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Sisältö

TIETOISKU

• Hiilineutraalin yhdyskuntarakenteen muutosvoimat

• Asukkaiden hiilijalanjälki erilaisissa yhdyskuntarakenteessa

• Rakentamisen rooli ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä

NÄKEMYS

• Johtopäätöksiä yhdyskuntasuunnittelun ja kaavoituksen 
kehittämiseksi



Yhdyskuntarakenne ja 
asukkaiden hiilijalanjälki



Yhdyskuntarakenteen perustyypit

Sisempi kaupunkialue
- 83% Kerrostaloja
- 12% Rivitaloja
- 5% Omakotitaloja

Ulompi kaupunkialue
- 27% Kerrostaloja
- 29% Rivitaloja
- 44% Omakotitaloja

Kaupungin kehysalue
- 6% Kerrostaloja
- 15% Rivitaloja
- 79% Omakotitaloja - SYKE

Haja-asutusalue
- n. 100% erillistaloja



Kaupunkien tiivistäminen oli 
aikoinaan ilmastoteko…



… mutta teknolgiat kehittyvät



Hiilineutraalisuus tavoitteena

• Hiilidioksidipäästöt  ≤  hiilen sidonta ilmakehästä hiilinieluihin

• Nollapäästöjen saavuttamiseksi kaikki maailman 
kasvihuonekaasupäästöt on siis kyettävä ottamaan talteen

• Nollapäästöt alussa vaikeita, joten kompensointi väliaikaisesti 
sallittu: 

• Investoimalla uusiutuviin energialähteisiin, energiatehokkuuteen 
tai muihin puhtaisiin, vähähiilisiin teknologioihin





Yhdyskuntarakenne ja asukkaiden 
hiilijalanjälki Suomessa
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*New energy efficient housing has reduced carbon footprints in outer but not in inner urban areas
J Ottelin, J Heinonen, S Junnila - Environmental science & technology, 2015



Kaupunkirakenne ja asukkaiden 
hiilijalanjälki Suomessa
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Uudisrakentamien rooli 
ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä



Rakentamisen hiilipiikki ja käyttövaihe

*A scenario analysis of the life cycle greenhouse gas emissions of a new residential area
A Säynäjoki, J Heinonen, S Junnila 2012

Environmental Research Letters 7 (3), 034037

Finnish climate 
act 609/2015 
- 80% carbon

EU 2030 climate & 
energy package

- 40% carbon
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Rakentamisen hiilipiikkiä pienemmäksi

Kiertotalous
• Rakennusten uudelleen 

käyttäminen
• Rakennusosien 

uudelleenkäyttäminen
• Rakennusmateriaalien 

uusiokäyttö

Hiiltä sitovat 
rakennusmateriaalit
• Puuperäiset
• Ideointiasteella olevat

Hiilineutraali valmistus
• Sähköistäminen, biokaasut
• Hiilidioksidin talteenotto 

tehtailla
• (Hiilidioksidin kompensaatiot)



Käyttövaiheen energiaprofiilit

• lämpökuva• Sähkö lähestyy 
nollapäästöjä

• Kaukolämpö 
perustuu vielä 
pitkään polttoon ja 
päästöt ovat sähköä 
suurempia



Mitä JOHTOPÄÄTÖKSIÄ tästä kaikesta 
tiedosta voi tehdä 
yhdyskuntasuunnittelun ja kaavoituksen 
kehittämiseksi?



Johtopäätöksiä hiilineutraalin yhdyskunnan 
kehittämiseksi

1. Tulevaisuutta ei voi suunnitella, kaikki muuttuu juuri nyt

2. Lineaarisesta yhdyskuntasuunnittelusta sykliseen, vrt. 
kiertotalous

• Muuntojoustava kaava ja yhdyskuntarakenne välttämätön
• Modulaarisuus, rajapinnat, monikäyttöisyys, muutosvalmius

3. Sektoriajattelusta täytyy luopua yhdyskuntasuunnittelussa, ei 
rakentaminen vs. liikenne vs. energia vs. palvelut, jne.



Johtopäätöksiä hiilineutraalin yhdyskunnan  
kehittämiseksi

1. Tiivistyminen vs. hajautuminen ei keskeistä hiilineutraalisuuden 
näkökulmasta

2. Sähköjärjestelmä puhdistuu merkittävästi lämpöä nopeammin

3. Rakentamisen hiilipiikki kasvavilla alueilla on keskeinen hiilipäästöjen 
lähde, verrattavissa energiankulutuksen päästöihin

4. Liikkumisen päästöt samansuuruisia tiiviissä ja väljässä (lentäminen vs. 
henkilöautot)

5. Hiilikompensaatiot ongelmallisia, koska tuplamyyntiä valtavasti



Yhdyskuntasuunnittelun kehittämisen 
teemat, TIIVIIT RAKENTEET

• Erityistä huomiota, koska valtakunnalliset 
toimet vaikuttaneet heikommin

• Kotitalouksien välinen jakaminen, 
yhteiskäyttö (vrt. yhden hengen taloudet)

• Asuntojen vaihtaminen perhekoon 
mukaan

• Kaukolämmön matalahiiliratkaisut, 
kaksisuuntainen energiasysteemi

• Kakkosasuntojen tarve alas

• Rakennusten käyttötarkoitus joustavaksi

• Tuottovaatimuksen mataluuden hyödyt

• Korkeat tornitalot ongelmallisia:
• Materiaalitehottomuus, rak.materiaalit

• Viihtyminen kaupungin sisällä
• Luontoarvot, viherkerroin, lähiturismi

• Raide, sähkö ja kevyt liikenne

• ”Tuplakulutuksen” vähentäminen, l. mistä 
kaikesta yksittäiset asunnot voivat luopua

• Kulutusvolyymin uudelleen 
kohdentaminen=> esim.
• Alueelliset + kiinteistökohtaiset uusiutuvan 

energian investoinnit 
• Vähäpäästöiset palvelut & matkat



Yhdyskuntasuunnittelun kehittämisen 
teemat, PIENTALOVALTAISET RAKENTEET

• Hyödynnetään uusia teknologioita ja markkinamahdollisuuksia (lämpöpumpt, 
aurikokennot, puurakenteet, sähköautot, kotoilu, rahan hinta kuluttajalle, etc.)

• Laajakaista ja latauspiste väljän asumisen minimi-infra

• Asumisen energiansäästö (vrt. energiansäästö = rahansäästö)

• Hajautettu hybridienergiantuotanto, esim. lämpöpumppu-, aurinkokenno, pelletti- ja puu 

• Vähäpäästöiset (sähkö+bio) autot ja pyörät

• Hiiltä sitovat rakenteet ja alueet

• Kulutusvolyymin uudelleen kohdentaminen=> esim. matalaenergiatalot+ aurinkoenergia+ 
akut+ sähköautot

• Houkuttelevuuden lisääminen, tyhjät talot täyteen
• Uusi ”kyläkauppa”, Etätyömahdollisuuden parantaminen, Hajautetut palvelut tukemaan 

alueellista ajankäyttöä, Lähiruokaa



www.smartland.fi,  @SmartLandFI

Equilibrium housing prices and rents (WP1) Demand for housing space

Energy efficiency of building 
stock and urban structure

- Quantity & quality
- Energy use

- Income level
- Population

(inc. demographic mix)
- Amenities
- Subsidies

Housing supply

- Interest rates
- Uncertainty
- Expectations
- Taxation
- Maintenance 

cost

Required yield

Climate change impact
(WP3)

Residential segregation
(WP2)

LAND 
USE 

POLICIES

- Availability of buildable land
- Zoning:

→  Urban structure and density
Building typology
Dwelling types and sizes

- Regulations and requirements
→ Construction costs

- Information & incentives
- Agreements

Construction of housing units

RentsValues



Smart density 
= 

Less intensity



aalto.fi

Kiitos!
Prof. Seppo Junnila

Aalto University


