määriteltiin kuntien edellisten 5 vuoden vaihteluvälistä. Vaihteluvälit, kuten 
esitetty Taulukossa 5 kerättiin kuntien tilastoista (Helsinki 2020), (Espoo 2020), (Vantaa 2020), 
(Tampere 2020), (Turku 2020) ja (Oulu 2020).  

 

Taulukko 5 Kuntien vuotuisen rakentamisen vaihteluvälit 

 

 

Vuotuisien kasvihuonekaasupäästöjen osalta arvioitiin edelleen vaihteluvälit maksimi ja 
minimi hiilijalanjäljelle, joissa puurakentaminen edustaa minimitasoa (n. 150 kgCO2/br-m2) 
(Vares et al. 2017) ja betonirakentaminen maksimitasoa (n. 270 kgCO2/br-m2) (Vares et al. 
2017). Edelleen laskettiin sidotun hiilen suuruusluokan vaihteluväli puurakentamiselle niin 
että maksimipotentiaali laskettiin massiivipuurakentamisella (298 kgCO2/br-m2) (Vares et al. 
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2017) ja minimipotentiaali rankarunkoisella rakentamisella (149 kgCO2/br-m2) (Vares et al. 
2017). Kuva A1 ja Kuva Y1 esittävät vuotuisen rakentamisen ala- ja yläraja-arvot. 

 
Kuva A1 Vuotuisen rakentamisen alaraja-arvo 

 

Kuva Y1 Vuotuisen rakentamisen yläraja-arvo 
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Kuten kuvista huomataan, rakentamisella on huomattava merkitys kuntien päästöissä. Kun 
verrataan Alas-laskennan vuoden 2018 kokonaispäästöihin (Syke 2020) vuotuisen 
rakentamisen suurin mahdollinen vaikutus on noin 10% suhteutettuna kokonaispäästöihin. 
Toisaalta rankarakentamisella rakentamisesta syntyvät päästöt kompensoituivat 
hiilikädenjäljellä, mikäli tällainen kompensointi nähdään oikeutetuksi. 
Massiivipuurakentamisella voidaan taas kompensoiden aluksi sen rakentamisen päästöt ja 
sen jälkeen vielä kokonaispäästöjä näin oikeutettuna kuntien kokonaispäästöistä noin 5%. 

2.3.2 Puurakentamisen päästökompensaation taloudellisuus 

Kuten edellä esitettiin, massiivipuurakentamiseen sitoutuu hiiltä noin 300 kgCO2/br-m2 ja 
rankarunkoiseen puurakenteeseen noin 150 kgCO2/br-m2. EU:n päästökaupan (ETS:n) 
hiilidioksidin markkinahinta on vuonna 2020 noussut noin 30€/tCO2 (Ember 2020). Kyseistä 
hiilidioksidin markkinahintaa hyödyntämällä voidaan arvioida, että puurakennuksen 
rakentamisen lisäkustannus voisi olla 4,5€/m2 suurempi rankarakenteisessa tuotannossa ja 
9€/m2 suurempi massiivipuurakenteisessa tuotannossa, mikäli sitoutuneella hiilellä voitaisiin 
käydä päästökauppaa. Rakentamisen kustannukset ovat olleet 2019 pientalotuotannossa 
2053€/m2 (Rakennustutkimus RTS 2020). Mikäli tätä arvoa käytetään edustamaan 
keskimääräistä rakentamista ylipäätään, prosentuaalisesti edellä mainitut sallitut 
kustannuslisät olisivat 0,2% ja 0,4%. Jos CO2 tonnin hinta nousisi ennustettuun 50€/tCO2 niin 
vastaava sallittu puurakentamisen kustannuserät olisivat 7,5€€/m2 ja 15€/m2 vastaten n. 
0,4% ja 0,7% kokonaisrakennuskustannuksista. Mikäli puurakenteisiin sitoutuneen hiilen 
lisäksi puurakennusten valmistuksen pienemmät CO2 päästöt lasketaan mukaan 
matalahiilihyödyiksi nousisivat sallitut kustannukset 0,7%:iin ja 1,3%:iin. Skaalatessa tämä 
kaupunkitasolle, saavutettaisiin jo merkittäviä uusia tulovirtoja matalahiilirakentamiseen. 

2.3.3 Puutalojen rakennuskustannukset 

Kirjallisuudessa ei ole vielä laajasti tutkittu puurakenteisten asuntojen rakennuskustannuksia. Kuvassa K1 on esitetty 11 tutkimusta, joissa kerrotaan miten puun käyttö vaikuttaa a) rakennuskustannuksiin, b) rakentamisen nopeuteen sekä c) tulevaisuudessa hintoihin.  



Tutkimukset Maa/Alue Konsepti

Puu on halvempaa Puu on kalliimpaa
Puusta on nopeampi 

rakentaa

Uskoo puun olevan halvempaa 

tulevaisuudessa

1 Cazemier (2017) Australia x x x

2 Hossaini et al. (2014) Kanada x N/A

3 Jones et al. (2016) Iso-Britannia x x x

4 Kopczynski (2018) Yhdysvallat x N/A x

5 Koppelhuber (2016) Saksa / / x x

6 Kramer and Richie (2018) Australia x x

7 Nykänen et al. (2017) Eurooppa x x x

8 Richie and Stephan (2018) Australia x x

9 Svaljenka et al. (2017) Slovakia x x

10 Thomas and Ding (2018) Australia x x

11 Mäkimattila (2019) Suomi x x

12 Mäkimattila (2019) Ruotsi x x

N/A: Tutkimuksessa ei tarkennettu

/ : Tutkimuksessa osoitettiin kustannusten riippuvan rakennustekniikasta.

Kuva K1 Kirjallisuuskatsaus puurakentamisen kustannuksista (Talvitie, n.d.) 



 
Selkeää johtopäätöstä puurakentamisen kustannuksista ei löydetä kirjallisuudesta. On selkeää, että eri rakennusprojekteissa käytetyt tekniikat rakentamisen ja puunkäytön osalta voivat johtaa erisuuruisiin rakennuskustannuksiin. Tämä johtaa epäjohdonmukaisiin lopputulemiin tutkimusten välillä. Kuitenkin Mäkimattila (2019) osoittaa, että Suomessa on noin 5-10% kalliimpaa rakentaa puusta kuin muista raaka-aineista. Hän jatkaa, että Ruotsissa on tutkitusti noin 16% halvempaa rakentaa puusta kuin betonista. Mäkimattila (2019) perustelee Ruotsin halvempaa rakennusprosessia kehittyneemmällä puumoduuli tuotannolla. Suomen haasteet puun implementoinnissa sen sijaan ilmenevät erinomaisen betonituotannon myötä. Mäkimattila (2019) toteaa Suomessa olevan vain muutama tunnettu puurakennusmateriaalin tuottaja, kun taas betonituottajia on useampia. 
Kirjallisuudesta ilmenee puun eduksi yhtenäinen näkemys puurakentamisen nopeudesta. Richie & Stephan (2018) osoittavat puurakentamisen olevan noin 50% nopeampaa kuin tyypillisen betonirakennuksen. Puurakentamisen nopeus johtuu puun joustavista käyttömahdollisuuksista (Svajlenka et al. 2017; Nykänen et al., 2017; Koppelhuber et al., 2017); a) elementtejä voidaan valmistaa etukäteen, joka johtaa lyhyempään työmaaprosessiin, sekä b) puu on kevyempää kuljettaa kuin betoni, joka taas nopeuttaa rakentamisen logistiikkaa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että puurakentamisen halvempi hinta juontaa juurensa rakentamisen nopeuteen eikä rakennusmateriaalien hintoihin (Jones et al., 2017). 
Kuva K1 osoittaa myös puurakentamisen tulevaisuuden näkymiä. Esimerkiksi Nykänen et al. (2017) osoittavat asiantuntijahaastatteluiden myötä näkemyksiä, miten puurakentaminen tulee tulevaisuudessa olemaan halvempaa muuhun rakentamiseen verrattuna. He lisäksi viittaavat rakennusnopeuden luomaan kustannustehokkuuteen. On myös huomioitava, miten eri mantereilla nähdään puurakentamisen tulevaisuus. Yleinen trendi tutkimusten välillä viittaa, että puu olisi kustannustehokkaampi ratkaisu tulevaisuudessa, vaikka olisi kalliimpaa nykyään. Vastapainona tälle trendille on Mäkimattila (2019) näkemys esimerkiksi betoniteollisuuden nykytilasta. Hän viittaa siihen, miten rakennuselementtien hintaero polarisoituu jatkuvasti Suomen markkinoilla – betoni halpenee entisestään, joka mahdollistaa suurempaa sijoitetun pääoman tuottoastetta. Puutuottajien mahdollisuuksia ja näkyvyyttä tulee ehostaa, jos puurakentamisesta on tulla tulevaisuuden rakennusmateriaali.  
Tällä hetkellä selkeää johtopäätöstä rakennusmateriaalien kustannuseroista ei kyetä toteamaan, sillä ne riippuvat monesta eri muuttujasta. On kuitenkin todettava kirjallisuuden nojalla puurakentamisen olevan nopeampaa sekä tehokkaampaa perinteiseen betonirakentamiseen verrattuna. On myös todettava, että ne tutkimukset, jotka pitävät puuta kalliimpana uskovat sen olevan halvempaa tulevaisuudessa. Kuvassa K1 ei analysoida suunnittelusta johtuvia kustannuksia, mutta yleinen konsensus osoittaa suunnittelun olevan puurakentamisen osalta pitempi ja siten myös kalliimpi. Huomioitavaa tässä on teknologian kehittyminen, joka puolestaan voi nopeuttaa suunnitteluprosesseja myös puun osalta.  
2.3.4 Puutalojen myyntihintapreemio 

Talvitie (n.d.) tutki puurakenteen vaikutusta asuinkerros-, rivi-, ja pientalojen myyntihintoihin Suomen kuudessa suurimmassa kunnassa. Suomen kuusi suurinta kuntaa ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu. Tutkimuksessa käytettiin Kiinteistövälityskeskusliiton asuntokauppa-aineistoa. Aineisto rajattiin kahteen ryhmään; 1) Vuosien 1990-2020 välillä rakennetut asunnot (Kuva K1990), ja 2) Vuosien 2000-2020 välillä rakennetut asunnot (Kuva K2000). Molempiin aineistoihin lisättiin Tilastokeskuksen ylläpitämä Ruututietokanta-aineisto vuosilta 2000-2018. Kyseinen aineisto lisättiin asuntokauppa-aineistoon asunnon myyntivuoden mukaan.  
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Asunnon myyntihintaa arvioitiin kolmen pääryhmän avulla; a) asunnon laadulliset tekijät, b) asunnon etäisyys keskustaan, ja c) naapuruston sosioekonomiset tekijät. Asunnon laadullisia tekijöitä ovat mm. asunnon koko, ikä, jne. Sosioekonomisia tekijöitä ovat mm. alueen työttömyysaste, keskiarvotulot jne. Asunnon myyntihinnan eri tekijöitä arvioitiin 95%-luottamusvälillä. Erityisenä tutkimuskohteena on puurakenteen vaikutus myyntihintaan. 
Kuvissa K1990 ja K2000 on jaettu puun vaikutus asunnon myyntihintaan kolmeen ryhmään; 1) Tilastollisesti merkitsevä positiivinen vaikutus, 2) Ei tilastollisesti merkitsevää eroa, ja 3) Tilastollisesti merkitsevä negatiivinen vaikutus.  
Kuva K1990 osoittaa, että vuosina 1990-2020 rakennetuilla puisilla kerrostaloilla on noin 9% korkeampi myyntihinta verrattuna muihin kerrostaloihin Helsingissä. Muiden kaupunkien kerrostalojen osalta puurakenteella ei ole tilastollisesti merkitsevää hintaeroa kyseisinä vuosina. Puurakenteisten rivitalojen osalta havaitaan hintapreemio Vantaalla, jossa on vajaa 2% korkeampi hinta muihin kaupungin rivitaloihin verrattuna. Muiden kaupunkien puurakenteisilla rivitaloilla ei ole tilastollisesti merkitsevää hintaeroa. Tilastollisesti merkitsevää negatiivista hintavaikutuksta nähdään erityisesti pientalojen osalta Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa sekä Oulussa. Tampereen pientalojen osalta tilastollisesti merkitsevää hintaeroa ei löydetä. 
Vuosien 2000-2020 välisenä aikana nähdään tilastollisesti merkitsevää hintapreemiota Helsingin puisille kerrostaloasunnoille (Kuva K2000). Kuva K2000 yleisesti osoittaa enemmän tilastollisesti merkitsevää negatiivista hintavaikutusta puurakenteella. Tätä huomataan esimerkiksi kerrostalojen osalta Turussa ja Oulussa. Rivitalojen osalta negatiivista hintavaikutusta nähdään vain Turussa. Puurakenteella on tilastollisesti merkitsevä negatiivinen hintavaikutus pientaloihin jokaisessa kaupungissa.  
Tutkimustulokset osoittavat molemmissa aineistoissa, että puurakenteella on negatiivinen vaikutus pientalojen myyntihintaan. Negatiivinen hintavaikutus ei ole yllättävää pientaloille. Se voi juontaa juurensa siihen, että puisia pientaloja on huomattavasti enemmän Suomessa verrattuna muihin rakennustyyppeihin. Nykänen et al. (2017) osoittavat puurunkoisten pientalojen edustavan 85% koko Suomen pientalotuotantoa. Tämä viittaa pientalorakentamisen standardoituun prosessiin, joka tekee tuotannosta tehokkaampaa ts. rakentamisesta halvempaa. Alhaisemmat rakennuskustannukset johtavat alhaisempaan myyntihintaan.  
Huomioitavaa kuvissa on kuitenkin Helsingin puiset kerrostaloasunnot. Niissä huomataan selkeästi yli 5% hintapreemio molemmissa aineistoissa. Korkeampi myyntihinta mahdollistaa sijoittajalle/kunnalle suoran taloudellisen kannustimen hyödyntää puuta rakentamisessa. Taloudellisen edun lisäksi on todettu, että puurakentamisella voidaan vähentää rakentamisesta koituvia päästöjä puolella (Amiri et al., 2020). Puun hyödyntäminen luo sekä ympäristöystävällisempää että taloudellisesti kannattavampaa rakennettua ympäristöä Helsingissä kerrostalo rakentamisen osalta.  
Talvitie (n.d.) työstä voidaan myös todeta, että suurimmalla osalla asuntoryhmistä ei todeta tilastollisesti merkitsevää eroa. Tilastollisesti merkityksetön hintaero tarkoittaa, että puisen asunnon myyntihinta ei eroa tilastollisesti esimerkiksi betonirakenteisen asunnon myyntihinnasta.  
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Tilastollisesti merkitsevä positiivinen vaikutus
Ei tilastollisesti 
merkitsevää eroa

Tilastollisesti merkitsevä negativinen vaikutus
* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

Puurakenteen vaikutus asuinkerros-, rivi- ja pientalojen myyntihintoihin Suomen kuudessa suurimmassa kunnassa (Talvitie, ei julkaistu). Aineisto on rajattu 1990-2020 aikavälillä rakennettuihin asuntoihin. 

Helsinki kerrostalot   (+8,87%)***Vantaa rivitalot   (+1,71%)**

Helsinki rivitalotEspoo: kerros-, rivitalotVantaa kerrostalotTurku: kerros-, rivitalotTampere: kerros-, rivi-, omakotitalotOulu: kerros-, rivitalot

Helsinki omakotitalot   (-5,73%)***Espoo omakotitalot   (-4,11%)***Vantaa omakotitalot   (-4,40%)***Turku omakotitalot   (-11,13%)***Oulu omakotitalot   (-5,07%)***

Kuva K1990  Puurakenteen vaikutus asuinkerros-, rivi- ja pientalojen myyntihintoihin Suomen kuudessa suurimmassa 
kunnassa (Talvitie, n.d.). Aineisto on rajattu 1990-2020 välillä rakennettuihin asuntoihin.  
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Puurakenteen vaikutus asuinkerros-, rivi- ja pientalojen myyntihintoihin Suomen kuudessa suurimmassa kunnassa (Talvitie, ei julkaistu). Aineisto on rajattu 2000-2020 aikavälillä rakennettuihin asuntoihin. 

Helsinki kerrostalot (+7,47%)  **

Helsinki rivitalotEspoo: kerros-, rivitalotVantaa rivitalotTampere: kerros-, rivitalotOulu rivitalot

Helsinki omakotitalot (-5,73%) **Espoo omakotitalot (-5,92%)  **Vantaa omakotitalot (-6,39%)  ***Turku kerrostalot (-8,61%)  *Turku rivitalot (-3,82%)  ***Turku omakotitalot (-15,38%) ***Tampere omakotitalot (-7,41%) ** Oulu kerrostalot (-4,30%)  *Oulu omakotitalot (-8,79%)  ***

Tilastollisesti merkitsevä positiivinen vaikutus
Ei tilastollisesti 
merkitsevää eroa

Tilastollisesti merkitsevä negativinen vaikutus
* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

Kuva K2000 Puurakenteen vaikutus asuinkerros-, rivi- ja pientalojen myyntihintoihin Suomen kuudessa suurimmassa 
kunnassa (Talvitie, n.d.). Aineisto on rajattu 2000-2020 välillä rakennettuihin asuntoihin.  
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3 Maankäyttöpolitiikka hiilineutraaliustoimenpiteissä 

Pariisin ilmastosopimus sekä valtiotason ja kuntien omat, kunnianhimoiset 
hiilineutraalisuustavoitteet edellyttävät tulevaisuudessa nykyistä tehokkaampia 
toimenpiteitä ja ohjauskeinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi muun muassa maankäytön, 
liikenteen ja rakentamisen sektoreilta (esim. Ekroos et al. 2018; Hallitusohjelma 2019). Tämä 
on tuonut suurennuslasin alle myös kuntien harjoittaman maankäyttöpolitiikan, sen 
keinovalikoiman ja keinojen vaikutukset energiamurroksessa. Suomen kuuden suurimman 
kaupungin hiilineutraalisuustiekartat valottavat niitä toimenpiteitä, joilla 
hiilineutraalisuuteentavoitteeseen päästään. Maankäyttöpolitiikan näkökulmasta kartoissa 
korostuvat erityisesti kaupunkirakenteen tiivistäminen kestävien liikennemuotojen äärelle, 
rakennukset ja rakennusten käyttö sekä viherrakentaminen (Espoon kaupunki 2016; Oulun 
kaupunki 2016; Berger 2017; Helsingin kaupunki 2018; Turun kaupunki 2018; Vantaan 
kaupunki 2019; Tampereen kaupunki 2020). 

Suomessa kunnilla on huomattavan vahva asema yhdyskuntarakenteen kehittämisessä. 
Maankäytön ohjaamista säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999).  

Kunnilla on käytännössä kaavoitusmonopoli: kunta laatii ja hyväksyy sekä asemakaavan että 
yleiskaavan. Yleiskaava on strategisen suunnittelun väline, joka huomioi myös esimerkiksi 
kunnan elinkeino- ja asuntopoliittiset päämäärät. Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen 
osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen 
yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan 
tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja 
muun maankäytön perustaksi. (MRL 35 §)  

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan 
asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja 
ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja 
maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön 
edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. (MRL 50 §).  

Kaavoitusmonopoli on perusta myös kunnan maapolitiikan harjoittamiselle. Kunnan 
maapolitiikka käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät 
tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle (MRL 5 
a §). Vakiintuneen määritelmän mukaisesti maapolitiikalla tarkoitetaan niitä julkisen 
vallantoimenpiteitä, jotka liittyvät alueiden hankintaan, luovutukseen ja hintaan sekä 
omistus- ja hallintasuhteiden kehittämiseen ja joiden tavoitteena on edistää 
maankäyttöpolitiikan sekä muiden yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden toteutumista (esim. 
Lammi 2020).  

Kaavoitus ja maapolitiikka muodostavat yhdessä kunnan maankäyttöpolitiikan. Laajemmin 
ymmärrettynä maankäyttöpolitiikan voidaan katsoa sisältävän sääntelyn lisäksi myös kunnan 
epäsuorat ohjauskeinot: informaatio-ohjauksen (esim. koulutus, neuvonta, hyvien 
käytäntöjen jakaminen, tapahtumien fasilitointi), kunnan oman itsesääntelyn (kunnan omaan 
rakennuskantaan kohdistuvat toimenpiteet), taloudelliset kannustimet sekä 
resurssiohjauksen (voimavarojen kohdistaminen, esim. talousarvio). Epäsuorat ohjauskeinot 
nousevat keskeiseen asemaan myös kuntien hiilineutraalisuustiekartoissa energiatehokkaan 
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ja uusiutuvien energianmuotojen käyttöä suosivan uudisrakentamisen ja olemassa olevan 
rakennuskannan uudistamisen kautta. 

Maankäyttöpolitiikan rooli on tunnistettu keskeiseksi, mutta alihyödynnetyksi keinoksi 
hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa Suomen kunnissa (Sitra 2018). Sitran 
raportissa keskeisiksi toimenpiteiksi nostetaan mm. kaupunkirakenteen tiivistäminen 
joukkoliikenteen läheisyyteen, energiatehokkuutta ja hajautettua energiantuotantoa tukevat 
yleis- ja asemakaavat ja rakennusneuvonnan, tontinluovutuksen ilmastokriteerit, 
vihertehokkuustavoitteet taajama-alueille sekä kaavan ilmastovaikutusten arvioinnin. 

Tutkimuksen osatavoitteena on tunnistaa nykyiset, maankäyttöpolitiikan tarjoamat 
käyttökelpoiset keinot hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi kuudessa Suomen 
suurimmassa kaupungissa sekä niihin liittyviä haasteita ja kehittämistarpeita 
hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumisen näkökulmasta. Tässä luvussa käydään läpi 
käytössä olevat hiilineutraalisuustoimenpiteet sekä niihin liittyviä 
haasteita/kehittämistarpeita kunkin maankäyttöpoliittisen instrumentin osalta 
yleispiirteisesti. Lisäksi omina kokonaisuuksinaan tarkastellaan rakentamiseen ja olemassa 
olevan rakennuskantaan liittyviä toimenpiteitä ja ohjauskeinoja. Erityishuomiota kiinnitetään 
puurakentamiseen, maankäyttöpolitiikan strategiseen rooliin osana kunnan matalahiilipolkua 
sekä energian kulutuksen ja tuotannon rooliin maankäyttöpolitiikassa. Tutkimus rajautuu 
kuntien näkökulmaan, ja valtiovallan toimenpiteet ja näkökulma on rajattu tutkimuksen 
ulkopuolelle. Toimenpiteiden laskennalliset vaikutukset on myös rajattu tämän luvun 
ulkopuolelle. Aineistona on Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Oulun ja Turun 
maankäyttöpolitiikan ja energia-alan asiantuntijoille kohdennettu pääosin avoin kysely 
(n=18). Täydentävänä aineistona on maapolitiikan ja kaavoituksen asiantuntijoiden 
tutkimushaastattelut (n=32) samoissa kaupungeissa. Aineisto ja menetelmät on esitelty 
tarkemmin luvussa 4.11. Kysely-ja haastatteluaineiston tulokset on raportoitu alla. 
Synteesiaineiston perusteella tunnistetuista kehittämistarpeista maankäyttöpolitiikalle on 
esitelty luvussa 4.10. 

3.1 Käytössä olevat maankäyttöpoliittiset keinot suurissa kaupungeissa 

3.1.1 Yleiskaavoitus 

• Hiilineutraalisuustavoitteet keskeinen lähtökohta uusille yleiskaavoille, usein osana 
laajempaa kestävyysnäkökulmaa 

• Keskeinen toimenpide kaupunkirakenteen tiivistäminen kestävien liikennemuotojen 
äärelle (asemanseudut ja joukkoliikenteen solmukohdat) ja liikkumistarpeen 
vähentäminen 

• Erilaiset alueelliset energiaratkaisut sekä niiden mahdollisuuksien tarkastelu 
yleiskaavatasolla myös toimenpiteenä ainakin osassa kaupunkeja 

• Ilmastovaikutusten arviointia tehdään, mutta niissä on vielä kehitettävää (esim. eri 
liikenneratkaisujen vaikutukset) 

• Haasteina nostettiin esille mm. polkuriippuvuus ja muutosten hitaus sekä muutenkin 
yleiskaavoituksen ajallisen ulottuvuuden tuomat haasteet, eri toimenpiteiden 
ilmastovaikutusten arviointien ja vertailun puute, kestävän kasvun ristiriita, 
täydennysrakentamisen haasteet sekä eri toimijoiden ristiriitaiset intressit 
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Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma ja strategisen suunnittelun 
väline, jolla ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet. Se ohjaa eri toimintojen 
sijoittumista yleispiirteisesti. Yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista. 

Keskeisimpänä yleiskaavoituksen keinona hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa 
nousi lähes kaikissa kyselyn vastauksissa sekä haastatteluissa kaupunkirakenteen 
tiivistäminen hyvien joukkoliikenne- ja kevyen liikenteen yhteyksien ääreen. On tunnistettu, 
että yleiskaavalla pystytään vaikuttamaan liikenteen päästöihin. Ylipäätään yleiskaavatason 
keinona painottui ihmisten liikkumistarpeen vähentäminen ja tehokas maankäyttö keskeisillä 
joukkoliikennealueilla. Tähän liittyy myös kestävän kasvun vyöhykkeen määrittely, joka 
nostettiin esille osassa kunnista. Muutamat vastaajat nostivat esille tiivistämiseen liittyen 
myös maankäytön sekoittuneisuuden, joka mahdollistaa palvelut ja työpaikat lähelle 
asukkaita, sekä hyvin saavutettavat viheralueet. Tässä yhteydessä painotettiin myös, että 
tiivistämisessä on kyse myös resurssien käytön minimoinnista. 

Lisäksi usein nostettiin esille se, että yleiskaavassa osoitetaan runsas ja monimuotoinen 
viherverkosto. Painotettiin viherrakenteen riittävää turvaamista yleiskaavatasolla sekä 
luontopohjaisten ratkaisujen tukemista ja tuomista vahvemmin osaksi kaupunkirakennetta. 
Yhden kaupungin osalta tuotiin esille se, että luontopohjaisten ratkaisujen 
ekosysteemipalvelujen huomioimisesta suunnittelussa on annettu yleiskaavan yleismääräys, 
mutta nähtäväksi on vielä jäänyt, miten määräys toteutuu tarkemmassa suunnittelussa. 
Lisäksi ainakin yhdessä kaupungissa yleiskaavatasolla lasketaan viherverkon 
hiilinieluvaikutuksia. Yhden kaupungin osalta mainittiin myös, että vesien hallinnan 
kysymyksiä käsitellään omana teemanaan. 
Osa vastaajista nosti esiin ilmastovaikutusten arvioinnit osana yleiskaavatyötä. Pari vastaajaa 
korosti, että ilmastovaikutusten arvioinnit ovat liittyneet etupäässä liikenteeseen ja 
liikkumisen päästöjen arviointiin muiden näkökulmien jäädessä vähemmälle huomiolle. 
Toisaalta yhden kaupungin osalta tuotiin esille, että yleiskaavoitus on kehittänyt 
yritysyhteistyössä paikkatietopohjaisen tarkastelun siitä, paljonko eri ruuduissa asuva 
ihminen tuottaa kasvihuonepäästöjä. Tämän katsottiin mallintavan hyvin 
yhdyskuntarakennetasoa ja tuovan esille kehittämispotentiaaleja. Lisäksi saman kaupungin 
osalta nostettiin esille erityinen ilmastotyökalu, jonka avulla voidaan muun muassa arvioida 
erilaisten maankäyttöskenaarioiden päästövaikutuksia. Lisäksi toisen kaupungin osalta 
mainittiin, että kaavojen vaikutusten arvioinnin yhteydessä on laadittu keko-
ekotehokkuusarviointeja tukemaan muuta ilmastovaikutusten arviointia. Myös 
puurakentamisesta on tehty selvityksiä kaavoituksen yhteydessä. 

Muutama vastaaja toi esille erilaiset alueelliset energiaratkaisut ja -järjestelmät sekä niiden 
mahdollisuuksien tarkastelun keskeisenä yleiskaavoituksen keinona 
hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Yhden kaupungin osalta tuotiin erikseen 
esille, että kaavatyössä on mukana energia-asiantuntija sekä yleis- että asemakaavatasolla. 
Mainittiin, että energiantuotantoa ja kulutusta ohjataan hiilineutraaleihin ratkaisuihin 
yleismääräysten kautta: asemakaavoituksessa tulee edistää energiatehokkuutta ja 
uusiutuvan energian muotoja. Korostettiin, että yleiskaavassa hiilineutraaliutta pyritään 
edistämään kokonaisvaltaisesti eri päästölähteiden muodostaman kokonaisuuden kautta. 
Jossain tapauksissa tuotiin esille linkki täydennysrakentamiskaavoituksen ja olemassa olevan 
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rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisen välillä, mikä korostaa myös 
täydennysrakentamiskaavoituksen merkitystä. Yksi vastaaja mainitsi geoenergiapotentiaalin 
kartoituksen lämmitystapavalinnoissa ja yksi maalämpökaivojen tilavarauksellisten 
toteuttamisedellytysten arvioinnin osana yleiskaavan valmistelua.  

 

3.1.1.1 Haasteet/kehitystarpeet yleiskaavoitukseen liittyen 

Keskeisinä yleiskaavoituksen haasteina nousivat esille kestävän kasvun ristiriita, 
polkuriippuvuus ja ajallinen ulottuvuus, ilmastovaikutusten mittaristo, arviointien 
vertailukelpoisuus sekä yhteismitallisuus sekä toimenpiteiden vaikuttavuus. Lisäksi moni 
mainitsi täydennysrakentamisen haasteet. Lisäksi mainittiin rakentamisen normiston 
muuttuminen ja sääntelyn tarve. Tuotiin myös esille, että käytännössä yleiskaavoituksen 
ilmastotoimenpiteet ovat joskus ristiriidassa kaupungin muiden tavoitteiden sekä 
elinkeinoelämän intressien kanssa.  

Suurena haasteena nähtiin ns. kestävän kasvun ristiriita: hiilipäästöjen vähentäminen samaan 
aikaan kun kaupunki kasvaa voimakkaasti. Erityisesti liikenteen osalta tämä nähtiin hankalaksi 
yhtälöksi. Pohdittiin, että onko yleispiirteisessä yleiskaavassa edes mahdollisuuksia vahvaan 
ohjaamiseen.  Moni painotti lisäksi kustannustehokkuuden haastavuutta ilmastonmuutoksen 
hillinnässä yleiskaavatasolla. Esimerkiksi uuden raideliikennejärjestelmän kustannukset ovat 
todella suuria ilmastohyötyihin nähden. Uusien kasvuväylien avaaminen, vaikkakin uusien 
julkisten liikenneyhteyksien ääreen, ei vähennä päästöjä. Useat haastateltavat pohtivat 
yleiskaavatason ohjauskeinojen ja vaikuttavuuden haasteita. Erityisenä haasteena mainittiin 
kysymys siitä, miten ohjaavaa ilmastonmuutoksen yleiskaavatason hillinnän tulisi olla 
päätöksenteossa. Päätöksenteko saattaa liittyä esimerkiksi elinkeinopoliittisiin hankkeisiin, 
jotka rakentuvat yksityisautoilun varaan. 

Polkuriippuvuus ja muutosten hitaus nostettiin esille useassa haastattelussa. Vaikka uutta 
tietoa tulisi, muutosta ei saada tehtyä nopeasti. Koettiin, että pienet muutokset eivät 
ilmastoasioissa riitä, vaan tarvittaisiin kokonaisvaltainen kurssinmuutos. Lisäksi tuotiin esille, 
että kaavoituksen pitkä aikajänne suhteessa hiilineutraalisuustavoitteisiin vaikuttaa siihen, 
että pitää tehdä paljon muutakin. Yksi vastaaja nosti esille vaikeuden arvioida tilannetta ja 
olosuhteita tulevaisuudessa, esimerkiksi kuinka paljon rantaviiva nousee sadassa vuodessa, 
millaiset kosteusolosuhteet ovat ja miten nämä vaikuttavat nyt tehtävään 
maankäyttöpolitiikkaan. Vastaajan mukaan ei vielä keskustella, miten kaavoittamiselle 
pystyttäisiin sopeutumaan tulevaisuuden olosuhteisiin. Toisaalta mainittiin myös uusien 
alueiden ja kestävän liikenneinfrastruktuurin rakentamisen ajoittamisen haasteet. Usein 
joudutaan etenemään etupainotteisesti liikenneinfrastruktuurin rakentamisen osalta. 
Haasteena mainittiin myös sen määrittely, mitkä asiat pitää turvata ja velvoittaa 
yleiskaavassa, ja mitkä myöhemmin toteutuvat vasta tarkemmassa kaavoituksessa. Toisaalta 
tuotiin myös esille, että koska asemakaavoja saatetaan tehdä hyvin pienissä 
kokonaisuuksissa, on ilmastotavoitteet turvattava yleiskaavassa. Tuotiin myös esille, että 
yleiskaavassa kuvataan ns. lopputilaa, eikä se ota välttämättä huomioon esimerkiksi isojen 
liikennehankkeiden tai lämpövarastohankkeiden rakentamisen päästöjä. 

Mainittiin, että yleiskaavoituksessa ollaan edelleen kuin pilotointivaiheessa, ja useat vastaajat 
kokivat, että hiilipäästöjä on haasteellista arvioida. Kysymys siitä, että mitä arvioidaan, miten 
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arvioidaan, mitä mittaristoa käytetään ja millaisesta aikajänteestä on kysymys ovat 
ratkaisevia, mutta vaikeita ja haasteellisia. Ylipäätään päästöarviointien mittaristoa, 
vertailukelpoisuutta ja yhteismitallisuutta pohdittiin, ja niissä nähtiin olevan haasteita. Tuotiin 
esille, että erilaisten ratkaisujen ja esimerkiksi erilaisten liikenteen päästöjen toimenpiteiden 
vaikuttavuuden arviointi helpottaisi myös päättäjien työtä. Nykyisiä ratkaisuehdotuksia voi 
olla vaikea perustella päättäjille. 

Joissain tapauksissa nostettiin esille, että yleiskaava ei ota tarpeeksi kantaa esimerkiksi 
energiatehokkuuden parantamiseen olemassa olevan kaupunkirakenteen osalta tai 
ilmastonsuojeluun. Esimerkkinä nostettiin esille kulttuuriperintöä vastaavat merkinnät 
alueellisista energiatehokkuushankkeista, joita pitäisi vastaajan mukaan periaatteessa voida 
tehdä. Lisäksi tuulivoiman ja mahdollisesti myös maalämmön hyödyntäminen mainittiin 
olevan selvästi yleiskaavatasoinen kysymys. Korostettiin, että yleiskaava mahdollistaa 
hiilineutraalisuustoimenpiteitä, mutta ei saa niitä aktiivisesti tapahtumaan.  

Täydennysrakentamisen päätöksenteko taloyhtiössä sekä yleensäkin asukkaiden vastustus 
nostettiin esille usein yleiskaavoituksen haasteena ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
näkökulmasta. Lisäksi mainittiin purkavan uusrakentamisen prosessiin liittyvät 
epävarmuudet. 

Rakentamisen normiston muuttamistarpeet tuotiin myös esille. Rakennusten käyttöikää 
pitäisi pidentää ja muuntojoustavuutta lisätä. Pohdittiin, onko tämä kannattavaa 
rakennusliikkeille, sääntelyn tarvetta sekä sitä, miten laadukkaan rakentamisen voisi 
varmistaa. Lisäksi mainittiin maamassojen kierrätys ja kaavaan merkittävien läjitysalueiden 
tarve (esimerkiksi miten purkubetonia voitaisiin hyödyntää katuinfrastruktuurin 
rakentamisessa). Yhden kaupungin osalta mainittiin, että pilaantuneiden maiden 
puhdistamisen osalta maamassat pyritään kierrättämään mahdollisimman lähelle. 

Lisäksi haasteena tuotiin esille seudullinen kehitys: kaupunkiseudun rakenne muuttuu hitaasti 
ja joskus ristiriitaisestikin kaupunkien välisestä kilpailuasetelmasta johtuen. Seudullinen 
kehitys ei välttämättä tue ilmastonmuutoksen hillitsemistä. 

3.1.2 Asemakaavoitus 

• Asemakaavoitus koettiin hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumista mahdollistavana 
ja tukevana instrumenttina, ei niinkään edellyttävänä 

• Instrumentin merkitys osana laajempaa kokonaisuutta; yleiskaavoitusta ja 
rakennussuunnittelua 

• Pilottialueilla suuri merkitys 

• Keskeiset käytössä olevat asemakaavoituksen toimenpiteet liittyvät kevyen sekä 
julkisen liikenteen mahdollisuuksien parantamiseen, uusiutuvan energian 
huomioimiseen kaavoituksessa, puurakentamisen edistämiseen sekä 
vihertehokkuuteen ja huleveteen 

• Haasteina nähtiin mm. taloudellinen yhtälön kannattamattomuus, pilottien 
yleistäminen ja kaavojen yksilöllisyys sekä poliittinen prosessi  

 
Asemakaava määrittelee alueen tulevan käytön. Asemakaava osoittaa sen, mitä, mihin ja 
millä tavalla saa rakentaa. 
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Asemakaavoitus koettiin ennen kaikkea ilmastotavoitteiden toteutumista mahdollistavaksi ja 
tukevaksi instrumentiksi, ei niinkään edellyttäväksi. Koettiin tärkeäksi, että asemakaavoitus ei 
ainakaan estäisi tavoitteiden toteutumista tai heikentäisi edellytyksiä tavoitteiden 
toteutumiselle.  
Asemakaavoituksen keinoja ilmastotavoitteiden näkökulmasta mietittäessä kyselyn 
vastauksissa korostui asemakaavoituksen merkitys osana laajempaa kokonaisuutta, 
yleiskaavoitusta ja rakennussuunnittelua. Muutaman vastaajan mukaan yleiskaava- ja 
rakennussuunnittelutaso ovat asemakaavatasoa vaikuttavampia. Tähdennettiin, että kaavan 
toteuttamisen vaihe voi olla huomattavasti suurempi vaikutukseltaan 
hiilineutraalisuustavoitteiden näkökulmasta esimerkiksi tontinluovutusehtojen, 
rakennussuunnittelu- tai sopimusvaiheen kautta. Hankkeen muiden reunaehtojen katsottiin 
usein ylipäätään ohjaavan yksittäisiä kaavahankkeita ilmastonmuutostavoitteita enemmän. 
Lisäksi painotettiin, että on järkevää, että kaavassa on joustoa ja vasta sopimisvaiheessa 
varmistetaan ilmastotavoitteiden toteutuminen. Asemakaavamääräyksistä voi kulua pitkä 
aika kaavan toteutukseen, joten siihen ei haluta välttämättä laittaa määräyksiä, jotka voivat 
vanhentua tai jopa hankaloittaa jonkin asian toteutusta myöhemmin. 

Eräs vastaaja korosti, että asemakaavoituksella on potentiaalia, mikäli 
hiilineutraaliustavoitteet ovat oikein kohdistettuja eli määritetään asioita, joihin nimenomaan 
asemakaavatasolla voidaan vaikuttaa. Esimerkiksi vihertehokkuutta pidettiin tällaisena 
teemana. Lisäksi mainittiin tarve tutkia, mitä laitetaan asemakaavamääräyksiin, ja mitkä asiat 
kuuluvat muualle, kuten esimerkiksi rakennustapaohjeisiin. Eräs vastaaja toi esille, että 
kaavoittajan on edelleen hankala tietää, mitä kaavamääräyksiä kannattaisi käyttää (mitä saa 
ja voi ohjata ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta), jotta määräykset eivät estäisi 
rakennuttajien kiinnostusta ja hankkeisiin lähtemistä. Useat vastaajat pohtivat, voidaanko 
rakentamista hankaloittavia kaavamääräyksiä tehdä. Lisäksi painotettiin, että maanomistajan 
näkemykset tulee huomioida kaavamonopolista huolimatta. Korostettiin myös, että 
laadunvalvonnan/seurannan on varmistettava, että alue toteutuu sellaisena kuin halutaan.  

Muutamassa kaupungissa korostettiin, että keskeisissä suurissa asemakaavoissa tehdään 
tapauskohtainen arviointi hiilineutraalisuustarkastelun suhteen. Joissain tapauksissa 
mainittiin KEKO-laskurin eli alueellisen ekotehokkuuslaskurin käyttö. Jossain tapauksessa 
tuotiin esille, että energiatehokkuus ja käytetyn energian muoto määräytyvät enemmän 
kansallisen normiohjauksen ja markkinoiden vaikutuksesta, vaikka asemakaavatasolla 
voidaan edellyttää valmiuksia paikallisen uusiutuvan energian käyttämiselle. Yksi vastaaja toi 
esille, että alueellisia energiaselvityksiä tehdään yhä useammin, jotta nähdään mitä 
potentiaalia alueilla on ja miten ne vaikuttavat kaavoitukseen.  Yhden kaupungin osalta 
mainittiin, että uusiutuvan energian tilavaraukset ovat vasta tulossa kaavoihin, mutta ne 
tulevat lisääntymään lähivuosina ja kasvattamaan hiilineutraalisuuden painoarvoa 
merkittävästi. 

Lisäksi monessa kaupungissa korostui pilottikaava-alueiden ja profiileiltaan erilaisten 
alueiden merkitys. Osassa tällaisia alueita hiilineutraalisuustavoitteiden soveltamista 
asemakaavoitukseen sekä asemakaavamääräyksiin on viety jo pidemmälle. Esimerkkinä 
mainittiin esimerkiksi hiilijalanjälkilaskennan edellyttäminen ja se, että purkava 
uusrakentaminen edellyttää ensin muiden, hiilijalanjäljeltään pienempien ratkaisujen käytön 
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mahdollisuuden selvittämistä. Todettiin kuitenkin, että useat asemakaavat ovat pieniä, joten 
niissä vaikutus on enemmänkin rakennusten vaatimuksilla kuin kaavaratkaisuilla. Toisaalta 
yksi vastaaja toi esille, että usein ilmastokestävyyden tavoitteita tullaan työstäneeksi hyvän, 
MRL:n hengen mukaisessa suunnittelussa ilman, että asiaa eksplisiittisesti ilmaistaan. 
Kestävyyden teemat ovat olleet suunnittelussa mukana eri tavoin kuitenkin jo 1990-luvulta 
lähtien. 

Keskeiset asemakaavoituksen toimenpiteet hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumisessa 
liittyvät 

• kevyen sekä julkisen liikenteen mahdollisuuksien parantamiseen (pyöräilyn 
edistäminen, keskitetyn pysäköinnin mahdollisuuksien kehittäminen, 
parkkipaikkamäärät, tiiviiseen ympäristöön kaavoittaminen),  

• rakentamiseen (energiatehokkuus, puurakentamisen edistäminen) 

• uusiutuvan energian huomioimiseen kaavoituksessa 

• huleveteen ja vihertehokkuuteen.  

 

Kevyen ja julkisen liikenteen mahdollisuuksien parantamisen käytössä olevia keinoja ovat 
muun muassa pysäköinnin vähimmäismääräysten lieventäminen, yhteiskäyttö- ja keskitetyn 
pysäköinnin suosiminen, kävelykeskustojen tunnistaminen ja edistäminen sekä pyöräilyn 
edistäminen. Lisäksi liikennesuunnittelun osalta mainittiin yhden kaupungin osalta, että on 
tärkeää, että kaavoituksella mahdollistetaan tavaraliikenteen biodiesel- ja uusiutuvien 
polttoaineiden jakelupisteiden sijoittuminen. Yhden kaupungin osalta mainittiin, että 
kestävän liikkumisen osalta pysäköimisen merkintöihin vaikuttavat voimakkaasti kansalliset 
linjaukset, jolloin tarkempia asemakaavamerkintöjä ei usein laiteta, vaikka olisi hyväkin. 

Useassa kaupungissa korostettiin, että erityisesti hulevesiasiat/vihertehokkuus ovat 
vakiintuneet asemakaavoitukseen. Koettiin, että ne on ymmärretty myös päättäjien 
keskuudessa. Esille tuotiin esimerkiksi kaupunkivihreän maksimoiminen sekä muun muassa 
mahdollisimman luonnontilaisen puiston suunnittelu. Useassa kaupungissa käytetään 
asemakaavasuunnittelussa viherkerrointa. Yhdessä kaupungissa myös alueellisen 
viherkertoimen käytöstä keskustellaan. Yhden kaupungin osalta mainittiin keskittyminen 
ekosysteemipalveluihin viherkertoimen sijasta. Esille tuotiin viherrakenteen moninaiset 
merkitykset ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen näkökulmasta: 
viherrakenne mahdollistaa veden viipymisen ja puhdistumisen, estää tulvia, torjuu 
lämpösaareketta ja on hiilivarasto ja -nielu. 

Lisäksi tuotiin esille asemakaavoituksen tuomat mahdollisuudet yksityiskohtaisuuteen. 
Esimerkkinä mainittiin kaavamääräys, jonka mukaan pysäköintilaitoksen katto tulee käyttää 
joko oleskeluun, viherkattona tai aurinkoenergian tuotantoon. 

Yhdessä kaupungissa on vastikään perustettu kaupungin eri teknisen toimialojen edustajista 
koostuva ilmastoryhmä, joka pyrkii osaltaan myötävaikuttamaan konkreettiseen 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja sopeutumisen huomioimiseen kaavoituksessa.  

Yhdessä kaupungissa korostettiin sitä, miten ilmastonmuutoksen huomioiminen on 
lisääntynyt muutaman viime vuoden aikana. Nyt sitä ja siihen liittyvää konkretiaa jo 
edellytetään päättäjienkin taholta. 
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3.1.2.1 Haasteet/kehitystarpeet asemakaavoituksen liittyen 

Useassa kaupungissa haasteena nousi esille asemakaavoituksen osalta taloudellisen yhtälön 
kannattavaksi saaminen rakennuttajalle. Haasteena nähtiin kustannusten lisäksi myös 
kokemuksen puute ja innovaatioiden tarve esimerkiksi rakennusalalla. Heräsi kysymys, että 
mitä voidaan kaavamääräyksillä vaatia, jos rakennusliikkeet eivät ole vielä valmiita ryhtymään 
hankkeisiin nykyisillä reunaehdoilla. Mainittiin, että tarvitaan innovaatioita, tahtotilaa ja hyviä 
esimerkkejä. Samoin julkisen ja kevyen liikenteen edistämisen osalta kustannukset nähtiin 
suurena haasteena joissain tapauksissa. Myös tilanpuute mainittiin haasteena tässä 
yhteydessä. 

Lisäksi mainittiin, että jos hiilineutraalisuustavoitteet halutaan saavuttaa, vaatisi se 
kokonaisvaltaista, ilmastotavoitteita tukevien asemakaavamääräysten kokonaisuuden 
soveltamista kaikkiin kaavoihin. Esille nostettiin lisäksi energiatehokkuuden parantamiseen 
liittyvät haasteet olemassa olevassa rakennuskannassa. 

Pilottien osalta mainittiin, että niiden yleistämisen haasteena voi olla se, että pilotissa on voitu 
keskittyä aivan erityisen tarkkaan johonkin (ilmasto)kestävyyden osa-alueeseen, kuten 
hulevesien hallintaan. Sarjatuotannossa näin ei välttämättä pystyttäisi tekemään yhtä tarkkaa 
työtä. Yhtenä haasteena tulikin esille se, että asemakaavat ovat mahdollisesti hieman liian 
yksilöllisiä. Lisäksi mainittiin, että siniviherkertoimen määräykset ovat toistaiseksi olleet 
mahdollisesti hieman liian tarkkoja, eivätkä ne välttämättä kestä aikaa. Toisaalta 
hiilineutraaliustavoitteet jakaantuvat lukuisiksi alatavoitteiksi, joista esim. liikenteeseen 
otetaan väistämättä kantaa liki jokaisessa kaavassa. Mainittiin, että tässä saattaisi olla 
yhtenäistämisen tarvetta/haastetta. 

Tuotiin esille, että hiilineutraalisuustavoitteiden huomioiminen asemakaavoituksessa 
perustuu tällä hetkellä ehkä liikaakin kaavoittajien asiantuntemukseen ja yksilölliseen 
työskentelytapaan ja vakioimisen tarvetta voisi olla. 

Yhdessä kaupungissa on pohdittu esimerkiksi hiililaskennan integroimista perusprosessiin 
varhaisessa vaiheessa ja siniviherkertoimen järjestelmällisempää käyttöönottoa. 

Haasteena mainittiin lisäksi riittävän vahvan selkänojan puute. Joissain tapauksissa koettiin, 
että asemakaavamääräyksiä saatetaan kyseenalaistaa lautakunnassakin, jos riittävän vahvoja 
perusteluita esimerkiksi uusiutuvaan energiaan liittyviin määräyksiin ei ole. Lisäksi haasteena 
tuotiin esille luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden välinen yhteistyö. 

Mainittiin, että tarvitaan myös lisää tietoa ja osaamista.  

Kehitysideana mainittiin, että kaavaselostuspohjaan voisi ottaa ilmastonmuutoksen 
huomioimisen omaksi otsikokseen. 

Haasteena mainittiin muutaman kaupungin osalta myös yksityinen maanomistus, jonka 
katsottiin kaventavan kaupungin mahdollisuuksia hiilineutraalisuustoimenpiteiden 
näkökulmasta. Sama koski myös yksityisiä talonrakennushankkeita. Mainittiin myös, että 
kaupunki voisi toimia kaupunki voisi toimia enemmän esimerkkinä omissa hankkeissaan. 

Jossain tapauksissa tuotiin esille, että hiilineutraalisuustavoitteeseen ohjaaminen on 
asemakaavassa heikkoa. Lisäksi mainittiin se, että esimerkiksi rakennuttajien tekemät 
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hiilineutraalisuusselvitykset eivät ole sitovia. Ei ole valtakunnallista lukemaa, johon pitäisi 
päästä. Tähän kaivattiin konkretiaa, jonka perusteella asemakaavamääräyksiä voitaisiin laatia. 

Lisäksi mainittiin, että kestävämmälle betonille tarvittaisiin kaavamääräys. 

3.1.3 Maanhankinta 

• Maanhankinta toteuttaa kaavoituksen yhteydessä tehtyjä maankäyttöratkaisuja  

• Maanhankintaa tehty täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi 
joukkoliikennesolmukohtien äärellä, ei liity kuitenkaan pelkästään 
hiilineutraalisuustavoitteisiin  

Kyselyssä kysyttiin, onko kunta tehnyt maanhankintaa erityisesti matalahiilipolkuihin liittyen. 

Muutamassa vastauksessa tuotiin esille, että kaupunki on hankkinut maata 
täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi aluekeskusten tai raideliikenneyhteyksien 
läheisyydestä (kasvun suuntaaminen joukkoliikenteen läheisyyteen). Painotettiin, että 
kaupungin maanomistuksen rooli on omalta osaltaan tukea kaupungin strategian 
toteutumista kaikilla siihen kytköksissä olevilla osa-alueilla. Muutama vastaaja toi myös esille, 
että maanhankintaa ei ole tehty pelkästään hiilineutraalisuustavoitteisiin liittyen. Lisäksi 
painotettiin, että käytännössä kaupunki hankkii jatkuvasti omistukseensa puistoiksi ja muiksi 
yleiseksi alueiksi kaavoitettuja alueita, jotka toteuttavat kaavoituksen yhteydessä tehtyjä 
rakennettuun ympäristöön liittyviä ratkaisuja ja rajanvetoja myös ympäristötavoitteiden 
osalta. Mainittiin myös, että toisinaan asemakaava-alueiden ulkopuolella tehdyt 
maanhankinnat voivat liittyä kaupungin maanomistuksen vahvistamiseen laajoilla 
virkistysalueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä, mikä vahvistaa alueiden säilyttämistä 
ko. käytössä pitkällä aikajänteellä. 

Muutama vastaaja toi esille tässä yhteydessä kaupungin metsäomaisuuden, metsityksen ja 
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet. Mainittiin, että päivitetty 
metsäohjelma huomioi hiilineutraalisuustavoitteen. Yhden kaupungin osalta mainittiin, että 
joutomaiden metsityskumppanuuksia on syntymässä kolmansien osapuolten kanssa. 

3.1.4 Tontinluovutusehdot 

• Tontinluovutusehdot keskeisessä roolissa erityisesti kestävyyttä ja vähähiilisyyttä 
korostavilla pilottialueilla 

• Käytössä olevat tontinluovutusehdot liittyvät esimerkiksi energiatehokkuuteen, uusiin 
energiaratkaisuihin tai älykkäiden energiajärjestelmien vaatimukseen 

• Laajemman käyttämisen potentiaali nähtiin merkittävänä mahdollisuutena 
vähähiilisyyden edistämisessä 

• Haasteita ehtojen toteutumisen valvonta, jos niitä ei huomioitu rakennusluvassa, sekä 
se, miten ehdot kestävät aikaa  

• Osaamisen kehittämistä ja yhteistyötä kaupungin toimialojen välillä tarvitaan sopivien 
ehtojen laatimisessa 

Asemakaavojen toteuttamista edistäviä maapoliittisia instrumentteja ovat 
tontinluovutusehdot, rakentamattoman rakennuspaikan korotettu kiinteistövero ja 
rakentamiskehotus. Tontinluovutusehdoilla kunta voi vaikuttaa asemakaava-alueen 
rakentamiseen. Ehdot ovat sitovia. 
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Maapolitiikan osalta keskeisenä käytössä olevana keinona ovat tontinluovutusehdot 
erityisesti vähähiilisyyttä ja laajemmin kestävyyden eri puolia korostavilla pilottialueilla, ja 
joissain tapauksissa laajemminkin. Eri kaupunkien pilottialueilla tontinluovutusehdot ovat 
liittyneet esimerkiksi energiatehokkuuteen, uusiin energiaratkaisuihin tai älykkäiden 
energiajärjestelmien vaatimukseen. Tontinluovutusehtojen käyttöä ollaan joko jo 
laajentamassa (esim. sähköautojen latauspisteet) tai niiden laajempia käyttömahdollisuuksia 
ollaan parhaillaan tarkastelemassa ja pohtimassa useassa kaupungissa. Esimerkiksi 
siniviherkerrointa harkitaan joidenkin pilottialueiden tontinluovutusehtoihin yhdessä 
kaupungissa. Ylipäätään monet vastaajat korostivat tontinluovutusehtojen laajemman 
käyttämisen potentiaalia ja mahdollisuutta hiilineutraalisuuden näkökulmasta. 

Haasteina tontinluovutusehtoihin liittyen nousi esille luovutuskirjaehtojen valvonta, jos 
kyseessä olevia ratkaisuja ei ole huomioitu myös rakennusluvassa sekä tontinluovutusehtojen 
järkevyys ja aikaa kestäminen. Myös osaamisen kehittäminen ja yhteistyön tarve kaupungin 
toimialojen välillä myös tontinluovutusehtojen laatimiseen liittyen mainittiin.  

3.1.5 Rakentamiskehotus ja korotettu kiinteistövero 

Rakentamattoman rakennuspaikan korotettu kiinteistövero ja rakentamiskehotus ovat 
kunnan keinoja edistää rakentamista asemakaavoitetuilla tonteilla. Haastattelujen ja kyselyn 
tulosten perusteella rakentamattoman rakennuspaikan korotettu kiinteistövero tai 
rakentamiskehotus eivät nousseet keskeiseksi keinoksi kuntien ilmastotavoitteiden 
saavuttamisessa. Nämä mainittiin ilmastotavoitteita tukevaksi keinoiksi yhdessä 
kyselyvastauksessa. 

3.1.6 Tontinluovutusmenettelyt 

• Tontinluovutuskilpailut keskiössä: teemat ovat liittyneet esimerkiksi 
energiatehokkuuteen, uusiin energiaratkaisuihin, nolla-energia-
asuinrakentamiseen ja puurakentamiseen 

• Luovaa ja joustavaa, pyritään etsimään hyviä käytäntöjä ja jalkauttamaan 
niitä 

• Kerrostalorakentamiseen liittyvät erityishankkeet ja -mallit  

• Taloudelliset kannustimet (esim. alennukset tontinvuokraan, 
täydennysrakentamiskorvaus vuokratontilla) käytössä parissa kaupungissa 

• Laajempi käyttöpotentiaali nähtiin mahdolliseksi 

Kunta voi luovuttaa tontteja toimijoille erilaisin menettelyin, kuten hinta- tai laatukilpailuin 
tai esimerkiksi suoravarauksella. Kunta voi myös päättää, vuokraako vai myykö se 
luovutettavat tontit. 

Kaikissa kuudessa kaupungissa on pidetty kaupunkien kestävyys-, ilmasto- ym. ohjelmiin 
perustuvia, teemallisia tontinluovutuskilpailuja hiilineutraalisuuteen liittyen erityisesti 
tietyille pilottialueille kohdentuen. Teemat ovat liittyneet esimerkiksi energiatehokkuuteen, 
uusiin energiaratkaisuihin, nollaenergia-asuinrakentamiseen ja puurakentamiseen. 
Esimerkiksi erilaiset energiatehokkaat ratkaisut on saatettu pisteyttää ja tontinsaajalta on 
edellytetty tiettyä vähimmäispistemäärää. Teemaan liittyviä kilpailuja oli myös suunnitteilla 
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tulevaisuudessa, liittyen muun muassa rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen kriteereihin. 
Ainakin yhdessä kaupungissa on järjestetty myös hinnan ja energiatehokkuuden tai 
energiaratkaisun yhdistävä tontinluovutuskilpailu. Lisäksi normaalissa tontinluovutuksessa 
pyritään huomioimaan vähähiilisyys ja/tai laajemmin ympäristöohjelmia tukevat hankkeet 
ainakin kolmessa kaupungissa, vaikka lopulliseen päätökseen vaikuttavat myös muut asiat, 
kuten hankkeen kokonaisuus.  

Yhdessä kaupungissa pientalotonteilla saa väliaikaisen maanvuokran alennuksen, jos 
rakentaa energiatavoitteet saavuttavan talon.  

Kahdessa kaupungissa tuetaan vuokratonttien täydennysrakentamista. Yksi kaupunki maksaa 
täydennysrakentamiskorvausta vuokratontilla oleville taloyhtiöille. Lisäksi tontti voidaan 
suoravarata ilman kilpailua ja hakua, jos se varataan tontin vuokralaiselle tai tämän 
valitsemalle yhteistyökumppanille täydennysrakentamishanketta varten. Linjauksia 
vuokratonttien täydennysrakentamiseen liittyen ollaan parhaillaan uudistamassa osana 
täydennysrakentamisen edistämisohjelmaa. Toisessa kaupungissa vuokratontilla sijaitsevan 
taloyhtiön vuokraa voidaan alentaa enintään 85 prosenttia enintään kymmeneksi vuodeksi 
edellyttäen, että täydennysrakentamishankkeen asemakaavamuutoksella saadaan 
merkittävästi lisää uutta rakennusoikeutta. Lisäksi neljän muun ehdon tulee täyttyä. Kriteerit 
liittyvät myös energiatehokkuuden parantamiseen. 

Lisäksi ainakin yhdessä kaupungissa on käynnissä kehittämisprojekteja hankekehittämisen 
yhteistyösopimusmallilla, jossa rakennettavat asunto-osakeyhtiöt saavat energiansa 
omistamastaan aurinkovoimalasta. Myös toisessa kaupungissa kerrostalojen kehittämiseen 
liittyvän hankkeen kautta tulee innovatiivisia ehdotuksia muun muassa kestävään 
rakentamiseen liittyen ja kaupunki pyrkii löytämään näille soveltuvan tontin. Toimivia 
ratkaisuja on tarkoitus soveltaa tuleviin tontinluovutusehtoihin. Lisäksi kaupunki käy 
vuoropuhelua markkinoiden kanssa, jonka pohjalta voidaan tarpeen vaatiessa harkita 
muutoksia tontinluovutusehtoihin. Myös toisen kaupungin osalta mainittiin, että 
tontinluovutuskilpailujen tarkoituksena on myös löytää hyviä käytänteitä, joita voisi tuoda 
osaksi "tavallista" tontinluovutusta.  

Monen kyselyyn vastanneen mielestä tontinluovutusta voisi käyttää aiempaa enemmän 
hiilineutraalisuustavoitteiden edistämiseksi. 

3.1.7 Maankäyttösopimusehdot 

• Vielä hyvin rajoitetusti käytössä hiilineutraalisuustavoitteiden näkökulmasta 

• Juridiset haasteet, neuvotteluiden vaikeutuminen ja sopimusehtojen valvonta 
mietityttivät 

• Vaatii selvittelyä ja kehittelyä 

• Alennukset maankäyttösopimuskorvauksiin täydennysrakentamisen tukemiseksi 
 

Kunnan laatiessa asemakaavaa yksityisen maanomistajan omistuksessa oleville alueille 
voidaan kaavan toteuttamiseen liittyvistä osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista sopia 
maankäyttösopimuksella. Jos vapaaehtoiseen maankäyttösopimukseen ei 
yhteisymmärryksessä päästä, kunta voi periä maanomistajalta kehittämiskorvauksen 
periäkseen asemakaavan aiheuttamia yhdyskuntarakentamisen toteuttamiskustannuksia.  
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Vastaajien mukaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä ei ole juurikaan huomioitu 
maankäyttösopimusehdoissa muutoin kuin mahdollisesti energialuokan osalta. Monet 
kuntatoimijat näkivät ilmastonmuutoksen huomioimisen maankäyttösopimuksissa 
mahdollisuutena, joka vaatii selvittelyä ja kehittelyä, mutta joka ei käytännössä juuri vielä 
toteudu. Esimerkiksi yhdessä kaupungissa maankäyttösopimusehtojen rooli 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta tulee tarkasteltavaksi vuonna 2021 ja 
toisessa kaupungissa ollaan asettamassa ilmastoon liittyviä sopimusehtoja. Lisäksi yhden 
kaupungin osalta mainittiin, että esimerkiksi hulevesien hallinta joudutaan jatkossa ottamaan 
paremmin huomioon sopimuksellisesti täydennysrakentamisessa, jotta huolehditaan 
puistoalueiden ja puistometsien riittävyydestä. Muutama kyselyyn vastanneista pohti tämän 
instrumentin soveltamisen mahdollisia juridisia haasteita sekä sitä, kuinka miten tämän 
tyyppisiä sopimusehtoja valvotaan, kuinka paljon erilaiset sopimusehdot osana kokonaisuutta 
lisäävät neuvottelutuloksen saavuttamisen haastavuutta ja siten neuvotteluprosessin 
läpimenoaikaa. 

3.1.8 Alennukset maankäyttösopimuskorvauksiin täydennysrakentamisen (ja 
vähähiilisyyden) tukemiseksi 

Toisaalta alennukset maankäyttösopimuskorvauksiin ovat neljässä kaupungissa keino tukea 
täydennysrakentamista erityisesti asunto-osakeyhtiöiden tonteilla. Yhdessä kaupungissa 
alennukset on sidottu myös laajemmin kestävyyteen ja hiilineutraalisuuteen liittyviin 
teemoihin, kuten puurakentamiseen ja olemassa olevan rakennuskannan 
energiatehokkuuden parantamiseen. 

Täydennysrakentamisen merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä korostui kaikissa 
kuudessa kaupungissa kuntatoimijoiden haastatteluissa sekä kyselyssä, vaikka se ei ollut 
ainoa tai välttämättä keskeisin syy täydennysrakentamiselle. 

Kahdessa kaupungissa ei ole käytössä maankäyttösopimuskorvaukseen sidottuja taloudellisia 
kannustimia yksityisille maanomistajille täydennysrakentamisen edistämiseksi. 

3.1.9 Kaavapoikkeaminen 

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen maankäyttö- ja 
rakennuslaissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä 
koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta, kuten 
rakennusjärjestyksestä (MRL 173 §). Ennen rakennuslupaa tarvitaan poikkeamispäätös. 
Kaavapoikkeamista on käytetty esimerkiksi uusiutuvien energiamuotojen lisäämiseksi 
(rakennusten aurinkopaneelit ja -keräinkentät, geoenergiaratkaisut) tai viherkattojen 
mahdollistamiseksi ainakin kolmessa kaupungissa. Moni kyselyn poikkeamiskysymykseen 
vastanneista näki poikkeamisen käytön mahdollisuutena, jonka systemaattinen käyttö 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyen olisi järkevää. 

3.1.10 Rakennusjärjestys/rakentamistapaohjeet  

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan 
rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön 
toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset (MRL 14 §). Kyselyyn 
vastanneista vain harvan toimenkuva liittyi juuri suoraan juuri rakennusjärjestykseen, joten 
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vastauksissa saattaa olla puutteita. Rakennusjärjestyksen/rakentamistapaohjeiden osalta 
vähähiilisyyttä on huomioitu ainakin jonkun verran. Esimerkiksi aurinkopaneelit eivät tarvitse 
toimenpidelupaa joissain kaupungeissa. Kaikissa kaupungeissa, joissa vastausten perusteella 
vähähiilisyyttä oli jollain tavalla huomioitu, ohjeistuksia pidettiin toimivina ja tehokkaina. 
Lisäksi mainittiin, että rakentamisen energianeuvontaa tarjotaan. Sitä pidettiin tehokkaana ja 
paljon kysyttynä. 

3.1.11 Muut maapoliittiset instrumentit tai toimenpiteet 

Kehittämiskorvaus ei noussut kyselyssä esille toimenpiteenä hiilineutraalisuustavoitteisiin 
pääsemiseksi. Yhdessäkään kaupungissa ei ole lisäksi käytetty MRL:n mukaista 
kehittämisaluemenettelyä. 

Kyselyssä kysyttiin lisäksi verokannustimista liittyen energiankäytön hiilineutraalisuuteen tai 
vähähiiliseen rakentamiseen. Kyselyn vastausten perusteella verokannustimia ei ole 
käytössä. 

3.2 Vastaajien näkemyksiä maankäyttöpolitiikan strategisesta roolista osana 
kaupungin matalahiilipolkua 

• Yleiskaavoituksen merkitys korostui 

• Eri suunnittelu- ja toimenpidetasojen merkitys yhdessä, yhteistyötä tarvitaan 
energiatoimijoiden kanssa 

• Ajallisen ulottuvuuden tuomat haasteet 

• Rohkeampi käyttö olisi mahdollista 

• Maapolitiikan osalta korostuivat erityisesti tontinluovutusehdot 

Kyselyssä kysyttiin sekä kaavoituksen ja kaavamonopolin että maapolitiikan strategisen roolin 
merkittävyyttä kaupungin matalahiilipolussa. Useat vastaajat korostivat maapolitiikan ja 
kaavoituksen kuuluvan kiinteästi yhteen, ja maankäyttöpolitiikan strategista roolia pidettiin 
merkittävänä erityisesti yhdyskuntarakenteen ja liikenneverkoston kehittämisen 
näkökulmasta, työvälineinä kaupungin strategiaa toteuttaen.   

Kaavoitukseen liittyen erityisesti yleiskaavoituksen merkitys nostettiin esille. Lisäksi 
korostettiin kaavoituksen merkitystä pitkällä tähtäimellä ja eri suunnittelutasojen merkitystä: 
“Kaavoitus luo reunaehdot matalahiilipolun pidemmän tähtäimen kehittämiselle, mutta se ei 
itsessään takaa hyvää lopputulosta, vaan oikean suuntaisia toimenpiteitä vaaditaan joka 
suunnittelutasolla. Ilmastotoimenpiteitä tarkastellaan kuitenkin kaupungissa pääosin hieman 
lyhyemmällä aikavälillä ja toimenpiteissä korostuvat konkreettiset hankkeet kaavoituksen 
perustyötä enemmän”. 

Muutaman vastaajan mukaan kaavoituksen ja kaavamonopolin rooli on lähinnä muita asioita 
mahdollistava, ja sitä on käytetty liian varovasti. Yksi vastaaja arvioi maapolitiikan strategista 
roolia kaupungin matalahiilipolussa ylipäätään liian heikoksi. Erään vastaajan mukaan 
kaavoituksen tärkein tehtävä on toistaiseksi ollut turvata kaupungin asettamien 
rakentamistavoitteiden saavuttaminen, mutta matalahiilisyyden kannalta sitä on käytetty 
vähäisesti. Sen sijaan kaupungilla on käytössä maapolitiikan keinoja, kuten 
tontinluovutusehdot. Tontinluovutus korostui muutenkin maapolitiikan strategista roolia 
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pohdittaessa. Erään vastaajan mukaan maapolitiikalla voidaan luoda tarvittaessa enemmän 
velvoittavuutta kuin kaavoituksella. Toisen vastaajan mukaan huolena on usein rakentamisen 
viivästyminen tai hankkeiden kaatuminen, jos kaavassa vaaditaan liikaa, vaikka näin ei ole 
vielä ikinä hänen mukaansa tapahtunut ilmastotavoitteiden näkökulmasta. Toisaalta yksi 
vastaaja nosti esille myös kaavan hankaluuden työkaluna matalahiilipolun näkökulmasta, 
koska sen pitää olla kelvollinen vuosikymmeniä. 

Maankäyttöpolitiikan vaikuttavuutta korostettiin erityisesti energiapoliittisten ratkaisujen 
tukemisessa. Lisäksi painotettiin yhteistyön tarvetta: “Jatkossa pitää tehdä täysin eri tasoista 
yhteistyötä energiatoimijoiden kanssa suunnittelun aikana. Ongelmana kiireellisyys, toisaalta 
pitää ymmärtää nyt suunnitteilla olevan kaupungin olevan sitä kaupunkirakennetta, jonka 
pitää toimia myös hiilineutraalin kaupungin aikana”.  

 

3.3 Kyselyn vastaajien näkökulmia MRL:n kehittämistarpeista 
hiilineutraalisuustavoitteiden näkökulmasta 

• Osa koki lain tarjoavan jo nykyisellään riittävän liikkumavaran ja tuen 

• Kehittämistarpeet liittyivät hiilineutraalisuustavoitteiden mainitsemiseen ja 
esimerkiksi ilmastovaikutusten arvioinnin parempaan esille tuomiseen 

• Lisäksi toivottiin lain antamaa selkänojaa liikenteen kestävien kulkumuotojen 
tukemiselle ja/tai yksityisautoilun vähentämiselle 

• Ennen kaikkea tarve selkeille hiilijalanjäljen laskennan menetelmille kaavoituksen 
tueksi, vaikka ei lakiin liitykään 

 

MRL:n kehittämistarve hiilineutraalisuustavoitteiden näkökulmasta jakoi kyselyn vastaajat. 
Osa koki lain jo tarjoavan riittävän liikkumavaran ja tuen.  

Toisaalta moni toi esille myös kehitysehdotuksia. Eräs vastaaja ehdotti, että 
hiilineutraalisuustavoitteet voitaisiin avata lain tavoitteissa omana lauseenaan yleisen 
kestävyyden lisäksi. Yhden vastaajan mielestä sanamuotoja olisi syytä muokata niin, että 
kaavojen sisältövaatimuksissa ja vaikutusten arvioinnin teemoissa ilmastovaikutukset 
tulisivat vahvemmin esiin. Yksi korosti, että vihertehokkuus tulisi nostaa omana asianaan 
lakiin ja lisäksi yhtenäistää yksi kansallinen menetelmä sen laskemista varten.  

Ylipäätään moni toivoi selkeitä hiilijalanjäljen laskennan menetelmiä kaavoituksen tueksi, 
tosin ei suoranaisesti lainsäädäntöön liittyen. “Enemmän tarve on hiilijalanjäljen laskemisen 
työkalujen kehittämiseen. Esim. en ole saanut kestävyydestä vastaavalta organisaatiolta 
vastausta kysymykseen: kumpi on hiilineutraalisuustavoitteen kannalta parempi: käyttää alue 
aurinkopaneelien asentamiseen vai istuttaa siihen metsä? Asia pitäisi kai esimerkkikohteessa 
laskea, tällaisiin kysymyksiin ei ole olemassa valmista tutkittua tietoa ilmeisesti? Tämän 
kaltaista vaihtoehtojen vertailua, nopeasti ja luotettavasti tarvitaan, mutta tähän ei voi 
vaikuttaa MRL:n uudistamisella.”  Yksi vastaaja toivoi kaavoitukselle myös tähän liittyviä 
tavoitearvoja lakiin. Kehittämistarvetta korostettiin olevan laskentatyökaluihin ja 
hiilineutraalisuusosaamiseen liittyen ylipäätään. 
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Useat vastaajat korostivat MRL:n selustatuen merkitystä liikenteen kestävien kulkumuotojen 
tukemiselle ja/tai yksityisautoilun vähentämiselle. Nyt esimerkiksi rakentamisen vaikutus 
kävely- ja pyöräilyolosuhteisiin jää vastaajan mukaan aivan liian vähälle huomiolle.  

Yksi vastaaja korosti kaavojen pitkäikäisyyden tuomia haasteita kehittämistarpeiden 
arvioinnin näkökulmasta. Liian tarkat kaavat saattavat vanhentua nopeasti ja aiheuttaa 
pikemminkin päinvastaisia vaikutuksia hiilineutraalisuustavoitteisiin nähden. 

Muutama vastaaja korosti sen tärkeyttä, että laki tukisi rakentamisen päästöttömyyttä. 
Ohjaavaa vaikutusta voitaisiin lisätä lainsäädännöllä esim. rakennusten elinkaaren suhteen.  

Yksi vastaaja mainitsi MRL:n muutostarpeeksi hiilineutraaliuden ottamisen kriteeriksi 
maankäyttösopimuksiin ja rakennusvalvonnan kuntakohtaisten kriteeristöjen sisällyttämisen 
lakiin.  

 

3.4 Energian tuotannon ja kulutuksen rooli maankäyttöpolitiikassa 

• kaavoituksen rooli ennen kaikkea mahdollistava 
 

Kyselyssä kysyttiin vielä tarkemmin energian tuotannon ja kulutuksen roolista 
maankäyttöpolitiikassa: kaavoituksessa ja maapolitiikassa erikseen. Vastaajat vastasivat osin 
ristiin, ja siksi nämä kysymykset käsitellään yhdessä. 

Kyselyn vastaajien näkemykset energiantuotannon ja kulutuksen roolista 
hiilineutraalisuustavoitteeseen liittyen vaihtelivat, joissain tapauksissa myös saman 
kaupungin sisällä.  

Osa vastaajista koki sen merkittäväksi tai sen merkityksen koettiin kasvaneen, vaikka 
energianäkökulman yhdistäminen kaavoitukseen on edelleenkin uusi asia. Yhden vastaajan 
mukaan on tullut yhä tärkeämmäksi selvittää erilaisten vaihtoehtojen 
mahdollisuudet esimerkiksi alueellisten energiaselvitysten kautta. Selvitysten tuloksia 
voidaan hyödyntää kaavoituksen apuna. Vastaavanlaisia selvityksiä tukemaan erilaisten 
alueiden hiilineutraalia suunnittelua ja rakentamista on lähdössä käyntiin muuallakin. Eräs 
vastaaja mainitsi, että myös energian tuotannon mahdollisuuksia kehitetään.  

Lisäksi mainittiin, että kaavoitus kaukolämpöalueelle on suotavaa: kaukolämpö on edelleen 
suositeltavin vaihtoehto, jos ja kun fossiilisista polttoaineista ja turpeesta luovutaan lähes 
kokonaan. Vastaaja painotti, että koko järjestelmän kannalta sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto (CHP), lämpövarastot, lämpöpumput ja näiden rinnakkaiskäytön tuoma 
joustavuus on erittäin tärkeää. Lisäksi kaukolämpöalueille rakentaminen tarkoittaa olemassa 
olevaan kaupunkirakenteeseen rakentamista, mikä vähentää liikennettä. Tämän korostettiin 
olevan erittäin merkittävä asia. 

Moni koki yleiskaavoituksen roolin mahdollistavana. Erään vastaajan mukana sillä ei ratkaista 
energiantuotantotapoja, mutta mahdollistetaan alueet, joilla energiantuotantoa voi sijoittua. 
Toisen vastaajan mukaan yleiskaava määrittää yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta. 
Pari vastaajaa painotti, että kaavat mahdollistavat erilaiset ratkaisut, kuten esimerkiksi 
yhteys- ja kaukolämpöjärjestelmän tilavaraukset, mutta eivät kuitenkaan proaktiivisesti ohjaa 



Real2030-projekti  4.2.2021 
Loppuraportti  Aalto-yliopisto 
___________________________________________________________________________ 

 

35 
 

energiamuotojen valintaa. Eräs vastaaja toi kuitenkin esille mahdollisuuden tehdä esimerkiksi 
maanalainen kaava, jossa eriteltäisiin geotermisen energian mahdollisuuksia. Yhdessä 
vastauksessa korostettiin kaupungin maanomistuksen roolia energiatavoitteiden ja 
kaavoituksen yhteydessä. Yhden vastaajan mukaan kaavoituksessa liikutaan hyvin yleisellä 
tasolla energiatavoitteissa, ja vasta maankäyttösopimuksissa neuvotellaan yksityiskohdista. 
Muutama vastaaja mainitsi, että asemakaavoituksessa tähän voidaan ottaa kantaa, 
esimerkiksi määräyksillä, jotka ohjaavat ja sallivat aurinkolämpökeräimiä tai lämpöpumppuja. 

Yksi vastaaja korosti, että energian kulutuksella pitäisi olla todella paljon nykyistä isompi rooli 
maankäyttöpolitiikassa. Vaikka kaupunki kasvaa nopeasti pitää energiankulutuksen laskea 
huomattavasti tavoitevuoteen mennessä. Tämä tarkoittaa korkeinta mahdollista 
energiatehokkuutta uudisrakentamisessa ja massiivista vanhan rakennuskannan 
energiasaneerausta, jota pitää tehdä kaavoituksen, opastuksen ja taloudellisen tuen keinoin. 

Muutama vastaaja painotti, että energiankulutus on pitkälti rakennussuunnittelutason 
haaste, jossa energiasäädökset tulevat kansalliselta tasolta. Rakennuskohtaiset ratkaisut eivät 
ole myöskään yleiskaavalla ratkaistava asia. 

Osa vastaajista koki energian tuotannon ja/tai kulutuksen merkityksen kaavoituksessa 
vähäiseksi tai liian heikoksi. Yhden vastaajan mukaan loppukäyttäjien energiankulutukseen 
kaavoitus voi vaikuttaa vain hyvin välillisesti esimerkiksi suosimalla kaupunkitilallisesti 
kestäviä kulkumuotoja ja mahdollistamalla siten niiden kilpailukyvyn nostamista muilla 
keinoilla. Toinen painotti, että yleisesti ottaen energiaratkaisuihin liittyvät asiat ovat niin 
nopeasti muuttuvia kysymyksiä (teknologian kehitys), että hän ei näe kaavoituksen olevan 
oikea ja riittävän joustava keino näiden tarkkaan ohjaamiseen. 

Yksi vastaaja koki kytköksen kaavoituksen ja energiantuotannon sekä kulutuksen välillä 
epäselvänä. 

Maapolitiikan osalta mainittiin erikseen, että etenkin kulutusta rakentamisessa ja 
rakennusten elinkaaren aikana voidaan ohjata maapolitiikan avulla. 

Yksi vastaaja totesi, että maapolitiikan rooli on merkittävä, esimerkiksi tulevaisuuden 
hukkalämmön potentiaaleihin on hyvä varautua. Todettiin, että kaupungilla ei ole paljoa 
vaikutusvaltaa keskitettyihin energiaratkaisuihin, koska sekä sähkö- että lämpöhuolto on 
yksityistetty. 

3.5 Rakentamisen hiilipäästöjen arviointi ja päästöjen vähentäminen 

• Rakentamisen hiilipäästöjen laskeminen vielä suureksi osaksi pilottimaista ja 
satunnaista 

• Ainakin yhdessä kaupungissa arviointia viety jo pidemmälle 

• Kehitystyö jatkuu 

• Päästöjen vähentämiskeinoissa paljon variaatiota, mm. maamassahallinta ja sen 
resursointi, puurakentamisen edistäminen, hiilijalanjäljen elinkaarilaskennat 
erilaisissa toteutusratkaisuissa, kaupungin oma rakentaminen, ennakoivan 
laadunohjauksen lisääminen 
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Kyselyssä kysyttiin, arvioidaanko kunnassa rakentamisen hiilipäästöjä, ja jos kyllä, miten.  

Yhdessä kaupungissa on pilotoitu rakennushankkeen elinkaaren hiilijalanjäljen ja 
elinkaarikustannusten laskentaa hankesuunnitteluvaiheessa verraten erilaisia 
rakenneratkaisuja, ja se tullaan viemään osaksi kaupungin normaalia toimintaa. Tarkoitus on 
pystyä ohjamaan jo varhaisessa vaiheessa hanketta, jatkaen laskentoja 
toteutussuunnitteluvaiheessa. Kaupungin päästölaskennassa huomioidaan kaupungin 
alueella tapahtuva rakentaminen. Tarkoituksena on myös erottaa siitä kaupungin oma 
rakentaminen. Lisäksi puurakentamisen vaikutuksista on tehty selvityksiä.  

Yhdessä kaupungissa laskentaa ollaan kehittämässä. Se on todettu monella tapaa hankalaksi. 
Muutamilla alueilla on tehty tarkasteluja, joko asemakaavoituksen yhteydessä tai 
asemakaavoitusta edeltävissä vaiheissa laajemmilla alueilla (esim. suunnitteluperiaatteet). 
Tarkasteluissa on saatettu verrata muutama vaihtoehtoa, kuten esimerkiksi yhdessä 
asemakaavassa korjausrakentamisen ja purkavan uusrakentamisen päästöjä. 

Yhdessä kaupungissa päästöjä pyritään pikkuhiljaa alkaa arvioida, ja laskennassa 
hyödynnetään ympäristöministeriön laskuria. 

Yhden kaupungin osalta mainittiin, että yleis- ja asemakaavatasolla ilmastovaikutusten 
arviointeja ja energiamallinnuksia tehdään satunnaisesti. Lisäksi päästöjen/lämpöhäviön 
määrää seurataan suhteessa normitasoon. 

Yhdessä kaupungissa rakentamisen hiilipäästöjä on arvioitu yksittäisissä rakennushankkeissa, 
mutta ei ilmeisesti kokonaisuutena järjestelmällisesti. 

Yhdestä kaupungista ei saatu tähän vastausta. 

Kyselyssä kysyttiin lisäksi, minkälaisia keinoja rakentamisen hiilipäästöjen vähentämiseen on 
kunnassa käytössä. Monia keinoja rakentamisen päästöjen vähentämiseksi mainittiin.  

Yhdessä kaupungissa tuotiin esille hiilijalanjäljen elinkaarilaskennat erilaisissa 
toteutusratkaisuissa. Lisäksi myös palveluverkon ratkaisuja tulee jatkossa perustella 
hiilineutraaliuteenkin perustuen. Tuotiin myös esille, että kaupungin omissa 
talonrakennushankkeissa sekä kiinteistöjen kunnossapidossa, peruskorjauksessa ja 
esimerkiksi energian hankinnassa huomioidaan hiilineutraaliustavoitteet, ja niitä toteutetaan 
esimerkiksi puurakentamisena. Tietyille kaava-alueille on lisäksi edellytetty puurakentamista. 
Joskus jopa infrarakentamiseen on käytetty puumateriaaleja. Rakentamisen maamassojen 
koordinointiin on resursoitu, jotta massoja tulisi käytettyä tehokkaammin työmailla ja 
lähimaastossa ja kuljetuksia olisi vähemmän. Täydennysrakentamiseen ja pientalojen 
energiatehokkuuteen on käytössä rahallisia kannustimia.  

Yhdessä kaupungissa mainittiin tulossa oleva työkoneiden green deal, kaupungin oma 
rakentamisen A-luokka, rakentamisen kiertotaloushanke sekä massakoordinaatioryhmä, joka 
on aloittanut toimintansa.  

Yhdessä kaupungissa korostui puurakentamiseen ohjaaminen ja alueellinen 
maamassahallinta. Lisäksi mainittiin asian ohjaaminen ja siihen kannustaminen ennalta 
tehtäviin selvityksiin pohjautuen.  

Yhden kaupungin osalta mainittiin tilahankkeiden suunnitteluohjeet, infrahankkeiden 
suunnitteluperiaatteet, työmaaohjeet, energia- ja elinkaarisertifikaatit.  
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Yhden kaupungin osalta tuotiin esille ennakoiva laadunohjauksen lisääminen uudis- ja 
korjausrakentamisessa kaavoituksessa ja tontinluovutuksessa (rakennusvalvonta). Lisäksi 
tuotiin esille ympäristöohjelmaan määritellyt toimenpiteet rakentamisen osalta, kuten se, 
että rakentamisen ja ylläpidon materiaalitehokkuutta parannetaan.  

Yhdestä kaupungista ei saatu tähän vastausta. 

3.6 Epäsuorat ohjauskeinot uudisrakentamisessa hiilineutraalisuustavoitteiden 
edistämisessä 

• Informaatio-ohjauksella keskeinen rooli, samoin kuin kunnan itsesääntelyllä 

• Näkemykset informaatio-ohjauksen tehokkuudesta vaihtelivat 

• Kunnan omaa itsesääntelyä pidettiin keskimäärin toimivana 

• taloudellisia kannustimia vain vähän käytössä ja niitä pidettiin tarpeellisina 
 

Kyselyssä kysyttiin, mitä epäsuoria ohjauskeinoja kunta käyttää uudisrakentamisessa 
hiilineutraalisuustavoitteita edistääkseen. Vastausvaihtoehdot olivat informaatio-ohjaus 
(esim. koulutus, hyvien käytäntöjen jakaminen, tapahtumien fasilitointi), kunnan oma 
itsesääntely (kunnan omaan rakennuskantaan kohdistuvat toimenpiteet), taloudelliset 
kannustimet/markkinamekanismi sekä resurssiohjaus (voimavarojen kohdistaminen, esim. 
talousarvio).  Kaikki kysymykseen vastanneet (n=11) valitsivat informaatio-ohjauksen, 82 % 
kunnan itsesääntelyn (n=9), 37% (n=4) taloudelliset kannustimet samoin kuin 
resurssiohjauksen. Avoin jatkokysymys koski sitä, miten toimivina/tehokkaina vastaaja pitää 
näitä käytössä olevia ohjauskeinoja. 

Yhden kaupungin osalta mainittiin, että kaikki ohjauskeinot ovat osa isoa kokonaisuutta ja 
kaikkia toimenpiteitä tarvitaan, jos halutaan saada muutos aikaan hiilidioksidipäästöissä. 
Kaupungin omilla rakennushankkeilla katsottiin olevan huomattava merkitys, koska kyseessä 
on niin suuret määrät rakentamista ja rakennuskantaa. Mainittiin, että koko 
kaupunkikonsernin rakennuttaja- ja rakennusten omistajatahoja pyritään tiedottamaan ja 
tukemaan. Kaupunki kohdistaa resurssiohjausta omaan rakentamiseensa, mutta ei jaa 
avustuksia muille. Todettiin, että kuntalaisille annettava rakentamisen ohjaus on toiminut ja 
haluttua. Taloudellisia kannusteita on käytössä täydennysrakentamiseen liittyen. Yksi 
vastaaja toi kuitenkin esille, että neuvontaan ja tiedottamiseen ei ole tarpeeksi resursseja ja 
taloudellisia kannustumia ei ole olemassa rakennusyhtiöille, jotka rakentavat enemmän 
neliöitä.  

Yhden kaupungin osalta mainittiin, että kaikki ovat merkittäviä ohjauskeinoja, kun pyritään 
muuttamaan sekä lisäämään toimijoiden asennetta tai vapaaehtoisuutta. Ennakko-ohjaus 
rakennuttajille tuottaa tehokkaasti tulosta.  

Yhden kaupungin osalta mainittiin, että taloudellisia kannustimia on pilotoitu, mutta ne on 
todettu vaikeiksi toteuttaa. Informaatio-ohjauksen todettiin vaikuttavan pikkuhiljaa. Kunnan 
itsesääntelyä rakentamisessa pidettiin tehokkaana. 

Muutama vastaaja toi eri kaupunkien osalta esille sen, että resurssiohjaus ja taloudelliset 
kannustimet olisivat todennäköisesti tehokkaimpia, jos niitä käytettäisiin (enemmän). Lisäksi 
yksi vastaaja totesi, että käytössä olevia keinoja ei voi pitää kovin tehokkaina, koska 



Real2030-projekti  4.2.2021 
Loppuraportti  Aalto-yliopisto 
___________________________________________________________________________ 

 

38 
 

kaupungin päästöt ovat edelleen kasvaneet. Toinen totesi käytössä olevien keinojen olevan 
tällä hetkellä parempia kuin ei mikään. Lisäksi hän mainitsi, että suunnittelun pohjaksi 
tehtävät selvitykset auttavat perustelemaan asiaa ja tuovat selkänojaa neuvotteluihin ja 
suosituksiin sekä hyvien käytäntöjen levittämiseen. 

Kyselyssä kysyttiin vielä erikseen taloudellisista kannustimista ja/tai sanktioista liittyen 
uudisrakentamisen energiaratkaisuihin tai –tehokkuuteen, jos niitä on käytössä. Yhdessä 
kaupungissa nostettiin esille tonttivuokran alennukset pientalotonteilla, jos ne on toteutettu 
huomattavasti energiatehokkaampina kuin rakennusmääräykset edellyttävät sekä 
täydennysrakentamisen kannustimet energiatehokkuutta parantavissa remonteissa. Toisen 
kaupungin osalta mainittiin, että eräässä kohteessa oli taloudellisena kannustimena 
myönnetty lisää rakennusoikeutta, mutta menettely osoittautui hankalaksi. Parin kaupungin 
osalta taloudellisia kannustimia toivottiin pian käyttöön. 

3.7 Puurakentamisen rooli hiilineutraalin rakennetun ympäristön toteutuksessa 

• Näkemykset puurakentamisen roolista hiilineutraalin rakennetun ympäristön 
toteutuksessa vaihtelivat huomattavasti kaupunkien välillä 

• Puurakentamisen ohjelmalla merkittäviä puurakentamista edistäviä vaikutuksia 
yhdessä kaupungissa  

• Pilottihankkeet ja -alueet keskiössä puurakentamisessa kaikissa kaupungeissa 

• Haasteita mm. puukerrostalotuottajien vähäinen määrä ja kilpailukykyinen hinta 
 

Kyselyssä kysyttiin vielä tarkemmin vastaajien näkemyksiä puurakentamisen roolista 
hiilineutraalin rakennetun ympäristön toteutuksessa kunnassaan. Lisäksi puurakentamiseen 
liittyviä näkökohtia nostettiin esille useassa haastattelussa. 

Näkemykset puurakentamisen roolista hiilineutraalin rakennetun ympäristön toteutuksessa 
vaihtelivat vähäisestä isoon. Kaupunkien välillä oli selkeitä eroja puurakentamisen 
edellyttämiseen liittyen. Puurakentamisessa korostui pilottikohteiden, -hankkeiden ja -
alueiden rooli.  

Ainakin yhdessä kaupungissa puukerrostalojen osuudelle uudistuotannosta on asetettu 
tavoitetaso hiilineutraalisuustiekartassa. Puurakentamiselle on lisäksi laadittu oma 
ohjelmansa, joka on koettu vaikuttavaksi puurakentamisen edistämisessä. 
Puurakentamiskohteita on otettu huomioon sekä asemakaavamääräyksissä että 
tontinluovutusehdoissa. Lisäksi puurakentamisella yksityiset toimijat ovat oikeutettuja 
saamaan alennuksia maankäyttösopimuskorvauksissa täydennysrakentamisen kannustimien 
muodossa. Viimeksi mainittua kannustinta ei tosin ole vielä kukaan käyttänyt. Korostettiin 
myös erilaisten talotyyppien huomioimista puurakentamisessa. Myös toisessa kaupungissa 
ollaan laatimassa puurakentamiselle ohjelmaa. Kyseisessä kaupungissa puurakentamisen 
tämänhetkinen rooli koettiin melko pieneksi. 

Yhdessä kaupungissa vastaajien näkemykset puurakentamisen roolista vaihtelivat melko 
pienestä isoon rooliin. Lisäksi mainittiin, että puurakentamiselle on annettu ehkä liikaakin 
roolia monimutkaisen asian ratkaisussa.  
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Yhdessä kaupungissa puurakentamisen rooli koettiin melko pieneksi pientalorakentamista 
lukuun ottamatta. Systemaattista toimintaa puurakentamisen edistämiseksi ei ole.  

Lisäksi yhden kunnan osalta todettiin, että kaupungissa annetaan mieluummin yleisempiä 
vähähiilisyyden tavoitteita, jonka yksityiskohtia toteuttaja voi pohtia, vaikka puurakentamista 
edellytetään joillakin kaava-alueilla. 

Haasteina mainittiin, että puukerrostalotuottajia on toistaiseksi Suomessa liian vähän. 
Pohdittiin, että onko Suomessa kapasiteettia ison asuinalueen rakentamiseen puusta ja tätä 
oli selvitelty. Arveltiin, että muutaman vuoden kuluttua kapasiteettia olisi. Lisäksi mainittiin, 
että puukerrostalorakentamisen tulisi kehittyä hinnaltaan kilpailukykyisemmäksi. Tuotiin 
myös esille, että muut rakennusteollisuuden alat kritisoivat puurakentamiseen liittyviä 
kaavamääräyksiä. Oikeuteen antaa puurakentamiseen liittyvä kaavamääräys kaupungin 
hiilitaseen parantamiseksi on haettu hallinto-oikeudelta päätös. Nostettiin myös esille, että 
puurakentamisen työmaat on suojattava todella hyvin. 

Puurakentamisen roolin hiilineutraalin rakennetun ympäristön toteutuksessa otaksuttiin 
kasvavan useassa kaupungissa. 

Yhdestä kaupungissa puurakentamiseen ei tullut vastausta. 

3.8 Vähähiilisen uudisrakentamisen strateginen rooli osana kunnan matalahiilipolkua 

• Vähähiilisellä uudisrakentamisella iso, muttei tärkein rooli 
 

Vähähiilisen uudisrakentamisen strateginen rooli osana kunnan matalahiilipolkua pidettiin 
yleisesti ottaen merkittävänä, koska tulevina vuosina rakennetaan paljon. Vähähiilisyyden 
edistämisessä nähtiin myös kehittämisen varaa. 

Eräs vastaaja painotti, että kaikki toimenpiteet, joilla edistetään sitä, ettei tarvitse rakentaa 
uutta (uudet innovaatiot esim. koulujen ja päiväkotien tilojen käytön suhteen) ovat 
vaikuttavimpia. Toiseksi vaikuttavimpia ovat vastaajan mukaan rakenteelliset toimenpiteet 
olevassa rakennuskannassa. Uudisrakentamisella vaikutetaan lopulta aika pieneen osaan 
koko rakennusmassasta. Muutama vastaaja painotti, että tärkeää uudisrakentamisessa on 
pyrkiä olemaan edelläkävijä ja näyttää hyvää esimerkkiä. 

Mainittiin lisäksi, että ennen kaikkea tulisi huomioida rakennusten energiatehokkuus 
käytetyn lämmitysenergian minimoimiseksi koko elinkaaren aikana. Lisäksi painotettiin 
kaupunkirakenteen ja uuden rakennuskannan sijoittumisen merkitystä. 

 

3.9 Olemassa olevaan rakennuskantaan kohdistuvat toimenpiteet ja sen strateginen 
rooli osana kunnan matalahiilipolkua 

• Informaatio-ohjauksella keskeinen rooli, samoin kuin kunnan itsesääntelyllä 

• Toimenpiteet kohdistuvat eritoten kunnan omaan rakennuskantaan, neuvontaan, 
lisäksi taloyhtiöille erillisiä ohjelmia osassa kaupunkeja 

• Taloudellisia kannustimia vain vähän käytössä 

• Erittäin keskeinen strateginen rooli, mutta yksi vaikeimmista huomioida ja tukea 
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• Jäänyt kenties liian vähälle huomiolle 
 

Kyselyssä kysyttiin kaupungin keskeisimpiä toimenpiteitä/prosesseja olemassa olevan 
rakennuskannan suhteen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi. 

Suurimmassa osassa kuntia keskeisimmät toimet kohdistuivat kaupungin omaan 
rakennuskantaan, sen kiinteistöihin ja vuokra-asuntokantaan. Yhden kaupungin osalta 
mainittiin erikseen, että tilatoimijat valmistelevat omaa suunnitteluohjeistustaan 
hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi kaupungin omissa kiinteistöissä. Lisäksi mainittiin, 
että digitaalisia ratkaisuja tullaan hyödyntämään kiinteistöjen ja vuokra-asuntojen 
energiankulutuksen vähentämisessä. Useassa kaupungissa tuotiin lisäksi esille taloyhtiöihin 
kohdistuvat ohjelmat ja/tai hankkeet sekä energianeuvonta. Lisäksi mainittiin, että 
kuntalaisille ja yrityksille tarjotaan neuvontaa ja ohjausta rakentamisen, rakennusten käytön 
ja huollon energiatehokkuudesta ja elinkaarikestävyydestä. 

Kyselyssä kysyttiin vielä tarkemmin, mitä epäsuoria ohjauskeinoja kunta käyttää olemassa 
olevan rakennuskannan suhteen edistääkseen hiilineutraalisuustavoitetta. 
Vastausvaihtoehdot olivat informaatio-ohjaus (esim. koulutus, hyvien käytäntöjen jakaminen, 
tapahtumien fasilitointi), kunnan oma itsesääntely (kunnan omaan rakennuskantaan 
kohdistuvat toimenpiteet), taloudelliset kannustimet/markkinamekanismi sekä 
resurssiohjaus (voimavarojen kohdistaminen, esim. talousarvio). Kaikki kysymykseen 
vastanneet (n=11) valitsivat informaatio-ohjauksen, 91 % valitsi kunnan oman itsesääntelyn 
(n=10) ja 27 % taloudelliset kannustimet sekä resurssiohjauksen (n=3). Avoin jatkokysymys 
koski sitä, miten toimivina/tehokkaina vastaaja pitää näitä käytössä olevia ohjauskeinoja. 

Yhden kaupungin osalta mainittiin, että neuvonta on tehokasta, ja siihen liittyy myös 
projekteja, joilla on kyetty ohjaamaan merkittäviäkin summia taloyhtiöille. Tässä yhteydessä 
tuotiin myös esille, että taloyhtiöiden kanssa on tehty laadukasta ja monipuolista yhteistyötä, 
mutta vaikuttavuuden kannalta resursseja on liian vähän, jotta tarpeeksi monta asukasta ja 
taloyhtiötä voitaisiin saavuttaa. Ennakko-ohjauksen katsottiin kannustavan parantamaan 
energiatehokkuutta yhdessä kaupungissa. 

Yhden kunnan osalta todettiin, että itsesääntely toimii suhteellisen tehokkaasti ja esimerkiksi 
aurinkopaneelit mietitään jokaisen korjauksen yhteydessä ja öljystä luovutaan kaupungin 
omissa rakennuksissa. Lisäksi mainittiin, että kunnan oman rakennuskannan kehittäminen 
edistyy talousarvioin investointivarojen puitteissa.  

Yhden kunnan osalta arveltiin, että taloudellinen ohjaus lisäisi tehokkuutta. 

Olemassa olevan rakennuskannan strategista roolia osana kunnan matalahiilipolkua pidettiin 
yleisesti ottaen erittäin suurena.  

Eräs vastaaja totesi sen olevan ratkaiseva tekijä siinä, päästäänkö 
hiilineutraalisuustavoitteiseen. Sen todettiin myös olevan yksi vaikeimmista. Mainittiin, että 
puhtaasti hiilineutraaliuden kannalta keskeistä olisi löytää uusiutuvia 
lämmitysenergiaratkaisuja ja toteuttaa optimointi niiden ja energiatehokkaan rakentamisen 
ja taloteknisten ratkaisujen välillä. Uudisrakennukset eivät asiaa ratkaise niiden pienen 
suhteellisen osuuden vuoksi, joten olemassa olevan rakennuskannan rooli on tärkeä. 
Todettiin, että sen pitäisi olla keskeinen osa strategiaa, mutta se on vielä jäänyt vähälle 



Real2030-projekti  4.2.2021 
Loppuraportti  Aalto-yliopisto 
___________________________________________________________________________ 

 

41 
 

huomiolle. Eräs vastaaja painotti, että olemassa olevan rakennuskannan rooli tulisi tunnistaa 
vahvemmin kunnan hiilineutraalisuustiekartassa. Tällä hetkellä panostetaan siihen, että 
neuvonnan toimintamalleja kehitetään voimakkaasti. Yhden kaupungin osalta mainittiin 
lisäksi, että tällä hetkellä olemassa olevan rakennuskannan matalahiilipolku kuitataan pitkälti 
kaukolämmön päästöjen vähentämisellä eikä systemaattista energiakorjausohjelmaa ole. 
Yhden kaupungin osalta mainittiin, että olevalla rakennuskannalla ei ole eriteltyä roolia. 

Yhden vastaajan mielestä rooli ei ole välttämättä kovin suuri ajatellen korjausrakentamisen 
kansallisen strategian linjauksia, mutta osana muita tarpeellisia remontteja se on keskeinen. 

 

 

3.10 Synteesi tunnistetuista kehitystarpeista maankäyttöpolitiikalle  

Yleisiä, aineiston pohjalta vedettävissä olevia johtopäätöksiä kehitystarpeista 
maankäyttöpolitiikalle ovat: 

1. Eri maankäyttöpoliittisten toimenpiteiden hiilijalanjäljen laskemisen ja vertailun 
kehittäminen 

2. Kokonaisvaltaisemman lähestymistavan, ns. systeemiajattelun tarve: eri 
maankäyttöpoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuuden ja niiden keskinäisten 
suhteiden ymmärtäminen, osaamisen kehittämisen tarve ja yhteistyön tarve 
toimialojen välillä sekä energiatoimijoiden kanssa 

3. Osa maankäyttöpoliittisista instrumenteista alihyödynnettyjä        käyttöpotentiaali 
huomattavasti suurempi 

1. Maankäyttösopimusehtojen mahdollisuuksien tutkiminen, 
tarkastelu ja kehittäminen hiilineutraalisuustavoitteiden 
näkökulmasta 

2. Tontinluovutusehtojen käyttämisen lisääminen 
hiilineutraalisuustavoitteiden näkökulmasta 

3. Kaavapoikkeamisten laajemman käytön tarkastelu ja 
kehittäminen hiilineutraalisuustavoitteiden näkökulmasta 

4. Tontinluovutuskilpailujen laajempi käyttö 
hiilineutraalisuustavoitteiden näkökulmasta 

Pilottien skaalaamisen tarve 

4. Muutosjoustavuus suunnittelussa ja rakennuksissa tulee huomioida paremmin 
5. Energian tuotannon ja kulutuksen rooli maankäyttöpolitiikassa vaatii 

täsmentämistä hiilineutraalisuustavoitteiseen liittyen 
6. Taloudellisten kannustimien käytön vahvistaminen erityisesti olemassa olevan 

rakennuskannan energiaremontteihin liittyen 
7. Rakentamisen hiilijalanjäljen arvioiminen ja systemaattiset toimenpiteet 

rakentamisen päästöjen vähentämiseksi 
 
Kaikki kuusi kaupunkia ovat ottaneet askelia kohti hiilineutraalisuustavoitteen toteutumista 
maankäyttöpolitiikassaan, kenties hieman eri toimenpiteitä ja kestävyyden näkökulmia 
painottaen. Haasteena energiamurrokseen liittyen nousi esille ennen kaikkea eri 
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toimenpiteiden hiilipäästöjen arvioiminen: mitä pitäisi mitata, miten ja millä aikajänteellä, ja 
miten tuloksista saataisiin vertailukelpoisia ja yhteismitallisia? Erittäin keskeiseksi 
kehitystarpeeksi kuntien näkökulmasta nousivatkin erilaiset selkeät ja vertailukelpoiset tavat 
laskea eri toimenpiteiden hiilijalanjälki eri suunnittelun tasoilla ja maapolitiikan 
toimenpiteisiin liittyen. Jäi vaikutelma, että tämä on selkeä hidaste hiilineutraalin rakennetun 
ympäristön toteuttamiselle. Selkeästä kehitystarpeesta huolimatta on kuitenkin huomioitava, 
että ilmastovaikutuksia arvioidaan jo tällä hetkellä useassa kunnassa. 

Tähän liittyen tulosten perusteella vaikuttaa lisäksi siltä, että rakennetun ympäristön 
vähähiilisyys ja energiamurros edellyttää kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa 
maankäyttöpoliittisiin instrumentteihin, ns. systeemiajattelua: Mikä on eri suunnittelu- ja 
toimenpidetasojen suhde vaikuttavuuden näkökulmasta? Millaisia olisivat vaikuttavimmat 
määräykset ja sopimusehdot millekin tasolle? Miten eri toimenpiteiden ilmastovaikutuksia 
voitaisiin parhaiten mitata ja verrata? Erittäin keskeisesti kokonaisvaltaiseen 
lähestymistapaan liittyy osaamisen kehittämisen tarve sekä yhteistyön tarve toimialojen 
välillä sekä energiatoimijoiden kanssa. Hyvänä esimerkkinä on yhdessä kaupungissa vastikään 
perustettu eri teknisten toimialojen edustajista koottu ilmastoryhmä, joka pyrkii tuomaan 
konkretiaa ja kokonaisvaltaisuutta kaavasuunnitteluun ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
sopeutumisen näkökulmasta. Yllä mainittuihin kysymyksiin liittyy myös olennaisesti sääntelyn 
ja kunnan epäsuorien ohjauskeinojen suhde ja vaikuttavuus, johon paneudutaan hieman 
tarkemmin luvun loppuosassa.  

Erityisesti maapolitiikassa nähtiin olevan huomattavasti mahdollisuuksia sekä kehittämisen 
varaa liittyen hiilineutraalisuuden edistämiseen. Tässä korostuivat tontinluovutusehdot sekä 
maankäyttösopimukset, josta viimeksi mainittua on käytetty vasta hyvin rajoitetusti tästä 
näkökulmasta. Lisäksi kaavapoikkeamisten käyttö ja tontinluovutuskilpailut nähtiin jossain 
määrin alihyödynnettyinä hiilineutraalisuustavoitteiden näkökulmasta. Samoin 
energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian tilavaraukset mahdollistavien 
asemakaavamääräysten laajempi soveltaminen olisi mahdollista. Pilottihankkeiden merkitys 
korostui niin asemakaavoituksessa kuin maapolitiikassakin. Hiilineutraalisuustavoitteiden 
näkökulmasta keskeinen kysymys kuuluukin, miten ja minkälaisella tarkkuudella pilotit 
pystytään skaalaamaan osaksi instrumenttien käyttöä laajemmin. Paikkaan sidottujen 
kaavojen sekä kiinteistöjen erityisluonne ainutlaatuisine ominaisuuksineen asettaa 
skaalaamiselle omat haasteensa. Keskeinen kehittämistarve kohdistuu pilottien skaalaamisen 
mahdollisuuksien selvittämiseen. 

Maankäyttöpolitiikan yhdeksi keskeisimmäksi toimenpiteeksi osoittautui kaupunkirakenteen 
tiivistäminen kestävien liikennemuotojen äärelle (asemanseudut ja joukkoliikenteen 
solmukohdat). Monia maankäyttöpolitiikan instrumentteja käytetään tiivistämisen 
edistämiseen ja kannustamiseen eri vaiheissa kunnan maanhankinnan, kaavoituksen ja 
tontinluovutuksen tai sopimisen prosessia: maanhankintaa, yleis- ja asemakaavoitusta, 
tontinluovutusehtoja, tontinluovutusmenettelyjä sekä maankäyttösopimusta. Myös 
keskeiset taloudelliset kannustimet liittyvät täydennysrakentamiseen 
maankäyttösopimuksissa. Täydennysrakentaminen liittyy hiilineutraalisuustavoitteeseen 
keskeisesti, mutta kompleksisesti. Perusteluina täydennysrakentamiselle nähdään ennen 
kaikkea kestävien liikennemuotojen käytön lisääminen ja liikkumistarpeen vähentäminen. 
Täydennysrakentaminen on usein myös taloudellisesti kestävä ratkaisu kunnalle. Toisaalta 
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uudisrakentaminen lisää usein päästöjä korjausrakentamista enemmän, ja tiiviissä 
kaupunkirakenteessa kulutuksen osuus hiilipäästöistä on suuri.  

Keskeinen kehittämistarve liittyy lisäksi rakentamisen ja kaavasuunnittelun 
muutosjoustavuuden lisäämiseen. Tässä on kehittämistarpeita niin rakentamisen normiston 
kuin suunnittelun instrumenttien osalta. Monet vastaajat korostivat kaavoitukseen liittyvää 
pitkää aikajännettä keskeisenä haasteena: mitä jos kaava sitoo ns. vääriin asioihin viiden tai 
kymmenen vuoden päästä? Lisäksi rakennusten muutosjoustavuus vähentäisi uuden 
rakentamisen tarvetta. Ekroos et al. (2018, s. 24) mukaan muutosjoustavuus edellyttää 
esimerkiksi mahdollisuuksia poiketa vanhentuneista suunnitelmista ja on välttämätön 
suunnitelmien ja rakennusten kannalta. Tosin ennakoitavuus on siinäkin olennaista 
esimerkiksi markkinoiden toimivuuden näkökulmasta. Muutosjoustavuuden merkitys 
käyttötarkoituksen muutosten näkökulmasta kasvanee myös EU:n zero net land take 2050 – 
tavoitteen sekä viheralueiden säilyttämisen ja moninaisen roolin näkökulmasta 
tulevaisuudessa.  Ekroos et. al. (2018) painottavat, että ohjauksen ja resursoinnin 
painopisteen olisi oltava nykyistä selvemmin tulevissa muutoksissa, ei nykytilanteen 
selvittämisessä. Tämän selvityksen tulokset tukevat näitä havaintoja. 

Energian tuotannon ja kulutuksen yhdistäminen kaavoitukseen on edelleenkin melko uusi 
asia. Ainakin yhdessä tutkituista kaupungeista tätä näkökulmaa oli viety jo pidemmälle. 
Yleisesti ottaen kaavoituksen roolin nähtiin olevan ennen kaikkea mahdollistava ja välillinen. 
Energiaselvityksiä ja ilmastovaikutusten arviointeja tehdään enenevässä määrin. Muutama 
vastaaja korosti kuitenkin, että yleiskaava mahdollistaisi huomattavasti nykyistä 
voimakkaamman ohjaamisen hiilineutraalisuustavoitteiden näkökulmasta. Esimerkkinä 
kehitystarpeista mainittiin mm. kulttuuriperintöä vastaavat merkinnät alueellisista 
energiatehokkuushankkeista. Maapolitiikalla puolestaan kunnan nähtiin voivan velvoittaa 
esimerkiksi energiatehokkaaseen rakentamiseen. Kyselyn vastaajien näkemykset 
energiantuotannon ja kulutuksen roolista maankäyttöpolitiikassa vaihtelivat. Energian 
tuotannon ja kulutuksen rooli maankäyttöpolitiikassa vaatiikin täsmentämistä 
hiilineutraalisuustavoitteiseen liittyen. Näidenkin huomioimisessa tarvitaan sektorien 
ylittävää yhteistyötä prosessin alusta alkaen ja osaamisen yhdistämistä myös 
kaupunkiorganisaation ulkopuolisten toimijoiden kanssa (esim. Cajot et al. 2017).  

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja kestävien energianmuotojen käytön 
mahdollistaminen/käyttöön siirtyminen nähtiin erittäin merkittävänä seikkana 
hiilineutraalisuustavoitteiden kannalta. Jäi vaikutelma, että kunnan keinovalikoima vaikuttaa 
olemassa erityisesti olevan rakennuskannan hiilipäästöihin koetaan kuitenkin varsin 
rajalliseksi informaatio-ohjausta lukuun ottamatta. Informaatio-ohjaus on laajaa ja usein 
hyväksi koettua. Muita epäsuoria ohjauskeinoja kohdistetaan eritoten kunnan omaan 
rakennuskantaan. Kunnan oman itsesääntelyn esimerkkivaikutusta pidettiin kuitenkin 
merkittävänä. 

Taloudellisia kannustimia, kuten esimerkiksi lisärakennusoikeuden myöntämistä tai 
vuokranalennuksia, on käytössä vain hyvin rajoitetusti kuntien taholta. Moni vastaaja katsoi, 
että myös tällaisille ohjauskeinoille olisi tarvetta. Merkittävänä kehitystarpeena voidaankin 
katsoa olevan tämän tyyppiset maapoliittiset kannustimet, joilla kehitetään 
markkinatoimijoiden kapasiteettia (valtion toimenpiteiden, kuten esimerkiksi ARA:n energia-
avustukset taloyhtiöille 2020-2022, lisäksi). Kirjallisuudessa markkinoita stimuloivia keinoja 
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ovat muun muassa (kiinteistöveroon kohdistuvat) verokannustimet, investointituet sekä 
palkintoperusteiset kannusteet, kuten lisärakennusoikeuden myöntäminen (esim. Tiesdell & 
Allmendinger 2005; Verones 2017). Esimerkiksi Oulussa on aiemmin pohdittu mahdollisuutta 
porrastaa verotusta rakennuksen energiatehokkuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja 
lämmitystapaan perustuen (Energiaviisas rakennettu Oulu 2012, s. 31). 

Häkkinen ja Vares (2018, s. 55, 59) huomauttavat, että kannustepohjaisella ohjauksella on 
mahdollista saada aikaan hyvin vähäisiä päästösäästöjä. Tutkijoiden mukaan nämä keinot 
soveltuvat kuitenkin erityisesti esimerkkien aikaan saamiseksi ja oppimisen tueksi. Häkkisen 
ja Vareksen (2018, s. 55) mukaan esimerkiksi lisärakennusoikeutta ”kannattaisi käyttää siellä 
missä mahdollista innovatiivisten demonstraatiokohteiden saamiseksi. Keinolla ei olisi 
merkittävää suoraa vaikutusta, mutta sen avulla saatettaisiin saada kaivattuja erinomaisia 
esimerkkejä malliksi markkinoille. Kannustin saattaisi olla niin merkittävä, että se saattaisi 
innostaa joitakin rakentajia yksittäisissä kohteissa merkittävien uusien vähähiilisten 
vaihtoehtojen kehittelyyn”. Lisärakennusoikeus (ns. täydennysrakentamisbonus) tai 
esimerkiksi kiinteistöveroon kohdistuva taloudellinen kannustin energiaremontteja 
toteuttavalta kiinteistönomistajalta olisi vahva viesti kunnalta vähähiiliseen rakennettuun 
ympäristöön kannustamisessa. 

Myös erilaisten rahoitusinstrumenttien laajempaa käyttöä voisi tukea osana ohjauskeinoja 
(Helsingin kaupunki 2018, s. 80-81). Taloudellisen yhtälön kannattamattomuus mainittiin 
usein haasteeksi hiilineutraalisuustoimenpiteiden toteuttamisessa. Uudisrakentamiseen 
kunta pystyy paremmin vaikuttamaan sääntelyn kautta, vaikka tässäkin nähtiin 
kehittämistarpeita erilaisten ohjauskeinojen osalta. 

Yhtenä olennaisena kehitystarpeena nousi esille rakentamisen hiilijalanjäljen arvioiminen ja 
systemaattiset toimenpiteet rakentamisen päästöjen vähentämiseksi. Tärkeä 
kehitystoimenpide-ehdotus koskeekin C02-kannustimia rakentamisen hiilipäästöihin liittyen, 
sekä raja-arvon määrittelyä rakentamisen päästöille. 

3.11 Tutkimuksen aineisto ja menetelmät 

Avoimen kyselyn tavoitteena oli syventää ja laajentaa ymmärrystä 
hiilineutraalisuustavoitteiden ja maankäyttöpolitiikan suhteesta, käytössä olevista 
instrumenteista sekä niiden mahdollisuuksista, haasteista ja kehittämistarpeista 
ilmastotavoitteiden näkökulmasta. Kysely lähetettiin 44 maankäyttöpolitiikan ja energia-alan 
asiantuntijalle ja saatekirjeessä heitä pyydettiin välittämään kyselyä eteenpäin samalle 
kohderyhmälle kaupungin sisällä. Kesällä/syksyllä 2020 toteutettu kysely laadittiin pääosin 
avoimista kysymyksistä koostuvana, koska teemoista haluttiin saada syvempää ymmärrystä 
ja niihin liittyviä näkemyksiä. Kyselyn teemat käsittelivät hiilineutraalisuuden näkökulmasta 
(1) hiilineutraalisuuden määritelmää ja kaupungin matalahiilipolkuja, 2) kaavoitusta ja 
kaavamonopolia, 3) maapolitiikkaa, 4) uudisrakentamista, 5) olemassa olevaa 
rakennuskantaa ja 6) hiilikompensaatiokeinoja sekä hiilinieluja. Vastaajille annettiin 
mahdollisuus jättää vastaamatta kysymyksiin, jotka eivät kuuluneet heidän toimialansa piiriin. 
Näin ollen vastausten määrä yksittäisissä kysymyksissä voi vaihdella. Kaikkiin teemoihin sai 
kuitenkin vastata. Espoosta kyselyyn vastasi viisi asiantuntijaa, Tampereelta ja Oulusta neljä 
kummastakin, Helsingistä ja Vantaalta kaksi ja Turusta yksi. Vastaajat edustivat 
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asemakaavoitusta, yleiskaavoitusta, rakennusvalvontaa, maapolitiikkaa ja ilmasto-, energia- 
ja/tai ympäristöasiantuntijoita. Usean vastaajan toimenkuvassa yhdistyi näihin eri teemoihin 
tai toimialoihin liittyviä asioita. 

Kyselyaineistoa täydentävät maapolitiikan sekä kaavoituksen ja suunnittelun asiantuntijoiden 
etähaastattelut toteutettiin osana laajempaa Smartland.fi-tutkimushanketta. Kuuden 
kaupungin maapolitiikan asiantuntijoiden (N=6) osalta haastattelut toteutettiin kevään ja 
kesän 2020 aikana ja kaavoituksen sekä ympäristöasiantuntijoiden (n=26) osalta syksyllä ja 
talvella 2020-2021. Kaavoituksen ja suunnittelun osalta haastateltavia oli Helsingistä ja 
Tampereelta viisi kustakin, Espoosta ja Vantaalta kuusi ja Oulusta neljä. 
Haastattelukysymykset käsittelivät sitä, miten kunkin kaupungin maapolitiikassa ja 
kaavoituksessa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sopeutuminen, sekä 
siihen liittyviä suurimpia haasteita (kaavoituksen osalta).  

Haastatteluiden sekä kyselyn avovastausten analyysissä on käytetty temaattista 
sisällönanalyysiä. Käsillä olevassa raportissa niiden tulosten esittely on yhdistetty soveltuvilta 
osin. Tämä katsottiin tarkoituksenmukaiseksi, koska kyselyn vastaajat vastasivat kysymyksiin 
usein hyvin laajasti pohdiskellen, ja yksi vastaus kattoi useita teemoja. Samoja teemoja nousi 
esiin haastatteluissa. 

Tulosten validiteettia arvioidessa tulee ottaa huomioon, että kyselyn vastaajat eivät 
välttämättä tunne koko maankäyttöpolitiikan kentän toimenpiteitä tarkasti, vaan erityisesti 
oman toimialansa. Joidenkin toimialojen osalta kyselyyn ei saatu vastauksia kaikista 
kaupungeista ja näin ollen jokin tietty asia on saattanut jäädä mainitsematta tai vähälle 
huomiolle. Toisaalta monella kyselyyn vastanneella oli toimenkuvansa myötä laaja 
asiantuntijuus ilmastoteemoihin ja rakennettuun ympäristöön liittyen omassa kunnassaan. 
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4 Keskeiset johtopäätökset 

Tutkimuksen tavoitteena oli:  

1. Tunnistaa millä maankäyttöpoliittisilla keinoilla hiilivarantojen kasvattamista voidaan 
parhaalla tavalla hyödyntää kasvavissa kaupungeissa 

2. Tunnistaa tämän hetken maankäyttöpolitiikan tarjoamat käyttökelpoiset keinot 
hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi  

3. Tunnistaa mahdollisia päivitystarpeita maankäyttöpolitiikkaan 
hiilineutraaliustavoitteiden kannalta  

4. Katselmoida kuntien hiilineutraaliustavoitteiden keinot ja tunnistaa päivitystarpeet 

Luvussa 4.10 käytiin kootusti läpi kuuden kaupungin maankäyttöpolitiikan asiantuntijoiden 
kysely- ja haastatteluaineistoon perustuvia keskeisiä tuloksia ja kehittämistarpeita 
maankäyttöpolitiikalle hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Alle on 
koottu vielä lyhyesti keskeisimmät havainnot koko tutkimuksen osalta. 

Rakentamisen osalta puurakentamisella voidaan saavuttaa suuriakin päästövähennyksiä sekä 
lisätä sidottua hiiltä. Tämän hyödyntäminen koko rakennussektorilla vaatisi 
puukerrostalorakentamisen kustannustehokkuutta. Rakentamisen osalta yleisesti CO2 
päästöraja ja kannustimet olisi mahdollista integroida rakennuslupakäsittelyn yhteyteen. 
Rakentamisen hiilijalanjäljen arvioimista sekä systemaattisia toimenpiteitä rakentamisen 
päästöjen vähentämiseksi tarvitaan. Rakentamisen hiilikompensaation hyödyntäminen 
esimerkiksi kuntatasolla sekä kannustimet esimerkiksi rakennuslupakustannusten ja 
kiinteistöverossa tarjoaisivat mekanismeja edistämään matalan hiilirakentamista, sidotun 
hiilen määrää ja hajautettua energian tuotantoa. 

Hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta kaupunkien 
maankäyttöpolitiikassa tunnistettiin monia haasteita ja kehitystarpeita.  

Keskeisenä haasteena korostui eri maankäyttöpoliittisten toimenpiteiden hiilipäästöjen 
arvioiminen: mitä pitäisi mitata, miten ja millä aikajänteellä, ja miten tuloksista saataisiin 
vertailukelpoisia ja yhteismitallisia? Olennaiseksi kehitystarpeeksi kuntien näkökulmasta 
nousivatkin erilaiset selkeät ja vertailukelpoiset tavat laskea eri toimenpiteiden hiilijalanjälki.   

Tähän olennaisesti liittyen vaikuttaa lisäksi siltä, että rakennetun ympäristön vähähiilisyys ja 
energiamurros edellyttää kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa maankäyttöpolitiikkaan, ns. 
systeemiajattelua: Mikä on eri suunnittelu- ja toimenpidetasojen suhde vaikuttavuuden 
näkökulmasta? Millaisia olisivat vaikuttavimmat määräykset ja sopimusehdot millekin 
tasolle? Kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan liittyy osaamisen kehittämisen tarve sekä 
yhteistyö eri toimijoiden välillä. Kunnan panostukset kaukolämmön lisäksi sähköntuotantoon 
myös kunnan rajojen ulkopuolella on erityisen merkittävää kustannustehokkaan 
päästövähentämisen kannalta. Tämä on heikosti tunnistettu mahdollisuus, mutta 
merkitykseltään erityisen huomattava. 

Maankäyttöpolitiikan instrumentteja voitaisiin käyttää huomattavasti nykyistä laajemmin 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Instrumentit ovat tästä näkökulmasta alihyödynnettyjä, ja 
kaupungeilla olisi mahdollisuus vielä voimakkaampaan ohjaukseen. Erilaisten pilottien 
skaalaamisen mahdollisuuksien selvittämiselle tunnistettiin tarvetta. 
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Täydennysrakentamisen edellytysten parantaminen kestävien joukkoliikenneyhteyksien 
ääressä korostui kaupunkien maankäyttöpolitiikassa. Monia maankäyttöpolitiikan 
instrumentteja käytetäänkin tiivistämisen edistämiseen. Myös keskeiset taloudelliset 
kannustimet liittyvät täydennysrakentamiseen maankäyttösopimuksissa.  

Muista kehittämistarpeista esille nousivat esimerkiksi muutosjoustavuuden parempi 
huomioiminen suunnittelussa ja rakennuksissa. Taloudellisten kannustimien käytön 
vahvistamisen tarve erityisesti olemassa olevan rakennuskannan energiaremonttien suhteen 
korostui. Lisäksi tunnistettiin tarve täsmentää energian tuotannon ja kulutuksen roolia 
maankäyttöpolitiikassa. 

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen maankäyttöpolitiikan keinoin liittyvä 
tutkimus jatkuu edelleen Smartland.fi-hankkeessa. Hankkeessa etsitään ratkaisuja kestävän 
kaupunkikehityksen taloudellisiin, ympäristöllisiin sekä sosiaalisiin haasteisiin lähestymällä 
maankäyttöpolitiikkaa ja sen tarjoamia kaupunkikehitystä ohjaavia instrumentteja 
kokonaisvaltaisesti, ylittäen perinteiset hallinto- ja tieteenalojen rajat. Vuonna 2021 
julkaistaan tutkimus maapolitiikan keinoista ilmastonmuutoksen hillinnässä ja 
sopeutumisessa 30 Suomen suurimpiin kuuluvassa kunnassa. 
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