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1. TIIVISTELMÄ 

 

Tässä raportissa on esitetty Turvesuonristin asemakaavamuutoksen ilmastovaikutusten arvioinnin 

tulokset ja ilmastovaikutusten lieventämistoimenpiteet. Turvesuonristin alueelle on suunnitteilla 

Turveradantien länsipuolelle Tapiola Golfin laajennusosa ja Turveradantien itäpuolelle puolestaan 

liikuntakeskus Rosegarden, johon sijoittuu useita sisäpalloiluhalleja, ulkokenttiä, ravintola ja kun-

tosali. 

 

Työssä on selvitetty Turvesuonristin asemakaavamuutoksen vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillin-

tään ja sopeutumiseen. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia kaavamuutoksen toteutukseen on arvioitu 

esirakentamisen, rakennusten rakentamisen, liikenteen, rakennusten käyttämän energian ja ra-

kennusten koko elinkaaren osalta. Kaikista näistä osa-alueista on laskettu hankesuunnitteluvai-

heessa saatavilla olleiden aineistojen perusteella arvio hankkeen ilmastoa lämmittävästä vaikutuk-

sesta, eli hiilijalanjäljestä CO2-ekvivalentteina. Selvityksessä on laskettu myös kaavamuutoksen 

aiheuttama hiilivarastojen ja hiilinielujen muutos kaava-alueen Turveradantien itäpuolisella alu-

eella, joka on nykyisin lähinnä metsä- ja suoaluetta. Kaavamuutoksen vaikutuksia ilmastonmuu-

tokseen sopeutumiseen on arvioitu laadullisesti. 

 

Tuloksena voidaan todeta, että suurin osa Turvesuonristin kaavamuutoksen toteuttamisen ilmas-

tovaikutuksista aiheutuu rakentamisen aikana esirakentamisesta (35 % koko hankkeen ilmasto-

vaikutuksista), ja siellä erityisesti paalulaatasta. Paalulaatan päästöt ovat kytköksissä teräsbeto-

nisten paalujen ja teräsbetonisen laatan valmistuksessa syntyviin päästöihin. Käytön aikana suu-

rimmat päästöt syntyvät kävijäliikenteestä (44 % koko hankkeen ilmastovaikutuksista, kun tar-

kasteluaika on 50 vuotta). Lisäksi jos energiamuotona on verkkosähkö, rakennusten käytön aikai-

nen energiankulutus aiheuttaa 9 % koko hankkeen päästöistä. Päästöjen lisäksi maankäytön muu-

tos aiheuttaa noin 15 000 tonnin hiilivaraston poistuman rakentamisen yhteydessä ja 3500 tonnin 

hiilinielun pienenemisen 50 vuoden tarkastelujakson aikana. 

 

Merkittävimmät riskit ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät kaavan toteutuksessa muuttu-

viin vedenhallinnan olosuhteisiin, jotka vaikeuttavat hulevesien ja tulvien hallintaa tontilla ja lisää-

vät tulvimisen riskiä tontilla ja veden alajuoksulla, joka tulvii jo nykyisellään. Lisäksi riskejä sopeu-

tumiselle ovat luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, kuivuus ja paahteisuus ja kasvillisuu-

den määrän merkittävä vähentyminen alueella. 

 

Ilmastovaikutusten lieventämistoimenpiteet esirakentamisen osalta liittyvät suunnitteluratkaisui-

hin ja materiaalivalintoihin. Kaavoitusvaiheessa suosituksena on tarkentaa Turvesuon esirakenta-

misen yleissuunnitelmassa esitetyn paalulaatan mitoitusta. Rakennusten päästöihin voidaan vai-

kuttaa kaavoituksessa mm. määräyksillä, joilla edistetään uusiutuvan energian hyödyntämistä. 

Liikkumisen ilmastovaikutusten lieventämiseksi tulisi kallistaa kulkutapajakaumaa julkisen liiken-

teen (bussit, raidejokeri) sekä jalankulun ja pyöräilyn suuntaan, mikä on haastavaa hankkeen 

suunnitellun sijainnin näkökulmasta. Silti tärkein lievennystoimenpide olisi edistää julkisen liiken-

teen palvelutason ja vuorovälin parantamista alueella julkisen liikenteen kulkutapaosuuden kasva-

miseksi. Hiilivarastojen ja -nielujen säilyttämiseksi rakentaminen tulee tehdä siten, että olemassa 

olevaa maastoa ja puustoa säilytetään mahdollisimman paljon ja rakentamattomille tontinosille 

istutetaan uutta kasvillisuutta, nurmialuetta ja puustoa. Tärkeimmät ilmastonmuutoksen sopeutu-

mista edistävät toimenpiteet liittyvät hulevesiratkaisuihin: hulevesien hallinnan suunnitteluun, 

etenkin läpäisevän pinnan määrään sekä hulevesien imeyttämiseen ja viivyttämiseen alueella. 
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2. JOHDANTO 

2.1 Selvityksen taustat ja tavoitteet 

 
Tässä selvityksessä on arvioitu Turvesuonristin kaava-alueen (Kuva 1) toteuttamisen ilmastovai-

kutukset. Kaavan toteuttamisen aiheuttamat päästöt on laskettu Turvesuon kaava-alueella Turve-

radantien molemmin puolin sijaitseville alueille. Turveradantien länsipuolella sijaitsee golfkeskus 

Tapiola Golf (jäljempänä TAGi), johon on suunnitteilla laajennusosa. Turveradantien itäpuolelle 

puolestaan on suunnitteilla liikuntakeskus Rosegarden, johon sijoittuu useita sisäpalloiluhalleja, 

ulkokenttiä, ravintola ja kuntosali. 

 

 

Kuva 1 Turvesuonristin kaava-alue (Espoon karttapalvelu). 

Nykytilanne Turvesuonristin asemakaavan muutosalueella on havainnollistettu ilmakuvassa (kuva 

2). Turveradantien länsipuolella sijaitseva golfkeskus TAGI:n alue ei tule muutoksen myötä muut-

tumaan merkittävästi, nykyisen rakennuksen laajennusosaa lukuun ottamatta. Pysäköintialue jää 

nykyiselleen niiltä osin kuin se ei ole laajennusosan kohdalla. Alueen nykyiset toiminnot säilyvät ja 

laajennusosa täydentää toimintoja tuoden alueelle lisää palveluita, majoitustilaa ja liikuntatilaa. 

Laajennusosan lisäksi nykyiseen rakennuksen seinustaan rakennetaan lyöntikatos. 

 

Turveradantien itäpuolinen kaava-alue muuttuu merkittävästi. Alueelle rakennetaan liikuntakes-

kus, johon sisältyy muun muassa sisähalleja, ulkokenttiä ja parkkipaikka. Itäpuolella on nykyisin 

jonkin verran varastoalueita, joissa on toteutettu pohjanvahvistus sekä teollisuus- ja varastora-

kennuksia. Muutoin alue on nykyisin rakentamatonta kosteaa tai suopohjaista metsää. 
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Kuva 2. Turvesuonristin asemakaavan muutosalue, ilmakuva 06/2021 (Espoon karttapalvelu). 

 

 

 

Kuva 3. Golfkeskus TAGI:n laajennusosa (punaisella) ja tien itäpuolisen liikuntakeskus Rosegardenin uu-

disrakennukset (tumman punainen) (Ark Brut, 2022). 
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Kaava-alueen muutoksen ilmastovaikutusten arviointi jakautuu tässä selvityksessä seuraaviin osa-

alueisiin: 

 

1. Esirakentaminen 

2. Rakennukset 

a. Rakennusten rakentamisen päästöt 

b. Rakennusten käytön aikaisen energian päästöt 

3. Liikenne 

a. Liikenteen päästöt rakentamisen aikana 

b. Liikenteen päästöt käytön aikana 

4. Hiilivarastojen ja hiilinielujen muutos 

5. Vaikutukset ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
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3. ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

 

3.1 Esirakentamisen ilmastovaikutukset 

 

Esirakentamisen päästöt on jaoteltu Rosegardenin ja TAGin tonttialueisiin sekä muuhun kaava-

alueeseen (kuva 4). Rosegardenin ja muun kaava-alueen esirakentamistoimenpiteiden määrätie-

dot perustuvat Rambollin vuonna 2015 laatimaan Turvesuon esirakentamisen yleissuunnitelmaan. 

Muulle kaava-alueelle esirakentamistoimenpiteitä on suunniteltu vain osittain. Kaava-alueen ete-

läisimmälle osalle sekä Turveradantielle ei ole suunniteltu esirakentamista Turvesuon esirakenta-

misen yleissuunnitelman yhteydessä. Yleissuunnitelmassa esirakentamistoimenpiteet ovat mitoi-

tettu epätarkalla tasolla, jonka vuoksi myös päästölaskennan tuloksiin liittyy epävarmuutta. 

 

 

 

Kuva 4 Turvesuonristin kaava-alue jaoteltuina esirakentamisen päästöjen arvioinnissa käytettyihin alue-

rajauksiin (Espoon karttapalvelu) 

 

Esirakentamisesta aiheutuvat päästöt koko kaava-alueella ovat n. 22 010 t CO2 ekv. Kaava-alueen 

savi- ja turvepitoinen maaperä vaatii paljon esirakentamistoimenpiteitä kantavaan maahan raken-

tamiseen verrattuna. Mikäli kohde rakennettaisiin geoteknisesti paremmalle maaperälle, päästöt 

olisivat esirakentamisen osalta pienemmät. Taulukossa 1 on esitetty alueen esirakentamisen pääs-

töt jaoteltuna Rosegardenin tonttialueen, TAGin tonttialueelle rakennettavan laajennusosan ja 

muun kaava-alueen päästöihin. Tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että esirakennustoimenpi-

teistä pilari- ja massastabilointi sekä osa massanvaihdosta ja penkereistä on jo toteutettu. 
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Taulukko 1 Liikuntakeskus Rosegardenin ja Golfkeskus TAGin laajennusosan esirakentamisen päästöt ja-

oteltuna rakennusosittain. 

Toimenpide  Rosegarden Golfkeskus TAGin 

laajennusosa 

Muu kaava-alue 

 Päästömäärä  

(t CO2 ekv.) 

Osuus 

päästöistä 

(%) 

Päästömäärä  

(t CO2 ekv.) 

Osuus  

päästöistä 

(%) 

Päästömäärä  

(t CO2 ekv.) 

Osuus  

päästöistä 

(%) 

Puuston poisto 5 0,04 - - 2 0,03 

Paalulaatta 8 707 58,3 - - 3 241 47,6 

Pilaristabilointi 2 388 16,0 - - 1 798 26,4 

Massastabilointi 813 5,4 - - 669 9,8 

Massanvaihto savi 166 1,1 - - - - 

Massanvaihto turve 223 1,5 - - 94 1,4 

Ojien kaivu 15 0,1 - - 19 0,3 

Penger, murske 612 4,1 - - 412 6,0 

Yleistäyttö, murske 1 929 12,9 - - 583 8,6 

Asfalttipäällyste 60 0,4 2 0,7 - - 

Paalut - - 305 99,0 - - 

Asfalttipäällysteen 

poisto 

- - 1 0,3 - - 

Yhteensä 14 936  308  6 818  

 

Rosegardenin tonttialueen päästöt ovat n. 14 936 t CO2e. Suurin päästölähde on paalulaatta, joka 

muodostaa lähes 60 % tontin esirakentamisen päästöistä. Paalulaatan päästöt ovat kytköksissä 

teräsbetonisten paalujen ja teräsbetonisen laatan valmistuksessa syntyviin päästöihin. Toiseksi 

suurin päästölähde on pilaristabilointi (16 %), joka alueelle on jo toteutettu kalkkisementti-sideai-

neseoksella. Yleistäytön päästömäärää selittää poiskaivettavan maa-aineksen (savi ja turve) suuri 

määrä n. 100 800 m3ktr, joka korvataan kalliomurskeella. Kalliomurskeen materiaalipäästöosuu-

teen eli elinkaaren vaiheisiin A1-A3 sisältyy kalliopinnan esiin kaivu, poraaminen, räjäyttäminen, 

räjäytetyn kiviaineksen kerääminen, kuljetus, murskaus ja seulonta (SYKE 2021). 

 

Golfkeskus TAGI:n laajennusosan esirakentamisen päästölaskennassa on huomioitu vain uuden 

rakennuksen paaluperustukset sekä piha-alueen nykyisen asfalttipäällysteen poistoa ja uusi as-

faltointi. Edellä mainittujen esirakentamistoimenpiteiden päästöt ovat n. 308 t CO2e, joista 99 % 

muodostuu teräsbetonipaalujen päästöistä. 

 

Muun kaava-alueen päästöt ovat n. 6 818 t CO2 e. Alueen suurimmat päästölähteet muodostuvat 

Rosegardenin tonttialueen tapaan paalulaatasta (48 %) sekä jo toteutetusta pilaristabiloinnista (26 

%). 

 

Kuvissa 5–8 on esitetty esirakentamistoimenpiteiden päästöt alueittain jaoteltuina materiaalien 

tuotantoon, kuljetuksiin ja työmaatoimintoihin eli elinkaaren vaiheisiin A1-A5. Jokaisella alueella 

käytettävien rakennusmateriaalien valmistuksen päästöt ovat n. 90 % esirakentamisen kokonais-

päästöistä. Tämä on seurausta esirakentamiseen käytettävien keskeisten materiaalien (betoni, te-

räs, sementti ja poltettu kalkki) valmistuksen päästöintensiivisyydestä, sillä suuri osa valmistus-

prosesseista perustuu fossiilisten polttoaineiden ja sähkön kulutukseen. Myös itse materiaalit ai-

heuttavat päästöjä, esim. sementin valmistuksessa käytettävästä kalkkikivestä vapautuu huomat-

tava määrä hiilidioksidia sitä kuumennettaessa. Kivi- ja maamassat aiheuttavat puolestaan kulje-

tusmääriensä johdosta päästöjä, mutta myös kalliomurskeen valmistusvaihe tuottaa päästöjä suu-

ren tarvittavan määränsä vuoksi. Puuston poiston päästöihin sisältyy hakkuukoneiden käytön ai-

kaiset päästöt ja kaadetun puuston poiskuljetuksesta aiheutuvat päästöt. 
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Kuva 5 Rosegardenin tonttialueen esirakentamisen päästöt jaoteltuina materiaalien tuotantoon, kuljetuk-

siin ja työmaatoimintoihin. 

 

 

Kuva 6 Tapiolan Golfkeskuksen tonttialueelle rakennettavan laajennusosan esirakentamisen päästöt ja-

oteltuina materiaalien tuotantoon, kuljetuksiin ja työmaatoimintoihin. 

 

 

Kuva 7 Turvesuonristin muun kaava-alueen esirakentamisen päästöt jaoteltuina materiaalien tuotantoon, 

kuljetuksiin ja työmaatoimintoihin. 
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3.2 Rakennusten ilmastovaikutukset  

 

3.2.1 Rakennusten elinkaari 

 

Liikuntakeskus Rosegardenin ja Golfkeskus TAGI:n laajennusosan rakennusten ilmastovaikutukset 

on laskettu koko elinkaarelle hankesuunnitteluvaiheen lähtötietoihin perustuen. Taulukko 2 esittää 

elinkaaren päästövaikutukset yhteensä koko elinkaaren (50 vuoden) aikana ja lisäksi on esitetty 

ympäristöministeriön menetelmän mukainen päästöarvo neliömetriä kohden vuodessa. Elinkaaren 

päästöarvoissa on mukana elinkaaren vaiheet A1-C4, sisältäen myös liikenteen ja rakentamisen 

päästöt sekä käytön aikaiset päästöt. Rakentamisen ja käytön aikaisen energian päästöjä on käsi-

telty tarkemmin seuraavissa luvuissa. 

 

Liikuntakeskus Rosegardenin elinkaaren päästöt ovat arvion mukaan yhteensä noin 11 000 t CO2e, 

mikä tarkoittaa noin 16 kg CO2e/m2/vuosi. Koska liikuntahallit on laskettu erillisinä rakennuksina, 

arvo voi poiketa jonkin verran laskentatavoista riippuen. Tässä laskennassa liikuntahallit on las-

kettu erikseen, koska niiden korkeudet vaihtelevat, mikä vaikuttaa olennaisesti käytettäviin raken-

nusmateriaalien määriin. Päästöjen jakautumista elinkaarelle on havainnollistaa Kuva . Suurimmat 

päästövaikutukset syntyvät materiaalien valmistuksesta ja käytön aikaisesta energiasta. 

 

Golfkeskus TAGI:n laajennusosan elinkaaren päästöt ovat noin 2 000 t CO2e, eli vuosittain noin 18 

kg CO2e/m2. Suurimmat päästöt syntyvät valmistuksesta (42 %) ja käytön aikaisesta energian 

käytöstä (47 %). Kuva  havainnollistaa päästöjen jakautumista elinkaarelle. 

Taulukko 2 Rakennusten elinkaaren hiilijalanjälki. 

Elinkaaren hiilijalanjälki (A1-C4) Rosegarden Golfkeskus TAGin 

laajennusosa 

Yhteensä, t CO2 ekv. 50 v elinkaaren aikana 11 077  2 046 

Yhteensä, kg CO2 ekv. /kem2/a (YM, 2019) 16,46  18,41 

Taulukko 3 Liikuntakeskus Rosegardenin liikuntahallien elinkaaren päästöt. 

 Hiilijalanjälki, t CO2 

ekv., 50 v 

Hiilijalanjälki,  

kg CO2 ekv. /m2/vuosi 

Rosegarden (Tennishalli 1) 3 585 18,83 

Rosegarden (Tennishalli 2) 2 417 18,24 

Rosegarden (Padelhalli 1) 1 952 17,48 

Rosegarden (Padelhalli 2) 1 647 15,09 

Rosegarden (muut tilat) 1 565 12,67 

Rosegarden yhteensä 11 166 16,46 
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Kuva 8 Liikuntakeskus Rosegarden, elinkaaren aikaiset päästöt (One Click LCA, 2022) 

 

 

Kuva 9 Golfkeskus TAGI, elinkaaren aikaiset päästöt (One Click LCA, 2022) 

 

3.2.2 Rakennusten rakentaminen 

 

Rakennusten rakentamisen päästöt, eli elinkaaren vaiheet A1-A5 on esitetty alla vaiheittain (tau-

lukko 4, kuva 11 ja 12). Suurimmat päästövaikutukset syntyvät tuotevaiheessa rakennusmateri-

aalien valmistuksesta. Kuljetukset ja rakentamisvaiheen päästöarviot perustuvat hankesuunnitte-

luvaiheen arvioinnissa oletuksiin ja ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen arviointimene-

telmän (2019) taulukkoarvoihin. Yhteensä Turvesuonristin kaavamuutoksen myötä uusien raken-

nusten rakentamisen päästöt ovat noin 5 600 t CO2 ekv., eli keskimäärin noin 7 kg CO2 ekv. 

/m2/vuosi. Arvio perustuu hankesuunnitteluvaiheen hyvin karkeisiin arvioihin rakennusmateriaa-

leista ja määristä, joten arvio on tarkoitettu suuntaa antavaksi. Todellisuudessa ainakin Rosegar-

denin päästöt saattavat jäädä arvioitua pienemmäksi, sillä liikuntakeskuksen rakennusmassat on 

laskettu erillisinä, joka antaa varhaisen vaiheen arvioinnissa kuitenkin tarkemman tuloksen raken-

nusten korkeuksien vaihdellessa. 

Taulukko 4 Rakennusten rakentamisen päästöt. 

Rakentaminen (A1-A5) Rosegarden (t CO2 ekv.) Golfkeskus TAGin laajen-

nusosa 

A1-A3 Tuotevaihe 4 224  895 

A4 Kuljetus rakennus-

paikalle 

273 31,6 

A5 Rakentamisvaihe 130 46 

Yhteensä 

t CO2e 4 628  972 

kg CO2e/m2/vuosi 6,3 7,8  

 

 



 

 

 

 

10 

 

 

Kuva 10. Liikuntakeskus Rosegardenin elinkaaren alkuvaiheiden (A1-A5) päästöt liikuntahalleittain. 

 

 

Kuva 11. Golfkeskus TAGI:n laajennusosan elinkaaren alkuvaiheiden (A1-A5) päästöt. 

 

3.2.3 Rakennusten käytön aikainen energia 

 

Rakennusten käytön aikaiset energiapäästöt on esitetty taulukossa alla (taulukko 5). Käytön aikai-

nen energia on tyypillisesti suurin elinkaaren päästöjä nostava tekijä ja se muodostaa suurimman 

osan koko elinkaaren aikaisista päästöistä. Suomessa rakennusten lämmitys aiheuttaa 25 % vuo-

sittaisesta energiankulutuksesta (Tilastokeskus, 2022). Tässä laskelmassa sähkön käyttö on otettu 

huomioon YM:n ohjeen mukaan (2019) ja lisäksi on vertailtu vähäpäästöisempien sähkömuotojen 

käytön vaikutusta päästöihin. 

 

Liikuntakeskus Rosegardenin hankesuunnitelmassa on todettu, että hanke on tavoitteena toteuttaa 

hiilineutraalisti rakentamisen ja käytön osalta. Hankesuunnitelmaan on kirjattu, että tontille tullaan 

rakentamaan maalämpöjärjestelmä, joka tuottaisi kiinteistön lämpö- ja viilennysenergian, sekä 

aurinkopaneeleita. Golfkeskus TAGin laajennusosan viitesuunnitelmassa ei ole mainintoja käytet-

tävistä energiamuodoista ja -kulutuksesta. 
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Vähäpäästöisemmän energiamuodon vaikutuksia on tässä selvityksessä verrattu vaihtamalla ener-

giamuodoksi päästölaskentaohjelman vihreä sähkö (OneClickLCA 2018), joka sisältää 10 % aurin-

koenergiaa, 30 % vesivoimaa ja 60 % tuulienergiaa. Tämä päästökerroin on 0,0221 kg CO2 ekv. / 

kWh, mikä ottaa huomioon myös vihreän sähköntuotannon elinkaarisia päästöjä. 

 

Energiamuotojen vaikutus on esitetty taulukossa 5. Vertailussa vihreän sähkön käyttö pienentää 

energiankäytön päästöjä Rosegardenin osalta noin 55 %. TAGin tapauksessa vastaavasti valitta-

essa uusiutuva energiamuoto mahdollinen päästövähenemä on noin 63 %.  

 

Lämpöpumppujen käyttämä sähkö on Rosegardenin hankesuunnitelman mukaisesti sertifioitua uu-

siutuvaa sähköenergiaa, ja sen johdosta maalämmön suorat päästöt ovat nolla. Myös lämpöpump-

pujen käyttämän uusiutuvan sähkön tuotannosta syntyisi elinkaaren aikaisia epäsuoria päästöjä, 

mutta niiden huomioiminen vaatisi tiedon maalämmön sähkönkulutustarpeesta kohteessa, mistä 

ei tässä suunnittelunvaiheessa ole tarkkaa arviota. 
 

Taulukko 5. Hankesuunnitteluvaiheen arvio Rosegardenin ja golfkeskus TAGi:n laajennusosan käytön ai-

kaisen energian päästövaikutuksista.  

Käytön aikainen energia 

B6 

Rosegarden Golfkeskus TAGin laajen-

nusosa 

Verkkosähkö 4 621 t CO2 ekv. 991 t CO2 ekv. 

Vihreä sähkö 2 086 t CO2 ekv. (-55 %) 371 t CO2 ekv. (-63 %) 

Maalämpö   0 t CO2 ekv.  

(jos järjestelmä käyttää serti-

fioiutua uusiutuvaa sähköä) 

0 t CO2 ekv.  

(jos järjestelmä käyttää serti-

fioiutua uusiutuvaa sähköä) 

 

  

Kuva 12. Rosegardenin eri rakennusosien käytön aikaisen energian päästöt YM:n menetelmällä laskettuna 

(kg CO2e) (One Click LCA, 2022). 

 

Tuloksista on huomattava, että tässä vertailussa eri rakennusmassojen korkeus ei vaikuta oletet-

tuun energiankulutukseen, joka on arvioitu rakennusten suurimman sallitun pinta-alakohtaisen 

energiankulutuksen mukaan. Toteutunut energiankulutus voi vaihdella rakennuksen tilavuuden 

mukaan. Vertailussa on hyödynnetty eri rakennustyyppien suurinta sallittua energiankulutuksen 

lukua, joten sekä TAGI:n että Rosegardenin rakennukset ovat vertailukelpoisia keskenään ja an-

tavat suuntaa kulutuksen päästöistä hankesuunnittelutasolla. Tulos osoittaa käytännössä suurim-

man mahdollisen energiankulutuksen päästöjen suuruusluokan valitulla energiamuodolla. 
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3.3 Liikenteen ilmastovaikutukset 

 

Esirakentamisen aikana ja rakennusten rakentamisen aikana syntyvät liikenteen päästöt on esi-

tetty alla (Taulukko 6). Esirakentamisen aikaisesta liikenteestä syntyy päästöjä yhteensä noin 1083 

t CO2 ekv. ja rakennusten rakentamisen aikana noin 405 t CO2 ekv. Merkittävin tekijä rakentamisen 

aikaisissa liikenteen päästöissä on Rosegardenin alueen esirakentamisen vaatima liikenne, josta 

pelkästään aiheutuu noin 807 t CO2 ekv. päästöjä. 

Taulukko 6. Rakentamisen aikana syntyvät liikenteen päästöt 

Liikenteen päästöt rakenta-

misen aikana 

Rosegarden Golfkeskus TA-

Gin laajen-

nusosa 

Muu kaava-

alue 

Yhteensä 

Liikenteen päästöt esiraken-

tamisesta (A4), t CO2 ekv. 
807,4 7,2 267,9 1082,5 

Liikenteen päästöt rakennu-

sten rakentamisesta (A4, 

A5), t CO2 ekv. 

327,0 77,7 
ei suunniteltuja 

rakennuksia 
404,7 

Yhteensä, t CO2 ekv. 1134,4 84,9 267,9 1487,2 

 

Esirakentamisen aikaisen liikenteen päästöjen arvioinnissa rakennusmateriaalien kuljetusmatkaksi 

asetettiin 20 km. Alueelta kaivettava turve ja savi oletettiin kuljetettavan Kulmakorven maanläji-

tysalueelle, joka sijaitsee 17 km etäisyydellä Turvesuolta. 

 

Rakentamisen aikainen liikenteen päästövaikutus on arvio, joka perustuu hankesuunnitelmassa 

saatavilla olleisiin tietoihin rakennusten määrätiedoista ja rakentamisen liikenteen päästöjen tau-

lukkoarvoon (YM, 2019). Todellisuudessa rakentamisen päästöt saattavat olla raportoituja pienem-

mät, sillä tässä vaiheessa laskennassa on tehty oletuksia ja esimerkiksi Rosegardenin liikuntahallit 

on laskettu erillisinä rakennuksina hallien korkeusvaihteluiden takia ja tarkempien määrätietojen 

vielä puuttuessa. On myös huomioitava, että rakennusten rakentamisen aikaisissa liikennepääs-

töissä on mukana myös muita työmaan toimintoja, sillä vaiheen A5 päästöarvo on keskimääräinen 

rakennustyömaan skenaario ympäristöministeriön (2019) rakennuksen vähähiilisyyden arviointi-

menetelmän mukaisesti. 

 

Rosegardenin ja golfkeskus TAGin laajennusosan käytön aikana syntyvät liikenteen päästöt on esi-

tetty alla (Taulukko 7 ja kuva 14). Rosegardenin arvioidut kävijämäärät ovat TAGin arvioituja kä-

vijämääriä suuremmat, mikä on suoraan verrannollinen käytön aikana syntyviin liikenteen pääs-

töihin. 

Taulukko 7. Liikuntakeskus Rosegardenin ja Golfkeskus TAGI:n laajennusosan käytön aikaiset liikenteen 

päästöt. 

Liikenteen päästöt käytön ai-
kana 

Rosegarden 

  2022 2030 2040 2050 2060 2072 

Henkilöautoliikenne, t CO2e 861 702 514 352 352 352 

Bussiliikenne, t CO2e 35 25 20 18 18 18 

Yhteensä, t CO2e 896 728 534 369 369 369 

 
Liikenteen päästöt käytön ai-
kana 

Golfkeskus TAGI:n laajennusosa 

  2022 2030 2040 2050 2060 2072 

Henkilöautoliikenne, t CO2e 54 44 32 22 22 22 

Bussiliikenne, t CO2e 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Yhteensä, t CO2e 54 44 32 22 22 22 
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Kuva 13. Rosegardenin ja Tapiolagolfin kävijäliikenteen päästökehitys 50 vuoden tarkasteluajanjaksolla 

Laskennat on muodostettu vuosille 2022 ja 2030 olettaen, että kävijämäärä pysyy samana vuodet 

2022–2030, ja liikenteen päästökerroin pienenee vuoteen 2050 saakka VTT:n muodostaman val-

takunnallisen ennusteen mukaisesti. Vuosille 2050–2072 on käytetty vuoden 2050 liikenteen pääs-

töennusteen mukaisia kertoimia, mikä on epävarma ja todennäköisesti konservatiivinen arvio. 

Näillä oletuksilla kävijäliikenteestä syntyvät päästöt pienenevät vuoteen 2072 mennessä noin 59 

%. 

 

Kumulatiiviset päästöt vuoteen 2072 saakka näillä kävijämäärillä ja päästökertoimilla olisivat ko-

konaisuudessaan noin 27 500 t CO2 ekv. (Taulukko 8). 

Taulukko 8. Kumulatiiviset liikenteen päästöt vuosilta 2022–2030. 

Kumulatiiviset liikenteen  

päästöt vuosilta 2022–2072 

Rosegarden Golfkeskus TAGin 

laajennusosa 

Yhteensä 

 

Henkilöautoliikenne, t CO2 ekv. 24 884 1 563 26 447 

Bussiliikenne, t CO2 ekv. 1 062 4 1 066 

Yhteensä, t CO2 ekv. 25 947 1 567 27 514 

 

Rosegardenin käytön ajan liikenteen päästölaskenta pohjautui kävijämääräennusteeseen, jonka 

mukaan 73 % kävijöistä saapuu henkilöautolla. Tapiola Golfin liikennemääräennusteessa kävijöi-

den kulkutapajakauma on 98 % henkilöautolla ja 2 % julkisella liikenteellä tai polkupyörällä. Las-

kennoissa oletettiin, että keskimääräinen kuljettu matka yhteen suuntaan olisi 10 km. 

 

3.4 Hiilivarastojen ja hiilinielujen muutos 

 

Hiilivarastojen ja hiilinielujen muutosta arvioitiin ainoastaan Turveradantien itäpuolisen kaava-alu-

een osalta, koska TAGin laajennusosa ei tule aiheuttamaan merkittäviä ilmastovaikutuksia näillä 

osa-alueilla. Golfkeskuksen viitesuunnitelman mukaan piha-alue ei tule merkittävästi muuttumaan 

(ainoastaan mm. perennaistutuksia), joten muuhun kaava-alueeseen verrattuna vertailukelpoisen 

tarkkuustason säilyttämiseksi TAGin alueen osalta ei tehty hiilivarastojen ja hiilinielujen muutoksen 

arviointia. Hiilivaraston ja hiilinielun muutos arvioitiin alla olevan kartan osoittamalta vihreältä alu-

eelta (kuva 15). 
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Kuva 14. Kartta aluerajauksesta hiilivaraston ja hiilinielun arvioinnissa. 

 

Turvesuo on nykyisellään rakentamatonta puustoista tai vähäpuustoista suoaluetta. Suunnitellun 

rakentamisen seurauksena alueelta poistuisi yhteensä noin 15 000 tonnin suuruinen hiilivarasto 

turpeen poiston myötä. Alueen hiilinielu taas pienenisi 50 vuoden tarkastelujakson aikana noin 

3500 t (vuotuinen pienenemä noin 70 t). Taulukko 9 esittää hiilivaraston ja hiilinielun muutokset 

Rosegardenin tonttialueella ja muulla kaava-alueella (pois lukien TAGin alue) sekä yhteensä. Muu-

tos jakaantuu suhteellisen tasaisesti Rosegardenin tonttialueelle ja muulle kaava-alueelle. 

 
Taulukko 9. Hiilivaraston ja hiilinielun muutos kaava-alueella.  

 Rosegarden Muu kaava-alue 

(pl. TAGin alue) 

Yhteensä Yksikkö 

Pinta-ala 3,9 3,6 7,5 ha 

Hiilivaraston poistuma 7 820 7 220 15 040 t C 

Hiilinielun muutos 

(50v aikana) 

-2000 -1500 -3500 t C 

 

Tulosten tulkinnassa on huomioitava, että turvemaiden hiilitaseen muutoksen laskentaan nykyme-

netelmillä liittyy epävarmuuksia. Laskenta pohjaa tietoihin Turvesuon alueen turpeen kokonais-

määrästä, turvetyypistä, ja turpeen keskimääräisestä kuiva-aineen hiilipitoisuudesta per kuutio. 

 

Turvemaametsien hiilivaraston määrä riippuu turpeen paksuudesta, tiheydestä ja hiilipitoisuu-

desta. Turvesuon alueella turvekerroksen keskipaksuus on 2,1 m ja suurin turvepaksuus 3,5 m ja 

turpeen kokonaismäärä on GTK:n arvion mukaan 320 000 suo-m3. GTK:n toteuttamassa Mankkaan 

turvesuon metaanivuot, turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus -selvityksessä ei annettu arviota 

Turvesuon turpeen hiilipitoisuudesta, mutta selvityksen mukaan Turvesuon metaanipäästöt vas-

taavat luonnontilaisen eteläsuomalaisen suon arvoja. Suurin osa Turvesuon alueen turpeesta on 

tyypiltään hyvin maatunutta rahka- ja saraturvetta. Turpeen kuiva-aine- ja hiilipitoisuuden mää-

rittämiseen sovellettiin VTT:n (2016) polttoainevertailun keskimääräisiä arvoja tämäntyyppiselle 

turpeelle. Mikäli turve poistetaan, sitä voidaan hyödyntää mm. kasvualustojen valmistuksessa, 

mullan raaka-aineena, viherrakentamiseen, maanparannusturpeena ja tiivisturpeena. (GTK, 

2009.) 
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3.5 Vaikutukset ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

 

3.5.1 Sopeutuminen ilmastonmuutokseen asemakaavassa 

 

Työssä selvitettiin Turvesuon asemakaavan muutoksen vaikutuksia alueen ilmastonmuutokseen 

sopeutumiseen. Asemakaavassa on monia seikkoja, joiden kautta sopeutumista ilmastonmuutok-

seen voidaan edistää. Ilmastotavoitteita toteuttavan asemakaavan tulee huomioida mm. luonnon-

varojen käytön minimointi, kestävän elämäntavan mahdollistaminen, kulutuksen päästöjen mini-

mointi ja lisäksi sen tulee varautua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin (KILVA).  

 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (VAT) on määritelty asemakaavan sopeutumisen ta-

voitteet kohdassa 4.3 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu ja sen alakohta erityis-

tavoitteet:  

 

”Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset 

tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. ... Yleis- ja 

asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin 

ja taajamatulviin” 

 

Espoon kaupunki on julkaissut tämän raportin laatimisen aikaan kaupungin ilmastovahdin (ilmas-

tovahti.espoo.fi). Ilmastovahti-sivuston mukaan yhteiskunnan toimintakykyä, asukkaiden ja ymp-

ristön hyvinvointia ja rakennusten, infrastruktuurin ja omaisuuden vahingoittumattomuutta uhkaa-

vat Espoossa erityisesti tulvat, rankkasateet ja äärimmäinen kuumuus. Ilmastovahdissa ilmaston-

muutoksen sopeutumisesta linjataan seuraavasti: 

“Rankkasateiden ja kasvavien sulamisvesien aiheuttamiin entistä useammin 

esiintyviin tulviin varaudutaan muun muassa hulevesien hallinnalla. Äärimmäi-

sen kuumuuden aiheuttamia vahinkoja pyritään ehkäisemään helleohjeistuk-

silla ja -varoitusjärjestelmällä. Luonnon monimuotoisuutta säilytetään ja lisä-

tään muun muassa suojelemalla, ennallistamalla ja rakentamalla viheralueita. 

Kaupunki lisää myös ilmastonmuutokseen sopeutumisesta viestimistä “ 

 

Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa viherrakenteet ja ekologinen verkosto nähdään oleellisena 

sopeutumisen keinona. Ympäristöministeriön (2015) mukaan viheralueet tarjoavat monia ratkai-

suja sopeutumiseen ja parantavat rakennetun ympäristön kestävyyttä muuttuvalle ilmastolle. Vi-

herrakenteet mm. sitovat kosteutta, tasaavat lämpötiloja ja tuulta, monipuolistavat yhdyskunta-

rakennetta ja auttavat sopeutumaan muuttuvaan ilmastoon, turvaavat luonnon monipuolisuuden 

säilymistä ja tuottavat muita ekosysteemipalveluja, jotka ovat hyödyllisiä ilmastolle, luonnolle ja 

ihmisille (Ympäristöministeriö, 2015).  

 

Ilmastotavoitteita tukeva kaavoitus säilyttää, hyödyntää ja mahdollistaa luonnon tuottamia 

ekosysteemipalveluita keinotekoisten vaihtoehtojen sijaan (Ympäristöministeriö, 2015). Ilmaston-

muutoksen tuomiin muutoksiin voidaan varautua kaavoituksessa mm. (Ala-Outinen ym, 2004):  

• selvittämällä ja rajaamalla rakentamisen ulkopuolelle tulvariskialueita 

• rajoittamalla kaavamääräyksillä rakentamista riskialueille 

• määräämällä rakentamisen minimikorkeustaso vedenpinnasta 

• kiinnittämällä erityistä huomiota pienilmastoon (mm. kuumuus ja paahteisuus, rankkasa-

teet ja tulvat), maastoon ja maaperään 

• minimoimalla tuulisuus rakennusten sijoittelulla 

• välttämällä rakennusten ja verkostojen sijoittamista huonolle maaperälle. 

 

3.5.2 Arvio Turvesuonristin asemakaavan sopeutumisesta 

 

Ilmastonmuutokseen sopeutumista kaava-alueen toteutuksessa on arvioitu ilmastonmuutoksen il-

miöiden ja muuttuvien tilanteiden, eli muutosajurien kautta. Tässä luvussa käsitellään sitä, miten 

kaavaratkaisu huomioi ilmastonmuutokseen sopeutumisen eri teemoja ja mahdollisia keinoja so-

peutumisen edistämiseksi kaavaratkaisussa on esitetty tämän raportin tulosten yhteenvedossa. 
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Arvio kaavan ilmastosopeutumisesta on esitetty taulukossa 10. Taulukon vasemmassa sarakkeessa 

on ilmastonmuutoksen muutosajurit, joihin peilaten alustavia maankäytön suunnitelmia on tarkas-

teltu. Sopeutumista on kuvattu muuttuvien ilmasto-olosuhteiden kautta ja arvioimalla alueen so-

peutumiskykyä muutokseen. Taulukon oikeassa reunassa on sarake, jossa on esitetty arvio riskin 

vaikuttavuudesta ilmastonmuutokseen sopeutumisessa asteikolla yhdestä kolmeen, jossa 1 on 

lievä riski, 2 on kohtalainen riski ja 3 on merkittävä riski.  

  

Ilmastonmuutoksen sopeutumisen kannalta merkittävämmät muutokset koskevat kaavan osalta 

Turveradantien itäpuolta. Tien länsipuolella kaavamuutos koskee nykyisen rakennuksen laajenta-

mista. Laajennusosan suunnitellulla paikalla on nykyisin vähän läpäisevää nurmikkopintaa (n. 

700m2) ilmakuvasta arvioiden. Kaavamuutoksen myötä paikan sopeutuminen ilmastonmuutok-

seen ei muutu nykyiseen tilanteeseen verrattuna yhtä paljon kuin tien itäpuoli uuden rakentamisen 

yhteydessä. Muutokset koskevat kuitenkin koko kaava-aluetta ja muutoksia on kuvattu sekä golf-

keskus TAGI:n että liikuntakeskus Rosegardenin alueella alla olevassa taulukossa 10.  

 

Nykyisin Turveradantien itäpuolella, johon liikuntakeskus Rosegarden rakennetaan, kaikki huleve-

det imeytyvät alueelle, koska nykyinen turvemaa toimii luontaisena hulevesien käsittelijänä. Suun-

nitelman myötä tilanne muuttuu hyvin merkittävästi, sillä suunnitelmissa on paljon läpäisemätöntä 

pintaa, kuten laajoja asfalttialueita, pelikenttiä ja laajoja kattopintoja. Turvemaalla maaperän 

muuttaminen ja rakentaminen aiheuttavat riskin ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Ilmaston-

muutoksen myötä rankkasateet, tulvat ja sateisuus lisääntyvät, mikä voi aiheuttaa tulvia ja vai-

keuttaa hulevesien käsittelyä niiden määrän samalla lisääntyessä, kun läpäisemättömiä pintoja ja 

rakennuksia toteutetaan alueelle. Hulevesien käsittely vaikeutuu ympärivuotisesti, sillä talviaikai-

sen sadannan ja jäätymis-sulamissyklien lisääntyessä hulevedet lisääntyvät myös talvella. Maan 

ollessa roudassa luonnollisten hulevesiratkaisujen teho voi heikentyä ja hulevesien viivyttäminen 

ja imeyttäminen tontilla vaikeutuu. Lisäksi voi seurata liukkaita pintoja, jotka aiheuttavat liukastu-

misriskin kävely- ja pyöräilyliikenteelle, ellei hulevesien käsittelyä hoideta tehokkaasti myös tal-

vella. 

  

Rambollin alueelle toteuttamassa hulevesiselvityksessä (2022) on lähtökohtana, että veden pur-

kuvirtaama pois tontilta pysyy samana, eli kaikki vedet on käsiteltävä tontilla. Veden alajuoksulla 

on jo nykyisin tulvimishaasteita, joten hulevesien lisääntyminen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat 

sään ja olosuhteiden muutokset lisäävät riskiä purkuvirtaaman kasvamiseen ja siten alajuoksun 

tulvien yleistymiseen ja kasvamiseen. Ilmastonmuutoksen myötä riskin ilmastosopeutumiseen ai-

heuttavat lisääntyvät hulevedet ja tulvavedet, jotka päätyessään pois tontilta alajuoksulle lisäävät 

tulvintaa nykyisestään. Kaavaratkaisussa nämä voidaan huomioida esimerkiksi läpäisevää ja vi-

herpintaa lisäämällä, sekä hulevesiratkaisujen mitoituksella. Sopeutumisen toimenpide-ehdotukset 

on esitetty tämän raportin luvussa 5.5. 

 

Taulukko 10. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kaavamuutosalueella. 

Ilmastonmuutoksen 

muutosajurit 

Turvesuon asemakaavamuutoksen vaikutus il-

mastonmuutokseen sopeutumiseen 

Muutoksen 

vaikuttavuus  

1 lievä 

2 kohtalainen 

3 merkittävä 

Vuotuisen sadannan 

lisääntyminen  

Kaavaratkaisussa rakentamista on osoitettu turve-

maalle Turveradantien itäpuolella, mikä aiheuttaa 

muutoksia maaperän olosuhteissa ja läpäisevyy-

dessä. Sademäärien lisääntyminen ilmastonmuutok-

sen myötä vaikuttaa alueella hulevesien hallinnan 

mitoitustarpeeseen. 

 

Länsipuolella hulevesien hallinta muuttuu nykyisestä 

vähän läpäisevän pinta-alan pienentyessä, mutta 

alue on nykyisinkin pääosin läpäisemätöntä asfaltti-

kenttää. Rakentaminen tapahtuu turvallisella maan-

pinnantasolla eikä tulvariskiä ole.   

 

3 merkittävä 
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Suunnitelmissa on paljon läpäisemätöntä pintaa, 

mikä lisää hulevesien pintavaluntaa ja heikentää 

imeytymistä. Rosegardenin alue on nykyisin pääosin 

suota ja metsää, joten olosuhteet muuttuvat merkit-

tävästi. Liikenteen ja läpäisemättömien pintojen li-

sääntyessä hulevesien laatu huononee.   

 

Yleistyvät tulvat ja 

rankkasateet  

Tulvien osalta sopeutumista edistää määräysten 

mukaiset tai sitä korkeammat rakentamiskorkeudet. 

Tulvien yleistyminen lisää lammikoitumista.  

 

3 merkittävä 

Talviaikaisen sadan-

nan kasvu ja jääty-

mis-sulamissyklit  

Ilmastonmuutoksen myötä talviaikaisen sadannan 

oletetaan kasvavan, mikä lisää hulevesien käsittelyn 

tarvetta myös talvella. Toisaalta maan ollessa rou-

dassa talviaikana ja jäätymis-sulamissyklien lisään-

tyessä maaperän kyky hulevesien imeyttämisessä 

vaihtelee. Hulevesiratkaisuihin on kiinnitettävä huo-

miota näiden muutosten myötä ja esimerkiksi viivy-

tysaltaiden riittävä mitoitus on huomioitava. 

 

Ulkokenttien päällysteet ja rakenteet ovat kulutuk-

selle alttiita talviaikaisen sadannan ja jäätymis-sula-

missyklien seurauksena, joka on huomioitava myös 

tarkemman tason suunnittelussa.  

 

3 merkittävä 

Paahteisuuden li-

sääntyminen ja 

lämpimän kauden 

piteneminen  

Suunnitelmassa on avaraa etelänsuuntaista ulkoti-

laa, jossa ei ole puiden luomaa varjostusta molem-

milla puolin Turveradantietä.  

 

Itäpuolella liikuntakeskuksen etelänpuoleinen sisä-

piha voi muodostua paahteiseksi ja kuumaksi hel-

teillä. Ulkokenttien pienilmasto voi muodostua ym-

päristöään huomattavasti kuumemmaksi kenttien 

pintamateriaalin kerätessä lämpöä.  

 

Rakennuksen massoittelussa ja toimintojen sijoitte-

lussa ei ole huomioitu kuumuuden ja paahteisuuden 

lisääntymistä.  Paahteisuuden lisääntyminen, kui-

vuus, kenttien kuumuus ovat suunnittelussa huomi-

oitavia asioita.  

 

2 kohtalainen 

Kuivuus  Kuivuus lisää pölyisyyttä, mikä voi heikentää pienil-

mastoa ja lisätä kunnossapidon tarvetta. Alueella ei 

ole laajoja sitomattomia läpäiseviä pintoja, joten 

kuivuus ei luultavasti aiheuta merkittävää riskiä pö-

lyämiselle. 

 

Kuivuus voi vaikuttaa kasvilajien selviämiseen ja is-

tutusalueiden kestävyyteen, sillä Turveradantien itä-

puolella sisäpiha on etelän suuntaan ja voi muodos-

tua pienilmastoltaan kuumaksi ja paahteiseksi.  

 

2 kohtalainen 

Myrskyt, talvimyrs-

kyt, sään ääri-ilmiöt  

Alue sijoittuu laajojen viheralueiden läheisyyteen, 

jotka pienentävät myrskyvaikutusta. Näiden viher-

alueiden säilyttäminen edistää myrskyihin sopeutu-

mista myös asemakaavan muutosalueella. Alueelle 

ei muodostu pirstoutuneita metsiä, sillä kaikki ny-

kyinen puusto poistetaan, mutta sen eteläpuoleinen 

2 kohtalainen 
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viherkäytävä kaventuu huomattavasti. Pirstoutu-

neen metsän reunavyöhykkeet ovat alttiimpia myrs-

kytuhoille ja tällainen pirstoutuminen on riskinä eri-

tyisesti sellaisilla alueilla, joilla viherkäytävät ovat 

jäämässä rakentamisen myötä kapeiksi.  

  

Myrskyisyys voi aiheuttaa esimerkiksi puiden tuu-

lenkaatoja. Alueella ja sen reunavyöhykkeillä itä- ja 

eteläpuolella on kuusia, jotka ovat herkkiä tuulen-

kaadoille etenkin, jos lähistön puustoa kaadetaan ja 

niiden tuuliolosuhteet muuttuvat.   

  

Talviaikaiset myrskyt voivat aiheuttaa kinostumia ja 

tilanteita, joissa lunta on tavallista enemmän, mikä 

lisää talviaikaisen kunnossapidon tarvetta.  

 

Mahdollinen tuuli-

suuden kasvu 

Turveradantien itäpuolella rakennusmassojen sijoit-

telu muodostaa suojaisan sisäpihan, joka luo suojaa 

tuulelta.  Kaavamuutos ei muuta olennaisesti tuuli-

olosuhteita länsipuolella, jossa laajennusosa täyden-

tää nykyistä rakennusta ja toimintoja.  

 

1 lievä 

Lumipeitteen vähe-

neminen  

Lumipeitteen väheneminen talvella voi vähentää au-

rauksen tarvetta ja lumen läjityksen tilavarausten 

tarvetta. Toisaalta myrskyt voivat lisätä ajoittain lu-

mitilan tarvetta, joten talviaikaisen huollon tarpeen 

ja mitoituksen vaihtelevuus lisääntyy. Viitesuunni-

telmissa ei ole toistaiseksi osoitettu lumen läjityksen 

paikkoja, tilavaraukset on huomioitava suunnitte-

lussa.  

 

1 lievä 

Luonnon monimuo-

toisuuden heikenty-

minen 

Kaavaratkaisun myötä Turvesuon ekologinen käy-

tävä kapenee, mutta Turvesuontien pohjoisete-

läsuuntainen viheryhteys ei katkea, sillä nykyistä 

puustoa ja suota säilyy tämän selvityksen tarkaste-

lualueen itäpuolella. Viheryhteydet itä-länsisuun-

nassa heikkenevät ja asemakaavan muutosalueelle 

ei synny viheryhteyksiä, mutta yhteys säilyy kaava-

alueen ulkopuolella. Turveradantien itäpuolella kaa-

van muutosalueen eteläpuoleinen ekologinen käy-

tävä jää melko kapeaksi, mikä voi lisätä riskiä pirs-

toutumiselle ja myrskytuhoille ilmaston muuttuessa. 

 

Kaavan toteuttamisen myötä lähes kaikki nykyinen 

kasvillisuus poistetaan. Kasvipeitteisyyden määrän 

ja laadun vähentyminen ja heikkeneminen alueella 

johtaa luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen, 

mikä heikentää alueen kykyä sopeutua ilmaston-

muutokseen. Kasvipeitteisen pinnan ja monimuotoi-

suuden heikentyminen lisää muun muassa riskiä 

eroosiolle, pölyämiselle, kuumuudelle, kuivuudelle, 

paahteisuudelle, tulville ja heikentää viihtyisyyttä. 

Tonttien vihertehokkuus on heikko.  

 

2 kohtalainen 

Vieraslajit Ilmastonmuutoksen myötä Suomessa esiintyy 

enemmän vieraslajeja ja tulokaslajeja. Kaava-alu-

eella ei ole juurikaan viheralueita, mutta vieraslajeja 

1 lievä 
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voi esiintyä ojissa ja tienpientareilla sekä alueella 

nykyisin.  

 

Maiseman haavoit-

tuvuus 

Turvesuo on nykyisin monimuotoista metsää ja 

suota ja lisäksi asemakaavan muutosalueen ulko-

puolella on joitakin merkittäviä luontoarvoja.  

 

Luontoalueen pienentyminen johtaa maisema-arvo-

jen muuttumiseen ja luontoarvojen heikkenemiseen 

sekä lisää läheisten merkittävien luontoarvojen haa-

voittuvuutta toimintojen ja rakentamisen ulottuessa 

niitä lähemmäs.  

 

1 lievä 

Kulttuurimaiseman 

haavoittuvuus 

Asemakaavan muutosalueella ei sijaitse muita mer-

kittäviä kulttuuriarvoja golfkentän kulttuurimaise-

man lisäksi. 

 

Turvesuontien pohjoispuolisen Lupauksenvuoren 

kulttuurihistorialliset arvot voivat tulla paremmin 

saavutettavaksi harrastus- ja päivittäismatkojen 

varrella.  

 

 1 lievä 
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4. TULOSTEN YHTEENVETO 

Edellä esitettyjen ilmastovaikutusten arvioinnin osa-alueiden tulosten yhteenveto on esitetty alla 

taulukossa 11 ja kuvassa 16. Tulosten yhteenvetona voidaan todeta, että suurin osa Turvesuon-

ristin kaavamuutoksen toteuttamisen ilmastovaikutuksista aiheutuu rakentamisen aikana esiraken-

tamisesta (35 % koko hankkeen ilmastovaikutuksista), ja siellä erityisesti paalulaatasta. Käytön 

aikana suurimmat päästöt syntyvät kävijäliikenteestä (44 % koko hankkeen ilmastovaikutuksista 

50 vuoden tarkastelun aikana). Lisäksi jos energiamuotona on verkkosähkö, käytön aikainen ener-

giankulutus aiheuttaa 9 % koko hankkeen päästöistä. Päästöjen lisäksi maankäytön muutoksen 

seurauksena hankealueelta poistuu hiilivarastoa ja maaperän ja kasvillisuuden hiilinielu pienenee. 

Taulukko 11. Turvesuonristin ilmastovaikutusten arvioinnin tulosten yhteenveto. 

 Rosegarden  TAGin laa-

jennusosa 

Muu kaava-

alue 
Yhteensä 

 t CO2 ekv. t CO2 ekv. t CO2 ekv. t CO2 ekv. % 

Esirakentaminen 14 936 308 6 818 22 062 35 % 

Rakennusten rakentami-

nen 

4 628 972 0 5 600 9 % 

Rakennusten käytön aikai-

nen energia (verkkosähkö, 

50 vuotta) 

4 621 991 0 5 612 9 % 

Liikenne rakentamisen ai-

kana 

1 134 85 268 1 487 2 % 

Liikenne käytön aikana 

(vuodet 2022–2072) 

25 947 1 567 0 27 514 44 % 

Päästöt yhteensä 51 266 3 923 7 086 62 275 100 % 

Hiilivaraston poistuma -7 820 0 -7 220 -15 040  

Hiilinielujen muutos -2 000 0 -1 500 -3 500  

 

 

Kuva 15. Turvesuonristin ilmastovaikutusten arvioinnin tulosten yhteenveto. 
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5. ILMASTOVAIKUTUSTEN LIEVENTÄMISTOIMENPITEET 

5.1 Esirakentaminen 

 

Esirakentamisen ilmastovaikutuksiin voidaan vaikuttaa suunnitteluratkaisuilla ja materiaalivalin-

noilla. Esimerkiksi paalulaatan suunnittelussa voidaan vaikuttaa mm. raudoituksen määrään ja 

tyyppiin, betonin määrään ja lujuuteen sekä tiettyjen reunaehtojen puitteissa myös käytettävään 

paalutiheyteen. Materiaalivalintojen kautta taas on mahdollista vaikuttaa hankittavien tuotteiden 

(betonin, teräksen, paalujen) päästöominaisuuksiin.  

 

Jatkosuunnittelussa materiaalivalintoihin voidaan vaikuttaa tilaajan suunnitteluohjeistuksella ja 

malliasiakirjoilla. Ohjeistuksessa voidaan esittää miten esim. betonimursketta tai muita uusioki-

viaineksia käytetään erilaisissa tilaajan kohteissa. Ohjeistuksessa voidaan esittää myös syvästabi-

loinnin sideaineen valintakriteerit teknisen toimivuuden lisäksi (esim. max. CO2e tai min. kierrä-

tysmateriaalin osuus). Ohjeistuksessa tulee esittää myös toiminnalliset vaatimukset (esim. sallittu 

käytön aikainen painuma), jolloin suunnitelmaratkaisut voidaan optimoida siten, että tavoitteet 

saavutetaan. 

 

Tärkeimmät esirakentamisen ilmastovaikutuksia lieventävät toimenpiteet ja niiden päästövähen-

nyspotentiaali on esitetty alla. 

 
  

Esirakentaminen 

Suositukset ilmastovaikutusten lieventämistoimenpiteistä 

 

Kaavavaiheessa 

• Paalulaatta: Turvesuon esirakentamisen yleissuunnitelmassa (6.3.2015) 

esitetyn paalulaatan tarpeellisuuden arviointi, suunnitelmien tarkentaminen 

ja mahdollisten korvaavien pohjanvahvistusvaihtoehtojen selvitys. Lisäksi 

selvitys vähähiilisen betonin käytöstä paalulaatassa (suunniteltava raken-

nusosa) ja paaluissa (tuote). Mikäli paalulaatan laatassa käytettäisiin vähä-

hiilistä betonia (GWP.70), rakenteen päästöt pienenisivät noin 20 %. 

 

Jatkosuunnittelussa 

• Yleistäytöt: betonimurskeen hyötykäyttömahdollisuuden selvitys kallio-

murskeen sijaan seuraavissa jatkosuunnittelun vaiheissa. Mikäli puolet yleis-

täyttöjen kalliomurskeesta korvattaisiin betonimurskeella, täyttöjen päästöt 

vähenisivät noin 30 %. 

• Stabilointi: uusiosideaineiden soveltuvuuden selvitys pilari- ja massastabi-

loinnissa. Mikäli kaava-alueella toteutettu stabilointi olisi tehty kalkki-se-

mentti-kipsi (GTC) sideaineseoksella perinteisen kalkkisementin (KC50) si-

jaan, pilari- ja massastabiloinnin päästöjä olisi voitu vähentää noin 70 %. 
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5.2 Rakennukset 

 

Merkittävän osan rakennusten elinkaaren päästöistä muodostaa käytön aikainen energia. Asema-

kaavoituksen yhteydessä on tärkeää selvittää uusiutuvan energian lisäämis- ja toteuttamismah-

dollisuuksia. Suosimalla uusiutuvia ja vihreitä energiamuotoja, kuten aurinkoenergiaa ja maaläm-

pöä, voidaan koko rakennusten elinkaaren ilmastoa lämmittävää vaikutusta hillitä. Tärkeimpiä 

energiankäyttöön liittyviä lieventämistoimenpiteitä, joita voidaan esittää kaavaratkaisussa, on esi-

tetty alla. Rakennusten rakentamiseen liittyvät lieventämistoimenpiteet taas painottuvat raken-

nusmateriaalien valintoihin jatkosuunnitteluvaiheissa. 

 
  

Rakennukset 

Suositukset ilmastovaikutusten lieventämistoimenpiteistä 

 

Kaavavaiheessa 

• Uusiutuvan energian hyödyntämisen edistäminen: Uusiutuvan ener-

gian hyödyntämisen sallivat määräykset lisäyksenä kaavaan: esim. lisäys, 

että tuuligeneraattorien, aurinkopaneelien tai muiden vastaavien energian 

keräimien integroiminen rakennuksiin on sallittua. Alueen rakenteen, ra-

kennusalojen ja kaavassa osoitettujen istutusalueiden jäsentäminen siten, 

että maalämpökaivoille jää riittävästi paikkoja tarvittavin etäisyyksin ja 

mahdollisuudet aurinkoenergian hyödyntämiseksi maksimoidaan. 

• Energiatehokkuus: Korkeaan energiatehokkuuteen pyrkiminen raken-

nuksissa, ja hukkalämpöjen hyödyntämispotentiaalin kartoitus. 

• Rakennusten sijoittelu: rakennusten ja rakennettavaksi osoitettavien 

alueiden sijoittaminen siten, että pystytään hyödyntämään mahdollisim-

man pitkälti jo olemassa olevaa ympäristöä ja infrastruktuuria (katu-, 

energia-, tietoliikenne-, vesi-, viemäri- jne. verkostot sekä viher-/virkis-

tysalueet) 

 

Jatkosuunnittelussa 

Rakennusten hiilijalanjäljen pienentämiseen on useita vaihtoehtoja ja vähäpäästöi-

simpien vaihtoehtojen valitsemiseksi suositellaan rakennusten päästölaskelmien 

tarkentamista ja vaihtoehtoisten rakennusmateriaalien tarkastelua suunnittelun ai-

kana. Rakennusten rakentamisen päästöjä voidaan vähentää esimerkiksi: 

• Kierrätettyjen materiaalien (ml. maamassat) ja rakennusosien käyttö: 

esimerkiksi ohjaus tähän rakennustapaohjeessa, velvoittavat määräykset 

asemakaavassa, tontinluovutusehdot, investointipäätökset  

• Puun käyttö energiaintensiivisempien materiaalien (teräs, tiili, betoni jne.) 

sijaan 

• Kierrätetyn tai vähähiilisen teräksen käyttö, kierrätysbetonin käyttö 

• Kierrätettyjen teräsrakenteiden tai puumateriaalien suosiminen runkora-

kenteessa 

• Biohiilen käyttö kasvualustoissa yms. maarakentamisessa (hiilen varastoi-

minen maahan) 

• Uusiokäytettävien rakennusmateriaalien suosiminen 

• Kotimaisten ja pohjoismaisten tuotteiden suosiminen 

• Lähellä tuotetun materiaalin käyttö (kuljetusmatkojen pienentäminen) 

• Kuljetusten optimointi suosimalla täysiä lasteja 

• Työmaanaikaisten toimintojen tarkastelu päästöjen näkökulmasta 

• Päästötön työmaa -konseptin käyttöönotto työmaalla 

• Rakennusten suunnittelun aikainen päästölaskenta, jonka kautta päästöjä 

voidaan optimoida 
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5.3 Liikenne 

 

Liikenteen ilmastovaikutuksia voi lieventää ylätasolla ajatellen kahta reittiä: vähentämällä liikku-

misen tarvetta ja painottamalla kulkutapajakaumaa kestäviin liikkumismuotoihin. Kolmantena lii-

kenteen ilmastovaikutuksia lieventää liikenteen yksikköpäästöjen pieneneminen tulevina vuosi-

kymmeninä autokannan sähköistymisen myötä.  

 

Liikenteen käyttövoimavalinnat eivät ole maankäytön suunnitteluun tai alueen toteutuksen pää-

töksiin liittyviä. Kaupunki toki voi toisaalla edistää päästöttömien energialähteiden käyttöä mm. 

käyttämällä omassa liikkumisessaan käyttövoimana uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä ja an-

tamalla hankintatukea tai käyttöaikaisia etuuksia (esim. pysäköinti- tai ajoetuudet) yksityisille toi-

mijoille kannusteeksi päästöttömiä käyttövoimia hyödyntävien ajoneuvojen investointeihin. 

 

Kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuuden kasvattaminen on välillisesti sidoksissa rakennusten ja 

infran toteutukseen liittyviin ratkaisuihin, vaikka lopulta kulkumuotovalinnan tekee kukin käyttäjä 

tapauskohtaisesti liikkumistarpeensa hetkellä. Maankäytön suunnittelu ja alueen toteutukseen liit-

tyvät investoinnit vaikuttavat siis välillisesti kulkumuotojakauman toteumaan. 

 

Turvesuonristin alueella merkittävin osa liikenteen päästöistä syntyy kävijäliikenteestä Rosegarde-

niin henkilöautoilla. Kulkutapajakauma on ilmastovaikutusten kannalta epäedullinen ja sitä tulisi 

saada kallistettua julkisen liikenteen (bussit, raidejokeri) sekä jalankulun ja pyöräilyn suuntaan. 

Tärkeimpiä liikkumisen ilmastovaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä on esitetty alla. 

 
 

Liikenne 

Suositukset ilmastovaikutusten lieventämistoimenpiteistä 

 

Kaavavaiheessa 

• Henkilöautoliikenne: Arvioitujen liikennemäärien mukaan suuri osa 

kaava-alueelle saapuvasta liikenteestä on yksityisautoja. Tämä tulisi huo-

mioida rakentamalla sähköautojen latausmahdollisuuksia parkkialueille, 

mikä mahdollistaa ja kannustaa käyttämään sähköautoa liikkumisessa 

hankealueelle. 

• Bussiliikenne: Hankkeen sijainti on julkisella liikenteellä saapumisen 

kannalta hankala verrattuna siihen, jos hanke sijaitsisi toisaalla parem-

man julkisen liikenteen verkoston varrella. Hankkeen uudelleensijoittelun 

ollessa epätodennäköistä olisikin tärkeä edistää julkisen liikenteen palve-

lutason ja vuorovälin parantamista alueella julkisen liikenteen kulkutapa-

osuuden kasvamiseksi. 

• Kävely ja pyöräily: Kävely ja pyöräily tukeutuu hankesuunnitelman mu-

kaan alueen oleviin järjestelmiin, mutta tätä tulee vahvistaa kaavaratkai-

sulla. Kaavan tulee mahdollistaa mahdollisten uusien kävely- ja pyörätei-

den rakentaminen ja hyvä sijoittelu, jotta hankealueelle kulku pyöräillen 

ja jalan on helppoa. Myös riittävä tilavaraus runkolukittavien pyöräpark-

kien määrälle tulisi varmistaa. 

 

Jatkosuunnittelussa 

• Henkilöautoliikenne: Autoriippuvuuden vähentämiseksi tulee kartoittaa 

mahdollisuudet Rosegardenin ja TAGin liittymisestä yhteiskäyttöautojär-

jestelmään ja yhteiskäyttöautopaikkojen varauksiin parkkialueille. 

• Kävely ja pyöräily: Huomioitava kävely- ja pyöräilyreittien talvihuolletta-

vuus alueella, mm. aurausreittien loogisuus ja helppous sekä riittävät lu-

mitilat. 
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5.4 Hiilivarastot ja hiilinielut 

 

Hiilivarastojen ja -nielujen näkökulmasta tärkein maankäyttöön liittyvä valinta olisi rakentamatto-

mien viheralueiden, erityisesti metsien säilyttäminen ja mahdollinen lisääminen. Käytännössä se 

tarkoittaa, että rakentamiseen tulisi ottaa mahdollisimman vähän alueita, jotka sitten rakennettai-

siin mahdollisimman tehokkaasti, ja kaikki muu alue tulisi mahdollisimman pitkälti metsittää. Ra-

kennetun ympäristön viheralueilla ja istutuksilla ei ole mahdollista saavuttaa sellaisia hiilivarastoja 

ja -nieluja, jotka korvaisivat rakentamisen tieltä poistettavaksi joutuvan puuston niillä alueilla, 

joilla puustoa on. 

 

Mikäli Rosegardenin ja TAGin hankkeet toteutetaan tämänhetkisten hankesuunnitelmien mukai-

sesti, hiilivarastojen ja hiilinielujen säilymisen tukeminen kaavoituksen tai kaupungin ohjauskeino-

jen avulla tarkastelualueella on haastavaa, sillä etenkin Rosegardenin rakentaminen muokkaa Tur-

vesuon aluetta merkittävästi. Ehdotuksia lieventämistoimenpiteistä alueen hiilivarastojen ja hiili-

nielujen suhteen on esitetty alla. 

 
 
  

Hiilivarastot ja hiilinielut 

Suositukset ilmastovaikutusten lieventämistoimenpiteistä 

 

Kaavavaiheessa 

• Poistettavan puuston ja turpeen minimointi: rakentaminen tulee 

tehdä siten, että olemassa olevaa maastoa ja puustoa säilytetään mah-

dollisimman paljon. 

• Alueen hiilivarastoja ja -nielujen vahvistaminen esim. istuttamalla 

kasvillisuutta, nurmialuetta ja puustoa rakentamattomille tontinosille, 

joita ei käytetä kulkuteinä, autojen tai polkupyörien pysäköintipaikkoina, 

leikki- tai ulko-oleskelupaikkoina. Tosin tätä kautta saavutettava hiilensi-

dontavaikutus on pienempi verrattuna rakentamisen myötä poistuvaan 

hiilivarastoon. 

 

Jatkosuunnittelussa 

• Puun käyttötapa: Turvesuon kaava-alueen toteuttamisen todellinen vai-

kutus hiilivaraston kokoon riippuu siitä, millaiseen loppukäyttöön alueelta 

kaadettava puutavara ja kaivettu turve päätyy. Esim. rakentamiseen käy-

tettynä puutavarana puuhun sitoutunut hiili säilyy pitkään, lyhytikäisissä 

tuotteissa käyttöiän ajan, mutta energiaksi poltettuna puuhun sitoutunut 

hiili vapautuu ilmakehään. 

• Turpeen käyttötapa: Yllä mainittu koskee alueelta poistettavaa turvetta. 

jos se päätyy polttoon, turpeen hiili vapautuu ilmakehään, kun taas kas-

vualustoissa, mullan raaka-aineena, viherrakentamisessa tai maanparan-

nusturpeena sen hiilivarasto säilyisi pidempään sidottuna. Tällainen oh-

jaus ei kuitenkaan toteudu kaavoituksessa ja jatkosuunnittelussakin puun 

ja turpeen käyttötarkoitusten kohdentaminen voi olla haastavaa. 

• Metsäkadon vaikutusten kompensoiminen: pitkällä aikavälillä metsä-

kadon vaikutusta voidaan kompensoida esim. metsittämällä soveltuvia 

alueita toisaalla, istuttamalla uutta puustoa kaava-alueelle tai sen lähis-

tölle tai osoittamalla uusia suojeltuja metsäalueita. 
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5.5 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 

 

Ilmastonmuutoksen sopeutumisen riskeihin on monia ratkaisuja ja riskejä tunnistamalla niihin voi-

daan reagoida monin erilaisin ratkaisuin. Tässä luvussa on esitetty mahdollisia keinoja parantaa 

ilmastonmuutokseen sopeutumista Turvesuon asemakaavamuutoksen toteutuksessa ja käytön ai-

kana. Haitallisia vaikutuksia ja riskejä voidaan lieventää taulukossa 12 esitetyin ratkaisuin. Taulu-

kossa on kuvattu ilmastonmuutoksen ilmiöittäin mahdollisia keinoja, jotka huomioimalla asema-

kaavan valmistelussa ja myöhemmin jatkosuunnittelussa voidaan riskiä ilmastonmuutoksen so-

peutumisen osalta pienentää. Lisäksi on esitetty ratkaisujen toteuttamisen merkittävyys ilmaston-

muutokseen sopeutumisessa. Jatkosuunnitteluvaiheessa huomioitavat toimenpiteet on merkitty 

harmaalla värillä ja tekstimerkinällä. 

 

Sopeutumistoimenpiteet on koottu tässä työssä esitettyjen lähdeaineistojen pohjalta sekä asian-

tuntija-arvioina. Arviossa on hyödynnetty muun muassa ympäristöministeriön ilmastonmuutok-

seen sopeutumisen ohjelmaa (2010) sekä Helsingin kaupungin kaavoituksessa käytettyjä toimen-

piteitä (Haapala, 2017). Lisäksi on käyty vuoropuhelua tämän selvityksen kanssa samaan aikaan 

tehtävän hulevesiselvityksen (Ramboll, 2022) kanssa, sekä kysytty hulevesien ja tulvien asiantun-

tijan näkemyksiä ehdotettuihin sopeutumistoimiin. 

 

Alla on lueteltuna joitakin edellä mainituissa julkaisuissa esiin tuotuja asemakaavan ilmaston-

muutokseen sopeutumisen keinoja: 

• Hulevesien varastointi- ja erityiskäsittelyt 

• Katurakentamisen korkeusaseman määritys 

• Hulevesi-/tulvasuunnitelman laatiminen 

• Hulevesirakenne/hulevesien käsittelyalue 

• Hulevesiä pidättävä viherkatto 

• Hulevesien viivyttäminen ja imeyttäminen alueella 

• Hulevesien johtaminen maanvaraiselle alueelle 

• Rakentamisen edellytykset: rakennuspaikan ja rakennuksen alimmat korkeudet, tulvalle 

herkkien toimintojen sijoittamiskielto tulvavaara-alueille 

• Riittävä rakentamiskorkeus 

• Tulvia kestävät rakenneratkaisut 

• Tilapäiset ja pysyvät tulvasuojelurakenteet 

• Tulvareitti/tulvariskin huomioiminen 

• Läpäisevät pinnat 

• Istutettava/säilytettävä kasvillisuus tai puusto 

• Istutukset ja muu vihersuojaus 

• Ekologiset käytävät 

• Viherkatto 

• Viherseinät 

 

Merkittävimpiä riskejä Turvesuonristin alueen ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ovat (toimen-

piteet lieventämiseksi esitetty taulukossa 12): 

• Vesiolosuhteiden ja maaperän läpäisevyyden muutokset Turveradantien itäpuolella 

• Hulevesien, sadannan ja tulvien lisääntyessä tulvariskin lisääntyminen tontilla ja alajuok-

sulla, jossa on jo nykyisin tulvintaa 

• Kasvillisuuden varjostuksen ja maata sitovan vaikutuksen pieneneminen ja kuivuuden ja 

paahteisuuden lisääntyminen (epäsuotuisa ja kuuma pienilmasto) 

 

Nykyisin kaikki hulevedet imeytyvät alueelle ja suunnitelmissa on paljon läpäisemätöntä pintaa, 

joten kaavan muutosalueella suositellaan käytettäväksi viherkattoja ja läpäisevää pintaa mahdol-

lisimman paljon. Vesisuunnitelmassa (Ramboll, 2022) on lähtökohtana, että veden purkuvirtaama 

pois tontilta pysyy samana ja veden alajuoksulla on jo ennen asemakaavamuutoksen toteuttamista 

tulvimishaasteita. Merkittävän riskin alueella aiheuttavat siis asemakaavamuutoksen ja ilmaston-

muutoksen ilmiöiden yhteisvaikutuksesta lisääntyvät tulvavedet, jotka päätyvät pois tontilta ala-

juoksulle, jossa jo nykyisellään on tulvintaa. Tontilla on huomioitava viherkatot, tulvimistilat, lam-

mikoitumistilat, jotka ovat tärkeitä riittävän tehokkaan hulevesien hallinnan mahdollistamiseksi. 



 

 

 

 

26 

 

Nämä on myös huomioitu vesisuunnitelmassa. Riskien minimoimiseksi ehdotetaan kaavaan huo-

mioksi biosuodatusalueita hulevesille. Lisää tulvariskien hallinnan ja muiden riskien hillitsemisen 

toimenpiteitä on esitetty alla olevassa taulukossa. 

 

Taulukko 12. Toimenpiteet ilmastonmuutoksen sopeutumisen riskien hillitsemiseksi. 

Ilmastonmuutok-

sen muutosajurit 

Vaikuttavuus 

(merkittävä, 

kohtalainen, 

lievä) 

Suositukset ilmastonmuutokseen sopeutu-

mista edistävistä toimenpiteistä 

Vuotuisen sadan-

nan lisääntyminen  

merkittävä 1. Hulevesien hallinnan suunnittelu ja hulevesirat-

kaisujen riittävä ja ennakoiva mitoitus 

2. Hulevesi-/tulvasuunnitelman laatiminen  

3. Hulevesien imeyttäminen ja viivyttäminen alu-

eella 

4. Läpäisevän pinnan mahdollisimman suuri määrä 

5. Kasvillisuusalueiden ja puiden mahdollisimman 

suuri määrä ja laatu 

6. Hulevesien viivyttämisen, hidastamisen ja imeyt-

tämisen luontopohjaiset ratkaisut tontilla 

7. Hulevesien tulvimis- ja lammikoitumistilojen riit-

tävä mitoitus 

8. Suositellaan biosuodatusalueiden käyttöä riskien 

minimoimiseksi 

9. Suositellaan viherkattoja, viherseiniä ja läpäise-

viä kasvillisuuspintoja (jatkosuunnittelussa) 

10. Suositellaan puhdistavan kasvillisuuden käyttöä 

(jatkosuunnittelussa) 

11. Hulevesien johtaminen läpäiseville alueille ton-

tilla (jatkosuunnittelussa) 

 

Yleistyvät tulvat ja 

rankkasateet  

merkittävä 1. Hulevesiratkaisujen huolellinen suunnittelu ja 

riittävä mitoitus 

2. Hulevesien tulvimis- ja lammikoitumistilojen riit-

tävä mitoitus 

3. Tulvariskin huomioiminen ja tulvareitin suunnit-

telu 

3. Hulevesien imeyttäminen ja viivyttäminen alu-

eella 

4. Läpäisevän pinnan mahdollisimman suuri määrä  

5. Tilapäiset ja pysyvät tulvasuojelurakenteet   

6. Tulvia kestävät rakenneratkaisut  

7. Suositellaan hulevesiä pidättäviä viherkattoja, vi-

herseiniä ja läpäiseviä kasvillisuuspintoja (jatko-

suunnittelussa)  

 

Talviaikaisen sa-

dannan kasvu ja 

jäätymis-sulamis-

syklit  

merkittävä 1. Viivytysaltaiden riittävä mitoitus 

2. Vaihtoehtoisten päällekkäisten hulevesiratkaisu-

jen toteuttaminen riskien pienentämiseksi 

3. Päällysteiden roudankestävyys ja kulutuksenkes-

tävyyden varmistaminen (tarkemmassa suunnitte-

lussa) 

4. Liukkauden ennakointi ja torjunta (suunnitte-

lussa ja käytön aikana) 

5. Korjaustarpeen suunnittelu (routavauriot) (jatko-

suunnittelussa) 
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Paahteisuuden li-

sääntyminen ja 

lämpimän kauden 

piteneminen  

kohtalainen 1. Paahteisuuteen varautuminen puuston ja kasvil-

lisuuden suunnittelulla 

2. Ulkokenttien ja niiden ympäristön varjostus ensi-

sijaisesti luontopohjaisin ratkaisuin, kuten puiden 

lehvästön luoman varjostus ja viilentävä vaikutus 

(myös katokset mahdollisia).  

3. Paahteisuus ja kuumuus huomioitava kenttien 

suunnittelussa. Pintamateriaalin valinnassa vähäi-

sen lämmön keräämisen huomiointi valintakritee-

rinä (tarkemmassa suunnittelussa).  

 

Kuivuus  lievä 1. Kasvillisuuspintojen mahdollisimman suuri määrä 

2. Pölyämättömien pintojen mahdollisimman suuri 

määrä 

3. Kasvillisuuden valinta huomioiden vähäisen kas-

telun tarve kuivina jaksoina (jatkosuunnittelussa) 

 

Myrskyt, talvimyrs-

kyt, sään ääri-il-

miöt  

kohtalainen 1. Korttelien suunnittelussa tulee huomioida lumiti-

lojen riittävä mitoitus ja tilavaraus huomioiden ääri-

olosuhteet  

2. Suojaavat (ja varjostavat) rakenteet ja kasvilli-

suus  

3. Monipuolisen lajiston suosiminen (jatkosuunnit-

telussa) 

 

Mahdollinen tuuli-

suuden kasvu 

lievä 1. Puiden ja tuulelta suojaavan kasvillisuuden säi-

lyttäminen ja lisääminen (jatkosuunnittelussa) 

Lumipeitteen vähe-

neminen  

lievä 1. Korttelien suunnittelussa tulee huomioida lumiti-

lojen riittävä mitoitus 

Luonnon monimuo-

toisuuden heikenty-

minen 

kohtalainen 1. Puiden ja kasvillisuuden säästäminen  

2. Puiden ja kasvillisuuden suunnittelu ja niiden 

mahdollisimman suuri määrä ja laatu (jatkosuunnit-

telussa) 

3. Monipuolisen ja monilajisen kasvillisuuden ja 

paahdekasvillisuuden suunnittelu (jatkosuunnitte-

lussa) 

4. Eliöiden ja eläinten elinympäristöjä tukevat rat-

kaisut (kuten linnunpöntöt ja hyönteishotellit) (jat-

kosuunnittelussa) 

 

Vieraslajit lievä 1. Vieraslajien esiintyvyyttä on hyvä tarkkailla ja 

työmaan aikana haitalliset vieraslajit poistetaan. 

(rakentamisvaiheessa) 

2. Hyödyllisten tulokaslajien käyttö ja kokeilu (jat-

kosuunnittelussa) 

 

Maiseman haavoit-

tuvuus 

kohtalainen 1. Asemakaavan muutosalueen yhdistäminen lähei-

siin luontoalueisiin niin, että arvokkaiden maisema- 

ja luontokohteiden saavutettavuus säilyy 

  

Kulttuurimaiseman 

haavoittuvuus 

lievä 1. Ympäristön arvokkaiden kulttuurimaiseman koh-

teiden saavutettavuuden varmistaminen 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Turvesuonristin asemakaavamuutoksen toteuttaminen tämänhetkisten hankesuunnitelmien mu-

kaisesti aiheuttaa väistämättä kasvihuonekaasupäästöjä, pienentää alueen hiilivarastoja ja -nieluja 

sekä vaikuttaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Kaavamuutoksen kokonaispäästöt ovat noin 

29 000 t CO2 ekv. rakentamisen aikana (sis. esirakentaminen, rakennusten rakentaminen, liikenne 

rakentamisen aikana) ja noin 33 000 t CO2 ekv. 50 vuoden käytön aikana (sis. rakennusten käyt-

tämä energia ja kävijäliikenne). Lisäksi Turvesuon alueelta poistuu rakentamisen myötä noin 

15 000 tonnin suuruinen hiilivarasto. 

 

Espoon kaupungin kokonaispäästöt vuonna 2021 olivat noin 823 840 t CO2-ekv. (Espoo, 2022), 

joten suhteutettuna niihin rakentamisen kokonaispäästöt ovat noin 3,5 % kaupungin vuotuisista 

päästöistä. Mikäli huomioidaan rakentamisen lisäksi 50 vuoden käytön aika, hankkeen päästöt kat-

tavat noin 8 % Espoon vuotuisista kokonaispäästöistä (tämä arvio ei ole vertailukelpoinen kaupun-

gin vuotuisten päästöjen kanssa, mutta helpottaa hahmottamaan päästöjen suuruusluokkaa).  

 

Merkittävimmät tunnistetut riskit ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta liittyvät Turvesuon-

ristin alueella vesiolosuhteiden ja maaperän läpäisevyyden muutoksiin Turveradantien itäpuolella, 

hulevesien, sadannan ja tulvien lisääntymiseen sekä kasvillisuuden varjostuksen ja maata sitovan 

vaikutuksen pienenemiseen ja kuivuuden ja paahteisuuden lisääntymiseen. 

 

Kaavan toteuttamisen ilmastovaikutuksia tulee pyrkiä lieventämään mahdollisuuksien mukaan säi-

lyttämällä mahdollisimman paljon hiilivarastoa ja tuottamalla niin vähän päästöjä kuin mahdollista. 

Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa voidaan vaikuttaa kasvihuonekaasupääs-

töihin pääasiassa kahta kautta: 

1) rakentamisen sijaintia, määrää, materiaaleja ja muita toteutukseen liittyviä asioita määrit-

tämällä ja määräämällä sekä toisaalta 

2) rakennusten ja ympäristön käytönaikaiseen kulutustarpeeseen ja alueen toimijoiden tule-

viin toiminnanaikaisiin valintoihin (esim. liikenteen eri kulkumuotojen käyttö) välillisesti 

vaikuttavin keinoin. 

 

Ensimmäinen vaikutustapa on yksiselitteinen ja helpommin hahmotettava. Jälkimmäinen vaikutus-

tapa on sekin kaupunkisuunnittelijoiden ominta osaamisaluetta ja jatkuvan tutkimuksen kohteena, 

mutta samalla keinoiltaan vaikeammin hahmotettavissa ja tuloksiltaan hankalammin mitattavissa 

ja todennettavissa ilman pidempijaksoisia ja muilta muuttujiltaan mahdollisimman standardisoituja 

seurantatutkimuksia. 

 

Merkittävimmän päätöksen päästöjä ja ilmastovaikutuksia ajatellen maankäytön suunnittelija te-

kee päättäessään siitä, mille alueelle rakennetaan ja mille ei. Sijainti ratkaisee pitkälti liikenteen 

tarpeet ja alueen käytön tehokkuus sekä rakentamispäätöksestä aiheutuva maankäytön muutos 

(esim. metsäalueen muuttuminen rakennetuksi alueeksi) hiilivarastojen ja -nielujen säilymisen tai 

kasvattamisen mahdollisuudet. Kun rakentamisen toteutuspäätös on tehty, ovat maakäytön ja in-

vestointien vaikutusmahdollisuudet ennen kaikkea materiaalien määrään ja laatuun sekä kuljetus-

matkoihin vaikuttamisessa. 
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LIITE 1. ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINNISSA KÄYTE-

TYT MENETELMÄT 

Esirakentamisen päästöt  

 

Lähtötiedot:  

 

Esirakentamisen ratkaisut ja määrätiedot perustuvat Rambollin vuonna 2015 laatimaan Turvesuon 

esirakentamisen yleissuunnitelman tietoihin. Yleissuunnitelmassa esirakentamistoimenpiteet ovat 

mitoitettu epätarkalla tasolla, jonka vuoksi myös päästölaskennan tuloksiin liittyy epävarmuutta. 

 

Turveradantien ja Turvesuontien varteen rakennettavien ojien kaivumäärät on saatu tämän työn 

yhteydessä laaditusta Turvesuonristin hulevesiselvityksestä. 

 

TAGin laajennusosan perustusten päästöt on arvioitu ArKBrutin vuonna 2022 laatiman Tapiolan 

golfkeskuksen laajennusviitesuunnitelman (luonnos 14.3.2022) tietojen perusteella. Golfkeskuk-

sen laajennusrakennuksen perustusten päästöt on arvioitu rakennusten ilmastovaikutusten arvi-

oinnin yhteydessä One Click LCA -työkalun Carbon Designer -lisäosalla. 

 

Rosegardenin ja TAGin asfalttipäällysteiden määrät on arvioitu Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-

palvelussa pinta-alan mittaustyökalun avulla vertailemalla alueen nykyistä ilmakuvaa ja hankkei-

den pihasuunnitelmia. 

 

Esirakentamisen päästölaskennassa ei ole huomioitu TAGin laajennuksen rakentamiseen sisältyviä 

kaivuja ja täyttöjä, sillä näitä tietoja ei ole ollut saatavilla. 

 

Materiaalien tuotannon päästöarvojen lähteenä on käytetty eri tuotevalmistajilta saatavissa olevia 

arvoja, alan tutkimustuloksia sekä SYKE:n rakentamisen päästötietokantaa. Päästölaskennassa 

huomioitavat materiaalien kuljetusmatkat perustuvat oletuksiin toteutuvista kuljetusmatkoista ko. 

hankkeessa. Rakennusmateriaalien kuljetusmatkaksi asetettiin 20 km. Alueelta kaivettava turve ja 

savi oletettiin kuljetettavan Kulmakorven maanläjitysalueelle, joka sijaitsee 17 km etäisyydellä 

Turvesuolta. 

 

Laskentamenetelmä:  

 

Esirakentamisesta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen laskenta suoritettiin Rambollin ZeroInfra -

päästösuunnittelukonseptin mukaisesti. Laskentaparametrina käytetään hiilidioksidiekvivalenttia 

(CO2 ekv.), joka on kasvihuonekaasujen yhteismitta kuvaten merkittävimpien kasvihuonekaasujen 

ilmastoa lämmittävää vaikutusta. Eri kaasujen vaikutus huomioidaan hiilidioksidiekvivalentissa 

lämmityspotentiaalikertoimien avulla. 

 

Työvaiheiden päästöjen arvioinnissa huomioitiin InfraRYL:ssä esitetyt toimenpiteet (tiivistys, kaivu, 

kuormaus jne.) jokaiselle litteralle. Kuljetusten ja työkoneiden päästöarvot perustuvat VTT:n Li-

pasto-tietokantaan ja työkonekohtaisiin kulutustietoihin. 

 

Päästölaskenta noudattaa CEN/TC 350-standardipaketin (Sustainability of construction works) 

standardeja. Puitestandardin EN 15643-5 (Assessment of building and Civil Engineering Works - 

Part 5: Framework for the assessment of sustainability performance) mukaan infrarakenteiden 

elinkaari muodostuu tuotevaiheesta (A1-A3), rakentamisesta (A4-A5), käyttövaiheesta (B1-B8) ja 

elinkaaren lopusta (C1-C4) (Kuva ). Esirakentamisen päästöjen laskenta rajattiin elinkaaren vai-

heeseen A (rakentaminen), johon sisältyy materiaalien tuotevaihe (A1-A3), kuljetus (A4) sekä 

työmaatoiminnot (A5). Esirakentamisen päästölaskenta ei sisällä standardin vaiheita B (Käyttö-

vaihe) ja C (Elinkaaren loppu). 
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Kuva 16. Infrahankkeiden elinkaaren vaiheet puitestandardi EN 15643-5 mukaan (SFS-EN 15643-5). 

On kuitenkin huomattava, että vaiheessa A tehdyt ratkaisut vaikuttavat myös vaiheisiin B ja C, 

sillä materiaaleilla on erilaiset tekniset ominaisuudet, jotka edelleen taas vaikuttavat mm. raken-

teen kestävyyteen ja käyttöikään. Elinkaarikestävyyteen voidaan vaikuttaa mm. huolellisella työn 

suunnittelulla ja laadunvalvonnalla. Oikeilla menetelmillä ja materiaaleilla toteutettu työ voi vä-

hentää rakenteiden ylläpidon ja korjaamisen kustannuksia. 

 

Uusiomateriaaleilla päästölaskennassa huomioitavat vaiheet on arvioitava materiaalikohtaisesti. 

Useimpien uusiomateriaalien päästöihin ei lasketa vaiheita A1 (Tuotevaihe) ja A2 (Kuljetus), sillä 

uusiomateriaalin päästölaskenta katsotaan alkavaksi vaiheesta A3 (Tuotteen valmistus), joka on 

materiaalin mukaan alkuperäisen materiaalin murskausta, esikäsittelyä, muuta jalostusta, jne. Tä-

män käsittelyvaiheen jälkeen alkaa vasta vaihe A4 eli rakentamisvaiheeseen liittyvä materiaalin 

kuljetus. Näin menetellään sellaisten uusiomateriaalien kohdalla, joiden vaiheiden A1-A2 katsotaan 

sisältyvän kyseisen materiaalin edellisen elinkaaren vaiheeseen C (Elinkaaren loppu). 

 

Esirakentamisen ilmastovaikutusten arvioinnissa käytetyt aineistot: 

• Aaltonen, Y. (2021). Hankesuunnitelma – Liikuntakeskus Rosegarden, Turvesuonristi. 

16.12.2021 

• Ark Brut oy. (2022). Tapiolan golf-keskuksen laajennus viitesuunnitelma. 14.3.2022. 

• Maanmittauslaitos. Karttapaikka. 

• Ramboll Finland Oy. (2015). Turvesuon esirakentamisen yleissuunnitelma ja suunnitelman 

tausta-aineistot. 6.3.2015. 

• SYKE. (2021). Rakentamisen päästötietokanta, CO2data.fi. 

 

Rakennusten rakentamisen ja energian päästöt 

 

Rakennusten rakentamisen ja niiden elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt on laskettu One Click 

LCA -elinkaarilaskennan työkalulla. Laskennassa on tehty rajauksia ja oletuksia, jotka on esitetty 

tässä luvussa. Laskennan tulokset ovat arvioita perustuen laskentahetkellä saatavilla olleisiin läh-

tötietoihin ja määriin. Rakennusten elinkaaren aikaisia päästövaikutuksia on arvioitu One Click LCA 

-työkalun Carbon Designer -lisäosalla, joka mahdollistaa elinkaaren päästöjen arvioinnin hanke-

suunnitteluvaiheessa perustuen rakennuksen pinta-alatietoihin ja muihin hankesuunnitelmatason 

tietoihin.  

 

Rakennusten elinkaaren hiilidioksidipäästöt on laskettu hyödyntäen YM:n vähähiilisen rakentami-

sen arviointimenetelmää (YM, 30.8.2019). Lisäksi on hyödynnetty EU:n Level(s) FI menetelmää 

niiltä osin, kuin laskentaan on haluttu sisällyttää arviointia, joka ei sisälly ympäristönimisteriön 

menetelmään. Level(s) FI menetelmää on hyödynnetty rakennustyypin valinnassa, sillä hanke-

suunnitteluvaiheessa tarkempien tulosten saamiseksi on ollut hyödyllistä käyttää suomalaisen 
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tyyppirakennuksen sijaan kansainvälistä vertailurakennusta, jossa on saatavilla ”Urheilu ja kuntoi-

lurakennukset” -rakennustyyppi. Lisäksi EU:n menetelmää on sovellettu energiamuotojen vertai-

lussa, sillä ympäristöministeriön menetelmä ei salli energiamuotojen vaihtamista.  

 

YM:n menetelmän mukaan rakennuksen elinkaari muodostuu tuotevaiheesta (A1-A3), rakentami-

sesta (A4-A5), käyttövaiheesta (B1-B8) ja elinkaaren lopusta (C1-C4). Elinkaaren vaiheet vastaa-

vat esirakentamisen elinkaaren vaiheita, jotka on esitetty kuvassa 3. Rakennusten elinkaaren pääs-

töt on laskettu 50 vuoden ajalle. Rakentamisen päästöt ovat tässä selvityksessä esitetty YM:n 

ohjeistuksen mukaisesti vuosittain per neliömetri, sekä kokonaispäästöinä, jotka syntyvät raken-

nuksen elinkaaren tai tarkastellun elinkaaren vaiheen aikana. Suomessa on tällä hetkellä valmis-

telussa uuden rakentamisen päästöjen raja-arvot (Kuittinen, 2022), mutta arviointihetkellä tietoa 

ei ole vielä saatavilla, joten päästöjen määrää on arvioitu suhteessa rakennuksen elinkaareen. 

 

Rosegardenin alueelle on sijoitettu hankesuunnitelmassa useita urheiluhalleja, joiden korkeus ja 

laajuus vaihtelee. Rakennusosat on laskettu erikseen tarkemman arvion aikaansaamiseksi. Raken-

nusten rakentamisen päästöt on arvioitu perustuen hankesuunnitelmissa (Aaltonen, 2021) saata-

villa olleisiin määrätietoihin, jotka on kuvattu alla (Taulukko 13). Kuva  esittää kaaviomaisen ku-

vauksen rakennusten sijainnista. 

Taulukko 13. Rakennusten päästölaskennassa käytetyt määrätiedot. 

Rakennus Pinta-

ala 

Korkeus Kerros-lkm Tyyppi 

Golfkeskus TAGI:n laajennusosa 2486 

kem2 

n. 15 m 4 + kellari-

kerros 

Liikunta, aputilat, majoi-

tus, kahvila 

Rosegarden 15 000 

kem2 

8–10 m 1 Liikuntahallit, ravintola, 

kuntosali, aputila 

Rosegarden (Tennishalli 1) 4300 

kem2 

8–10 m 1 Liikuntahalli 

Rosegarden (Tennishalli 2) 2850 

kem2 

9–13 m 1 Liikuntahalli 

Rosegarden (Padelhalli 1) 2400 

kem2 

9–13 m 1 Liikuntahalli 

Rosegarden (Padelhalli 2) 2400 

kem2 

4–6 m 1 Liikuntahalli 

Rosegarden (muut tilat) 2750 

kem2 

3–4 m 1 Ravintola, kuntosali, 

aputilat 

 

 

Kuva 17. Rosegardenin rakennukset (mukaillen Aaltonen, 2021). 
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Energiankulutus 

Rakennusten energiankulutuksen laskennan oletuksena on, että rakennusten energiatehokkuus 

tulee olemaan YM:n uuden rakennuksen energiatehokkuuden asetuksen (1010/2017, 4 §) mukai-

sesti rakennusluokan suurin sallittu lukema. Energiankulutuksen osuus saattaa todellisuudessa 
jäädä tässä raportissa esitettyä arviota pienemmäksi. Liikuntakeskus Rosegardenin sähkönkulutus 

yhteensä on tällä laskutavalla noin 1 888 000 kWh/vuosi. 

 

Energiankulutuksen oletukset:  

• Luokka 4) Liikuntahallit enintään 135 kWh/m2/vuosi 

• Luokka 7) Liiketilat/kaupalliset tilat enintään 100 kWh/m2/vuosi 
 

Laskennassa käytetty energiamuoto on ”verkkosähkö, Suomi, hyödynjakomenetelmä (2022–

2071, 50 v käyttöikä), SYKE”, jonka päästökerroin (0,0591 kg CO2 ekv. / kWh) on laskentaohjel-

massa saatavilla olleista vaihtoehdoista lähimpänä ympäristöministeriön vuonna 2019 julkaistun 

rakennuksen elinkaariarvioinnin menetelmän ohjeistuksia energiamuotojen päästökertoimille (YM, 

2019, Liite 4). Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaiset sähköjen päästöarvot ovat keskimäärin 

noin 0,045 kg CO2 ekv. / kWh valitulla 50 vuoden tarkastelujaksolla. 

 

Rakennusten hankesuunnitelmassa on kirjattu tavoitteeksi aurinkoenergian ja maaläm-

mön käyttö, ja todettu, että lämpöpumppujen käyttämä sähkö on sertifioitua uusiutuvaa sähkö-

energiaa. Sitä myötä suorat päästöt maalämmön ja aurinkoenergian käytöstä olisivat nolla. Tässä 

selvityksessä vertailtiin täysin nollapäästöisen energian lisäksi energiamuotona elinkaarilaskennan 

ohjelmassa sähkömuodoksi vihreän sähkön sekoitusta, joka sisältää 10 % aurinkoenergiaa, 30 % 

vesivoimaa ja 60 % tuulienergiaa. Tämä päästökerroin on 0,0221 kg CO2 ekv. / kWh, mikä ottaa 

huomioon vihreän sähköntuotannon elinkaarisia päästöjä. 

 

Maalämmön osuus suorista päästöistä on nolla, koska hankesuunnitelman mukaisesti se käyttää 

sertifioitua vihreää sähköä. Hankesuunnitelman mukaan kiinteistön maalämpöjärjestelmän lämpö-

teho on 500kW ja viilennysteho 300 kW. Maalämmön sähkönkulutuksen osuuden määrittäminen 

on kuitenkin haastavaa, ennen kuin tekniset ratkaisut on tehty, sillä laitteistoissa on paljon vaih-

telua hyötysuhteessa. Tässä suunnittelunvaiheessa ole tarkkaa arviota siitä, millä lämmitys- ja 

viilennyskapasiteetilla maalämpöjärjestelmää käytettäisiin. Jos suorassa sähkölämmityksessä ole-

vaa kohdetta verrataan maalämmössä olevaan kohteeseen niin lämmityssähkön kulutus on vain 

noin 1/3, koska maalämpöjärjestelmän hyötysuhde COP on tavallisesti noin 3. Lämmityksen lisäksi 

sähköä kuluu muuhunkin riippumatta lämmitysmuodosta. 

 

Energiankulutuksen ilmastovaikutusten arvioinnissa käytetyt aineistot: 

• Aaltonen, Y. (2021). Hankesuunnitelma – Liikuntakeskus Rosegarden, Turvesuonristi. 

16.12.2021.  

• Ark Brut oy. (2022). Tapiolan golf-keskuksen laajennus viitesuunnitelma. Espoon kau-

punki. 14.3.2022. 

• Ympäristöministeriö (2019). Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä. Ympäris-

töministeriön julkaisuja 2019:22. 

• Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 1010/2017, 4 § 

• Turvesuonristi, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 8212/10.02.03/2021. Espoon kau-

punki. Viitattu 8.9.2022. Saatavissa https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/turvesuon-tennis-

hallit-ja-golfkeskus#section-3420 

• Kuittinen, M. (2022). Vähähiilisen rakentamisen säädöskehitys. Ympäristöministeriö. 

18.3.2022.  

• Tilastokeskus. (2022). Energiavuosi 2020. Saatavissa https://pxhopea2.stat.fi/sahkoi-

set_julkaisut/energia2021/html/suom0017.htm 

 

Liikenteen päästöt 

 

Liikenteestä syntyviä päästöjä arvioitiin erikseen rakentamisen aikana ja Rosegardenin ja TAGin 

laajennusosan käytön aikana. Laskennan tulokset ovat arvioita perustuen laskentahetkellä saata-

villa olleisiin lähtötietoihin ja määriin. 

 

https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/turvesuon-tennishallit-ja-golfkeskus#section-3420
https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/turvesuon-tennishallit-ja-golfkeskus#section-3420
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Esirakentamisen aikana syntyvät liikenteen päästöt laskettiin Rambollin Zeroinfra -päästösuunnit-

telutyökalulla esirakentamisen päästölaskennan yhteydessä. Menetelmässä kuljetusten ja työko-

neiden päästöarvot perustuvat VTT:n Lipasto-tietokantaan ja työkonekohtaisiin kulutustietoihin. 

Massojen kuljetusmatkat perustuivat oletuksiin toteutuvista kuljetusmatkoista hankkeessa. Pääs-

tölaskentamenetelmää on kuvattu tarkemmin luvussa 3.1.1. 

 

Rakennusten rakentamisen aikana syntyvät liikenteen päästöt laskettiin One Click LCA -elinkaari-

laskennan työkalulla rakennusten elinkaaren päästölaskennan yhteydessä. Menetelmää on kuvattu 

tarkemmin luvussa 3.1.2. 

 

Kaava-alueen valmistuttua syntyvät käytön ajan liikenteen päästöt arvioitiin perustuen Rosegar-

denin ja TAGin arvioimiin kävijämääriin ja kulkutapajakaumiin. Hankkeen tuottamat liikennemää-

räarviot on esitetty alla (Taulukko 14Error! Not a valid bookmark self-reference. ja Taulukko 

15). 

Taulukko 14. Rosegardenin liikennemääräarviot kulkuvälineittäin. 

Rosegarden liikennemäärät kul-

kuvälineittäin 

Käynnit (lkm) 

 ma-pe  la- su Yht. viikossa Yht. vuodessa 

Henkilöauto 925 1 450 6 075 315 900 

Bussi 188 175 1 113 57 850 

Polkupyörä/kävely 188 175 1 113 57 850 

Taulukko 15. TAGin liikennemääräarviot kulkuvälineittäin. 

TAGi liikennemäärät kulkuväli-

neittäin 

Talvikausi, 

käynnit päi-

vässä 

Kesäkausi (touko-

syyskuu), käynnit 

päivässä 

Käynnit yht. vuo-

dessa 

Henkilöauto 25 98 19 845 

Bussi 0 1 203 

Polkupyörä/kävely 0 1 203 

 

Rosegardenin antamissa liikennemääräarvioissa on yhdistettynä julkisella liikenteellä, polkupyö-

rällä ja kävellen tulleet kävijät. Tässä selvityksessä oletettiin, että 50 % näistä kävijöistä tulee 

bussilla ja 50 % pyöräillen tai kävellen.  

 

TAGin antaman arvion mukaan kulkutapajakauma on noin 98 % henkilöautolla ja 2 % bussilla ja 

polkupyörällä. Tässä selvityksessä oletettiin, että 1 % kävijöistä tulee bussilla ja 1 % pyöräillen tai 

kävellen. 

 

Kaava-alueen valmistuttua syntyvät käytön ajan liikenteen päästöt arvioitiin perustuen Rosegar-

denin ja TAGin arvioimiin kävijämääriin ja kulkutapajakaumiin. Päästökertoimina käytettiin LVM:n 

liikenteen päästöjen kehityksen perusennustetta vuoteen 2050 saakka. Vuodet 2051–2072 arvioi-

tiin olettaen päästökertoimeksi vuoden 2050 kerroin tälle ajanjaksolle. 

 

Liikenteen ilmastovaikutusten arvioinnissa käytetyt aineistot: 
• Rosegarden liikennemääräarviot 

• Tapiola Golf asiakasmäärät nykytilassa 

• LVM (2021): Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen perusennuste. Saatavilla: 

https://www.lvm.fi/-/ennuste-tieliikenteen-paastot-laskevat-hieman-ennakoitua-nope-

ammin-syyna-sahkoautojen-yleistyminen-1509917 

 

Hiilivaraston ja hiilinielun muutos 

 

Hiilivarastojen muutos tarkastelualueella arvioitiin hyödyntäen kaava-alueen pinta-alatietoja ja 

GTK:n selvitystä Turvesuon turvevaroista (GTK 2009). Suurin osa Turvesuon alueen turpeesta on 

tyypiltään hyvin maatunutta rahka- ja saraturvetta ja turpeen kokonaismäärä tarkastelualueella 

on GTK:n arvion mukaan yhteensä 320 000 suo-m3. VTT:n polttoainevertailun mukaan turpeessa 
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on kuiva-ainetta keskimäärin 87 kg/m3 ja turpeen hiilipitoisuus on keskimäärin 54 p-% kuiva-

aineesta. Hyödyntäen näitä arvoja saadaan laskettua arvio tarkastelualueen hiilivaraston suuruu-

desta. 

 

Hiilinielujen muutoksen arvioinnissa hyödynnettiin HSY:n vuonna 2020 valmistuneen pääkaupun-

kiseudun hiilinielu- ja hiilivarastoselvityksen kartta-aineistosta saatavia kuviokohtaisia maaperän 

ja kasvillisuuden hiilitasetietoja. Yhdistämällä vuotuisen hiilivuon arvot tarkastelualueen pinta-aloi-

hin, saadaan arvio hiilinielun muutoksesta koko tarkastelualueella. Kuva 19 esittää kuvakaappauk-

sen kartta-aineistosta ja Kuva  havainnollistaa termien eroja. Hiilinielu tarkoittaa metsiin sitoutu-

neen hiilivaraston muutosta, jossa hiilivarasto kasvaa. Hiilivuo tarkoittaa kasvillisuuden ja maape-

rän ilmakehästä sitoman hiilidioksidin määrää. 

 

 

Kuva 18. Kuvakaappaus HSY:n hiilitaseselvityksen kartta-aineistosta. 

 

 

Kuva 19. Termien havainnollistus. Hiilinielu tarkoittaa metsiin sitoutuneen hiilivaraston muutosta, 

jossa hiilivarasto kasvaa. Hiilivuo tarkoittaa kasvillisuuden ja maaperän ilmakehästä sitoman hiili-

dioksidin määrää. 
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Hiilivarastojen ja hiilinielujen muutoksen arvioinnissa käytetyt aineistot: 
• Aaltonen, Y. (2021). Hankesuunnitelma – Liikuntakeskus Rosegarden, Turvesuonristi. 

16.12.2021. 

• HSY (2020). Selvitys pääkaupunkiseudun hiilinieluista ja -varastoista. 

• GTK (2009). Mankkaan turvesuon metaanivuot, turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 

• VTT (2016). Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia 

 

Vaikutukset ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

 

Työssä on arvioitu Turvesuonristin (120503) asemakaavamuutoksen vaikutuksia ilmastonmuutok-

seen sopeutumiseen suunnittelualueilla kortteleissa 17050 ja 17053 sekä niiden lähiympäristöissä. 

Vaikutuksia on arvioitu laadullisesti perustuen kaavaan ja sen selvityksiin, jotka ovat olleet tämän 

työn lähtöaineistona. 

 

Arviointimenetelmänä on käytetty ilmiöperusteista vaikutustenarviointia. Työssä on arvioitu huo-

mioiko Turvesuonristin kaavaratkaisu ilmastonmuutoksen myötä muuttuvien fyysisten olosuhtei-

den muutoksia ja onko kaavaratkaisu huomioinut ilmastonmuutokseen sopeutumista. Arviossa on 

tunnistettu merkittävimmät kaavaan vaikuttavat ilmastonmuutoksen ilmiöt, tuotu esiin riskit so-

peutumisen näkökulmasta, sekä tuotu esiin toimenpide-ehdotuksia kaava-alueen ilmastonmuutok-

seen sopeutumisen edistämiseksi. Arvio pohjautuu alustaviin viitesuunnitelmiin, jotka ovat olleet 

saatavissa tämän työn laatimisen aikana ja arvio kaavan sopeutumisesta voi tarkentua kaavarat-

kaisun ja suunnittelun edetessä. 

 

Arvioinnissa on hyödynnetty myös KILVA (kaavan ilmastovaikutusten arviointi) -työkalua, joka on 

ELY-keskuksen laatima ja ylläpitämä verkkoselainpohjainen työkalu (ELY, n.d). KILVA-työkalu on 

tarkoitettu ilmastokestävän kaavoituksen suunnitteluun. 

 

Turvesuonristin asemakaavasta todetaan kaupungin verkkosivuilla seuraavaa: “Asemakaavan 

muutoksella mahdollistetaan urheilu- ja virkistystoimintojen ja -tilojen rakentaminen Laajalah-

dessa. Turvesuolla sijaitsevan Tapiolan golfkeskuksen klubirakennusta laajennetaan. Turveradan-

tien itäpuolelle rakennetaan muuan muassa liikuntahalleja sekä tennis- ja padelkenttiä. Osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 28.6.–17.8.2021.” (Espoon kaupunki, 2021).  

 

Ilmastonmuutoksen sopeutumisen arvioinnissa käytetyt aineistot: 

• Aaltonen, Y. (2021). Hankesuunnitelma – Liikuntakeskus Rosegarden, Turvesuonristi. 

16.12.2021.  

• Ala-Outinen, T, ym. (2004). Ilmastonmuutoksen vaikutukset rakennettuun ympäristöön. 

VTT Tiedotteita – Research notes 2227. Espoo 2004, 71–72. 

• Ark Brut oy. (2022). Tapiolan golf-keskuksen laajennus viitesuunnitelma. Espoon kau-

punki. 14.3.2022. 

• ELY. (n.d.). KILVA kaavan ilmastovaikutusten arvioinnin tarkistuslista 

• Espoon kaupunki. (2021). Espoon kaupungin verkkosivut, Turvesuon tennishallit ja golf-

keskus. Viitattu 8.9.2022. Saatavissa: https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/turvesuon-ten-

nishallit-ja-golfkeskus#section-3420  

• Espoon kaupunki. (2013). Turvesuonristi, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 

8212/10.02.03/2021.  

• Espoon kaupungin karttapalvelu. Saatavissa: kartat.espoo.fi 

• Friman ym. (2013). Laakakivi, Laajalahti (eteläinen) sekä Turvesuo asemakaavamuuto-

salueiden luontoselvitykset, Ympäristötutkimus Yrjölä, 2013 ja 2021. 

• Haapala, A. (2017). Ilmastonmuutokseen sopeutumisen sisältyminen Helsingin kaupunki-

suunnitteluun, Tilannekatsaus vuosien 2015–2016 kaavaehdotuksiin ja suunnitteluproses-

sin eri vaiheisiin. s.14–15. Saatavissa: https://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-

03-17.pdf 

• Lammi, E. (2020). LUMO-luontokohteet. Turvesuon neva. s. 10.  

• Lylykangas, K., Lahti, P. & Vainio, T. (2013). Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoi-

tus. Aalto-yliopisto, Sitra, Ympäristöministeriö ja kirjoittajat. Aalto-yliopiston julkaisusarja 
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