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Tapiolan jalkapallostadionin kaava-alueen toteutuksen 
ja toiminnan hiilineutraaliussuunnitelma 

Alkusanat 

Rakentamista koskeva lainsäädäntö ja määräykset ohjaavat nyt ja tulevaisuudessa yhä vähähiilisem-
pään ja energiatehokkaampaan rakentamiseen. Vähähiilisyyttä koskeviin rakennusmääräyksiin siir-
rytään 2020-luvun puoliväliin mennessä, ja meneillään olevassa maankäyttö- ja rakennuslain koko-
naisuudistuksessa vähähiilisyys on mukana uutena asiakokonaisuutena. 

Valtuustokaudelle 2017-2021 laaditussa Espoon kaupungin strategiassa yksi kaupungin tärkeimpiä 
tavoitteita on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tapiolan jalkapallostadionin toteutukseen 
liittyvä hiilineutraaliussuunnitelma edistää osaltaan tätä tavoitetta. 

Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen tukemiseksi Espoon kaupunki on mukana Hiilineutraalit ja 
resurssiviisaat yritysalueet -hankkeessa (HNRY), jossa Espoo keskittyy päästövähennyksien aikaan-
saamiseen rakennustyömailla sekä 6Aika-hankkeessa Energiaviisaat kaupungit (EKAT), jossa etsitään 
keinoja niin kiinteistö-, kortteli- kuin kaupunginosatasoisten päästöjen vähentämiseksi. 

Lisäksi Espoo on allekirjoittanut syyskuussa 2020 Green deal -sopimuksen, jonka tavoitteena on työ-
maalla syntyvien päästöjen vähentäminen. Sopimusosapuolena ensivaiheessa ovat ympäristöminis-
teriö sekä Senaatti-kiinteistöt, Helsingin, Espoon, Turun sekä Vantaan kaupungit. 

Tapiolan jalkapallostadionin kaava-alueen osalta Espoon kaupunginhallitus on päättänyt, että han-
kekokonaisuudesta suunnitellaan hiilineutraali.  Tämä tavoite on kirjattu myös asemakaavamuutok-
sen tavoitteeksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.  

Tämän työn keskeisenä tavoitteena on tukea Espoon hiilineutraaliustavoitteita laatimalla toimenpi-
desuunnitelma, jonka pohjalta Tapiolan urheilupuiston suunnittelua, rakentamista ja energiaratkai-
suja vodaan ohjata kaupungin suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseissa. Valtaosa kasvihuonepääs-
töistä on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta, minkä vuoksi selvityksen yksi tärkeistä pai-
nopisteistä on alueen energiajärjestelmän kehittäminen. 

Kaavoitus on ensimmäinen vaihe, jossa alueen päästövähennyksiin voidaan merkittävästi vaikuttaa, 
minkä vuoksi selvityksessä arvioidaan ja ohjataan asemakaavoitusvaiheessa tehtäviä ratkaisuja, jotka 
tukevat alueen hiilineutraaliustavoitteita.    

Tapiolan jalkapallostadionin kaava-alueen toteutusta on tarkasteltu myös suunnitteluvaiheen, ra-
kentamisen ja käyttövaiheen osalta. Työn tavoitteena on nostaa esille eri vaiheissa tehtävien ratkai-
sujen vaikutukset hankkeen kokonaispäästöihin. Hiilineutraaliustavoitteeseen pääseminen edellyt-
tää paikoitellen vakiintuneista toimintatavoista poikkeamista, eri toimialojen ja toimijoiden tiivistä 
yhteistyötä sekä osapuolien sitoutumista toimenpiteiden jalkauttamiseen. 

Selvityksen on tilannut Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, ja sen on toteuttanut FCG Finnish Con-
sulting Group Oy sekä Green Building Partnerts Oy yhdessä Espoon kaupungin asiantuntijoiden 
kanssa.  Selvitys on valmistunut 13.1.2021 
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1 Lähtökohdat ja viitekehys 

1.1 Johdanto 

Työssä on tuotu esille, miten Tapiolan jalkapallostadionin kaava-alueen rakentaminen sekä energi-
ankulutus ja -tuotanto tulisi toteuttaa, jotta ne tukisivat hankekokonaisuudelle asetettuja hiilineut-
raaliustavoitteita.   

Tarkasteltavan alueen uudisrakennusten hiilijalanjäljessä on huomioitu ympäristöministeriön lasken-
tamenetelmän mukaiset elinkaaren vaiheet, joihin kuuluu rakentamisen, käytön ja käytön jälkeiset 
vaiheet.  

Työssä on käsitelty rakennusten ja rakennelmien vähähiilisiä energiaratkaisuja sekä alueen uudisra-
kentamiseen liittyviä päästövähennyskeinoja. Tarkastelun kohteena ovat olleet myös rakentamisen 
aikaiset kiertotalous- ja päästövähennystoimenpiteet sekä niihin liittyvät vähähiiliset suunnittelurat-
kaisut.  

Selvityksessä on arvioitu asiantuntijatyönä toimenpide- tai ratkaisuvaihtoehtojen päästövähen-
nyspotentiaalia alueen ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Tarkastelu on rajattu alueelle suunniteltu-
jen ja siellä olevien nykyisten rakennusten ilmastopäästöihin. Alueen maaperän ja kasvillisuuden hii-
livarastoihin kohdistuvia muutoksia tarkasteltiin viher- ja maisemasuunnitelmien pohjalta. 

Tarkastelun kohteena ovat olleet myös energian tuotantomenetelmät, energian ja veden kulutus, 
talotekniikka, ulkotekojään ja tekonurmikentän energiaratkaisut sekä hiilineutraalin energiajärjestel-
män viitekehys.  

Energiajärjestelmän osalta on tarkasteltu keskitettyä energiajärjestelmää, jossa alueen lämpöener-
gia hankitaan nykyisestä kaukolämpöverkosta. Keskitetyn kaukolämpöön perustuvan energiajärjes-
telmän rinnalla on tarkasteltu hiilineutraalia kiinteistökohtaista energiajärjestelmää. 

Hiilineutraalin energiajärjestelmän lähtökohtana tässä on, että ainut ostoenergia on sähkö, jota voi-
daan hankkia mahdollisimman hiilineutraalista tuotannosta. Ostosähkön määrää alueella minimoi-
daan lämmön kierrättämisellä, hyödyntämällä maankamaraa lämpövarastona ja lämmönlähteenä 
sekä tuottamalla sähköä esimerkiksi aurinkovoimaloilla. Tältä osin työssä on nostettu esille toimen-
piteitä, joilla alueen osapuolet saadaan sitoutumaan hiilineutraaliin energiajärjestelmään ja huomi-
oimaan järjestelmän ennakoivan käytön ja ylläpidon. 

Keskeisenä osana selvitystä on ollut aktiivinen yhteydenpito ja vuorovaikutus eri osapuolien kanssa. 
Työn aikana järjestettiin yksi sidosryhmätyöpaja, johon osallistui laaja joukko Espoon kaupungin asi-
antuntijoita, eri rakennusliikkeiden ja energiayhtiöiden edustajia sekä muita sidosryhmiä. Myös jat-
kossa hiilineutraaliustavoitteiden toteutuminen vaatii aktiivista yhteistyötä kaupungin eri toimin-
tayksiköiden ja ulkoisten sidosryhmien välillä.   

Selvityksessä on esitetty asiantuntija-arvio eri toimenpiteiden ja valittujen toteutusmallien vaikutuk-
sista alueelta syntyviin ja alueen sitomiin kasvihuonepäästöihin. Johtopäätöksissä on esitetty toi-
menpiteet, jotka kytkeytyvät kaupungin ohjauskeinoihin, kuten tavoitteiden asettamiseen, asema-
kaavalla ohjaamiseen, tontinluovutus- tai vuokrasopimusehtojen hyödyntämiseen, hankintaan, to-
teutussuunnitteluun sekä alueen ja rakennusten ylläpitoon. 
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1.2 Kohteen kuvaus, lähtötilanne ja rajaus 

1.2.1 Nykytilanne 

Suunnittelualue sijaitsee Tapiolan kaupunginosassa, rajautuen pohjoisessa Tuohimäen alueeseen, 
idässä Kaskiniittyyn, etelässä Jousenkaareen sekä Esport Areenaan ja lännessä Koivu-Mankkaan tie-
hen. Urheilupuiston metroasema sijaitsee lyhyen kävelymatkan päässä etelässä. Tarkastelualue si-
sältää osia Koivu-Mankkaan tiestä, Tapiolan urheilupuiston pohjoisosan ja osan Kaskiniitystä. 

Alue on nykyisin Tapiolan merkittävin urheilupalveluiden keskittymä. Siellä on muun muassa Espoon 
Metro Areena, harjoitusjäähalli, Tapiolan liikuntahalli, Honkahalli, jalkapallostadion, kolme tekonur-
mikenttää, pienpelikenttiä, yleisurheilun suorituspaikkoja ja FC Honka ry:n toimistona toimiva raken-
nus. Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsee lisäksi Esport Center ja Esport Areena. Nykyiset urheiluhallit 
jäävät alueelle, joten alueella ei ole merkittäviä purettavia rakennuksia.  

Alue on kokonaisuudessaan Espoon kaupungin omistuksessa. Osia alueesta on vuokrattu pitkäaikai-
silla vuokrasopimuksilla kaupungin organisaation sisällä tai muulle haltijalle. 

1.2.2 Uudisrakentaminen 

Alueelle suunniteltu uusi stadion on mitoitettu n. 6000 katsojalle. Stadion mahdollistaa UEFA 3 -ka-
tegorian vaatimusten mukaiset puitteet jalkapallo-otteluille sekä muiden tapahtumien ja esitysten 
järjestämiseen.  

Stadioniin kiinteästi integroituva monitoimihalli toimii n. 2000 katsojan sisäpeliareenana. Rakennuk-
sessa on siirrettävät katsomot sekä monipuoliset harjoitustilat eri liikuntamuodoille. Stadionin ja mo-
nitoimihallin liittää yhteen palvelurakennus, joka sisältää ravintolapalveluita sekä erilaisia urheilijoi-
den ja seurojen aputiloja. Stadionin kortteliin on mahdollista sijoittaa myös toimintaa tukevia pal-
velu-, toimisto-, ym. tiloja.  

Alueen viitesuunnittelun ja asemakaavoituksen yhteydessä on tarkasteltu alueen sisäisen ajoneuvo-
liikenteen, pysäköinnin sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyitä. Suunnittelussa on huomioitu jalan-
kulun ja pyöräilyn sujuvat yhteydet joukkoliikenneasemille sekä osoitettu ajoneuvoliikenteen sisäi-
sen liikenneverkon ja pysäköinnin periaatteet, kuten autopaikojen vuorottaiskäyttö. Korttelin alle 
maantasoon rakennetaan pysäköintilaitos, jonne lähes kaikki alueen pysäköintipaikat sijoitetaan. 

Stadionin toteuttamista ja hallintoa varten on perustettu kaupungin kokonaan omistama kiinteistö-
yhtiö. Lisäksi stadionin alapuolelle suunnitellun pysäköintilaitoksen toteuttamista ja hallintoa varten 
on perustettu kaupungin omistama kiinteistöyhtiö. Stadionin itäpuolelle suunniteltavat palvelutilat 
ja myös mahdollinen uusi monitoimihalli tulevat olemaan erillisiä yhtiöitä. Näiden yhtiöiden kanssa 
sovitaan yhteisjärjestelyistä Tapiolan Stadion Oy:n kanssa siinä vaiheessa, kun niille vuokrataan tont-
teja. Stadioniin liittyy länsipuolella asuinrakennusoikeutta, jonka kaupunki myy ulkopuoliselle toteut-
tajalle.  

Keskusaukion varrelle alueen länsireunaan on varattu alue hotellille, ja pääosin länteen au-
keavien, maanvaraisten vehreiden piha-alueiden yhteyteen on esitetty yhteensä kahdeksan piste-
mäistä asuinkerrostaloa. Alueelle on tavoitteena toteuttaa monipuolista asuntotuotantoa, joka sisäl-
tää omistusasuntoja, vuokra-asuntoja sekä ARA-tuotantoa.  
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1.2.3 Kentät ja yleiset alueet 

Uuden stadion–monitoimihallin sekä alueen muut rakennukset ja toiminnat sitoo yhteen uusi kes-
kusaukio. Urheilupuiston keskiöön muodostuu aukiotilasarja, jonka varrelle sijoittuvat urheilutilojen 
sisäänkäynnit ja jonka kautta alueen kevyen liikenteen pääkulkureitit kulkevat. Julkiset katutilat- ja 
aukiot ovat suurelta osin asfaltoitu ja pinnoitettu erilaisilla kivetyksillä. Alueelle sijoittuu myös pieniä 
oleskeluun ja erilaisiin toimintoihin varattuja alueita, jotka on erotettu muusta ympäristöstä istutuk-
silla. Myös hotellin ja asuinkortteleiden piha-alueille on osoitettu rakentamisesta vapaita istutettavia 
alueita.  

Aukiosta on suunniteltu nykyistä aluetta selvästi vehreämpää ympäristöä uusien istutusten ja hule-
vesien hallintarakenteiden avulla. 

Merkittävin muutos puistoalueilla kohdistuu alueen pohjoisreunaan sijoittuvalle uudelle urheilu- ja 
virkistyspalveluiden alueelle, jonne sijoittuvat uudet tekonurmipintaiset pelikentät sekä pienpeli-
kenttiä. Osa kentistä toteutetaan lämmitettyinä ja niihin voi liittyä kevyitä katsomorakenteita.  

Alueen reunoille sijoittuvien Tuohipuiston ja Kaskiniityn puistoalueiden osalta muutokset ovat hyvin 
pieniä: Tuohipuiston pohjoisosan puustoista vyöhykettä täydennetään uusilla istutuksilla ja reitistöä 
linjataan osin uudelleen. 

 
Kuva 1: Alueelle sijoittuvat toiminnot ja lähiympäristösuunnitelma, LOCI Maisema-arkkitehdit Oy  
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A2 Asuminen  27 000 k-m2 

A2 Stadioniin liittyvät asuinrakennukset 5 500 k-m2 

A1 Asuminen 8 000 k-m2 

H Hotelli 10 000 k-m2 

S Stadion 2000 k-m2 

S2 Stadionin palvelurakennus 5000 k-m2 

MT Monitoimihalli 10 000 k-m2 

MP Mailapelihalli 10 000 k-m2 

Taulukko 1: Alueelle suunniteltujen uudisrakennusten laajuustiedot 

1.2.4 Toteutusvaiheet 

Stadion ja siihen liittyvien rakennusten kokonaisuus tulee toteutumaan vaiheittain. Kaupunki on pe-
rustanut jalkapallostadionia varten kiinteistöyhtiön, joka vastaa stadionin rakennuttamisesta. Sta-
dioniin itäpuolella liittyvää monitoimihallia ja palvelutilojen toteutuksesta vastaa yksityinen kump-
pani, jolle kaupunki vuokraa alueet. Myös asuinrakentamista ja hotellia varten osoitettu rakennusoi-
keus luovutetaan markkinahintaan kiinnostuneille toteuttajille. 

Kaupunki vastaa yleisten alueiden, kuten katujen ja puiston rakentamisesta. Tavoitteellisen aikatau-
lun mukaisesti katu- ja puistoalueiden tarkempi suunnittelu käynnistyy vuonna 2021, ja ensimmäisen 
vaiheen rakentaminen ajoittuu vuodelle 2022. Eteläisten ulkoalueiden ja mailapelihallin toteutus on 
aikataulutettu alustavasti vuosille 2024-2026.  

Alueelle on esitetty toteutettavaksi kiinteistökohtaista lämmönkierrättämiseen, lämmönvarastoin-
tiin, maankamaran lämmön ja aurinkoenergian hyödyntämiseen perustuvaa käytön osalta hiilineut-
raalia energiajärjestelmää, jota on tässä kutsuttu lähdelämmöksi. Lämmitetyt jalkapallokentät läm-
mitetään hyödyntämällä maankamaraa lämmönlähteenä ja lämpövarastona. Ulkotekojäästä kerät-
tyä lämpöä hyödynnetään viereisen monitoimihallin lämmityksessä. Energiajärjestelmien tarkempi 
kuvaus löytyy kohdasta 4 Hiilineutraali energiajärjestelmä. 
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Taulukko 2: Hankkeen alustavat toteutusvaiheet 

1.3 Hiilineutraaliuden määritelmä, käsitteet ja kriteeristö 

1.3.1 Mitä hiilineutraalius on? 

Hiilineutraalius voi tarkoittaa tilanteesta riippuen melko erilaisia asioita, joten täsmällisempi määrit-
tely on tapauskohtaisesti aina tarpeen. Hiilineutraaliudella (Carbon Neutrality) tarkoitetaan yksinker-
taisimmillaan sitä, että tarkasteltava kokonaisuus ja sen toiminnot ja toimijat aiheuttavat vain sen 
verran hiilidioksidipäästöjä kuin niitä pystytään sitomaan tietyllä ajanjaksolla. Toisaalta kansainväli-
sen standardointiorganisaation, ISO:n hiilijalanjälkeä koskeva standardiluonnos (ISO 14067) ottaa 
huomioon myös muut kasvihuonekaasupäästöt kuin hiilidioksidipäästöt, joten laajimmillaan hiili-
neutraalius kattaa kaikki kasvihuonekaasupäästöt niin, että aiheutettujen kasvihuonekaasupäästö-
jen nettovaikutus ilmastomuutokseen on nolla tietyllä ajanjaksolla. Käytännössä tarkasteltava ajan-
jakso on yleensä yksi vuosi, sillä päästötiedot raportoidaan tavallisesti vuosittain. (https://www.il-
mastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2018/10/Hiilineutraalisuuden-tavoittelu-mita-se-on-missakin-
yhteydessa.pdf-) 

Hiilineutraaliuteen liittyvät usein myös hiilinielut. Hiilinielu sitoo enemmän hiilidioksidia kuin päästää 
ilmakehään. Tärkeimmät luonnon omat hiilinielut ovat maaperä, metsät ja valtameret. Luonnon hii-
linieluihin varastoitunut hiilidioksidi vapautuu jälleen ilmakehään muun muassa metsäpalojen, 
maankäytön muutosten tai hakkuiden myötä. Tästäkin syystä hiilineutraaliutta tavoiteltaessa myös 
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päästöjen vähentäminen on tarpeen niin, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran 
kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin.  

Teknologian, tuotantotapojen ja toimintamallien kehittymisestä huolimatta tällä hetkellä teknista-
loudellisesti kilpailukykyiset prosessit, järjestelmät tai rakenteet eivät toistaiseksi ole mahdollista-
neet hiilen sitomista ilmakehästä riittävän suuressa mittakaavassa. Näin ollen nopeampana keinona 
ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä ja päästöjen vähentämisessä on ollut päästökompensointi, 
jossa yhdellä sektorilla tuotettuja päästöjä vähennetään jossain muualla. Päästöjen kompensointi voi 
tapahtua, esimerkiksi investoimalla uusiutuviin energialähteisiin, energiatehokkuuteen tai muihin 
puhtaisiin, vähähiilisiin teknologioihin. Esimerkkinä päästöjen kompensoimisesta on myös EU:n pääs-
tökauppajärjestelmä. 

1.3.2 Hiilivarastot ja -nielut 

Hiilivarastolla tarkoitetaan maankuoreen, kasvillisuuteen, meriin ja ilmakehään varastoitunutta 
hiiltä. Luonnossa hiili kiertää eri varastojen välillä. 

Hiilinieluksi puolestaan kutsutaan hiilivarastoa, jonka koko kasvaa (t/ha/v). Hiilinielu voi olla mikä 
tahansa prosessi, toiminta tai mekanismi, joka sitoo hiiltä ilmakehästä, kuten esimerkiksi maaperän 
kasvillisuus ja merien pintakerrokset. Kokonaiskuvassa metsät ovat Suomen suurin hiilinielu. 

1.3.3 Alueellinen kestävyys ja hiilineutraaliuskeinot 

Kestävä kehitys käsittää ekologisen kestävyyden, taloudellisen kestävyyden sekä sosiaaliskulttuuri-
sen kestävyyden. Kestävä kehitys on ohjattua toimintaa ja muutosta, joilla mahdollistetaan hyvin-
voinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle. Kestävään aluekehittämiseen liittyy kiinteästi 
kestävään elämäntapaan kannustavien toimintojen ja mahdollisuuksien tarjoaminen, esimerkiksi yh-
dyskuntarakenteen eheyttämisen ja saavutettavuuden parantamisen kautta. Saavutettavuuteen 
kuuluu hyvien joukkoliikenneyhteyksien lisäksi mm. palvelurakenteen eheyttäminen ja lähipalvelut. 
Rakentamisessa ja purkamisessa korostuvat tarpeenmukaisuuden arviointi sekä paikallisten olosuh-
teiden ja lähtökohtien tunnistaminen. Kestävässä aluesuunnittelussa ja -rakentamisessa valitaan olo-
suhteisiin sopivimmat, pitkäikäiset ja kunnossapidon kannalta soveltuvat rakenteet, materiaalit, kas-
vilajit, kalusteet ja valaistus. 

Kestävyyden huomioiminen aluesuunnittelussa vaatii useiden seikkojen pohtimista ja yhteensovitta-
mista. Siihen vaikuttavat muun muassa alueen käyttö ja rakenne, kaupunkikuva, liikennejärjestelyt, 
ekologiset ja maisemalliset tekijät. Kestävän alueen suunnittelutyön tulisi alkaa jo paljon ennen pää-
töksentekoa alueen toteuttamisesta, sillä suunnittelussa tarvitaan monialaisuutta ja laajaa toimi-
jayhteistyötä. Green Building Council Finland ry (FIGBC) on juuri julkaissut kestävän alueen määritel-
mänsä, jossa kuvataan, mitä pitää ottaa huomioon aluesuunnittelun eri suunnittelutasoilla, jotta 
kaavoitus ja aluesuunnittelu ohjaavat rakentamista kohti kestävää rakennettua ympäristöä. Näkö-
kulmina määritelmässä ovat ympäristö-, sosiaalinen ja taloudellinen näkökulma (kuva 2). Määri-
telmä haastaa aluesuunnittelun huomioimaan muun muassa vähähiilisen rakentamisen, uusiutuvan 
energian, kestävän liikkumisen, kierto- ja jakamistalouden, ilmastonmuutoksen sopeutumisen ja alu-
eiden resilienssiä, eli ennakoivaa kykyä toimia joustavasti muutoksissa ja sopeutua niihin. 
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Kuva 2. Green Building Council Finland (FIGBC) ry:n kestävän alueen määritelmä ja siihen sisältyvät elementit. 

Hiilineutraalius on yksi osa kestävää aluerakentamista. Keinot hiilineutraaliin aluerakentamiseen 
ovat hyvin erilaisia riippuen alueen sijainnista, kaupunkikohtaisesta (maa)politiikasta, käytössä ole-
vista kannustimista ja ohjauskeinoista sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden kohdentamisen ajoittumi-
sesta osana alueen kehittämisprosessia. Hiilineutraalia rakentamista voidaan edistää kaupungissa 
useilla eri tasoilla ja rakentamisprosessin eri vaiheissa.  

Hiilineutraalit ratkaisut on nostettava esiin jo suunnittelun alkuvaiheessa, kuten kaavoituksen yhtey-
dessä. Toimivien ratkaisujen toteuttamiseksi tarvitaan myös toimintatapojen ja perinteisten suun-
nittelutapojen ja -prosessien muutosta. Kun muutos suunnittelutavoissa toteutetaan hallitusti askel 
askeleelta ja vaikuttavuus edellä, voidaan siirtymä hiilineutraaliin aluesuunnitteluun tehdä taloudel-
listenkin rajoitteiden rajoissa.  

Suunnitteluprossin alussa hiilineutraaliuden tavoittelun keinoja ovat mm. saavutettavuuden paran-
taminen tiivistämällä ja eheyttämällä kaupunki- ja palvelurakennetta joukkoliikenneyhteyksien var-
sille. Myöhemmissä suunnitteluvaiheissa, kun ollaan lähempänä rakentamisvaihetta, alueen hiili-
neutraaliutta voidaan edistää teknisin ja teknologisin ratkaisuin, esimerkiksi parantamalla rakenta-
misen, rakennusten ja rakenteiden energia- ja materiaalitehokkuutta sekä resurssiviisailla kunnallis-
tekniikkaratkaisuilla. On kuitenkin huomioitava, että rakentamisesta niin purkamis-, rakentamis- kuin 
ylläpitovaiheessakin kuten myös asumisesta yleensä joka tapauksessa aiheutuu merkittäviä päästöjä, 
joiden minimointi sekä minimoinnin mahdollistaminen on hiilineutraalin alueen tavoittelun keski-
össä. 
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1.3.4 Hiilineutraali rakentaminen 

Kestävää hiilineutraalia rakentamista edistetään EU:n kiertotalouspaketin, jätelainsäädännön, vähä-
hiilisen rakentamisen säädösohjauksen sekä purkamista koskevan ohjauksen kautta. EU on Vihreän 
kehityksen ohjelmaan sisältyvässä, kiertotalouden toimintasuunnitelmassaan nostanut rakentami-
sen yhdeksi kiertotalousmarkkinoiden kehittämisen avainalueeksi ja parhaillaan päivityksen alla on 
rakennustuoteasetus (CDP). Tällä hetkellä Suomessa on meneillään jätelain kokonaisuudistustyö 
kiertotaloutta tukevampaan suuntaan. Meneillään meillä on myös vuoteen 2023 ulottuvan valtakun-
nallisen jätesuunnitelman (Valto) toimeenpano. Valto sisältää neljä painopistettä, joista yhtenä on 
rakennus- ja purkujäte. Tavoitteina ovat jätteen vähentäminen, hyödyntämisasteen nosto 70 %:iin, 
hyödyntämisen lisääminen riskit halliten sekä rakennus- ja purkujätteen tilastoinnin parantaminen. 

Elinkaariajattelu on perusta kestävälle rakentamiselle. Elinkaariajattelussa seurataan vaiheet raaka-
aineiden tuottamisesta materiaalien ja rakenteen käytöstä poistamiseen. Kulloinkin tarkasteltava ra-
kenne ja materiaalit on tunnettava hyvin, jotta toimenpiteet kyetään kohdistamaan oikeisiin asioihin. 
Elinkaariajatteluun kuuluvat myös elinkaarilaskelmat, kuten hiilijalanjäljen laskeminen. Alueiden ja 
rakenteiden oikeanlainen käyttö, huolto ja kunnossapito sekä korjaaminen toteuttavat osaltaan re-
surssiviisautta. Materiaalien ja rakenteiden pitkäikäisyys edellyttää, että rakenteet ovat helposti 
huollettavia ja korjattavia. Vaihtoehtoisesti voidaan suunnitellusti tehdä lyhytikäisempiä rakenteita, 
joiden osille ja materiaaleille on tiedossa selkeä uusiokäyttö- tai kierrätysmahdollisuus. Myös muun-
tojoustavuus on kestävän aluerakentamisen keskiössä. On tärkeätä, että sama tila tai kohde soveltuu 
erilaisiin käyttötarkoituksiin ja suunnittelussa huomioidaan esimerkiksi eri vuodenajat.  

Kestävien energiajärjestelmien ja materiaalien valinta on aina tapaus- ja kohdekohtaista. Resurssivii-
saassa rakentamisessa ja talotekniikassa tarvitaan vähemmän niin uusiutuvia kuin uusiutumattomia 
luonnonvaroja, kuten raaka-aineita, maata, vettä ja energiaa. Myös kierrätysraaka-aineita arvoste-
taan. Nykyisin maamassojen hallinta on rakentamisen kestävyyden edistämisen keskiössä, sillä maa-
rakentaminen, kuten kaivuu, täyttö ja maaston muotoilu ovat tyypillisesti myös hankkeiden suurin 
kustannuserä. Maamassojen hyödyntäminen syntypaikalla on järkevää, sillä näin vähennetään tar-
vetta massojen kuljettamiseen. Olemassa olevien maamassojen laatu ja sen selvittäminen tuo toi-
saalta oman haasteensa esimerkiksi suunnitteluun. 

1.4 Hiilineutraalius ja Kestävä Espoo 

Valtuustokaudelle 2017-2021 laaditussa Espoon kaupungin strategiassa eli Espoo-tarinassa yksi tär-
keimpiä tavoitteita on, että Espoo on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Espoo-tarinaa toteute-
taan näiltä osin vuosille 2016-2020 laaditun Ilmasto-ohjelman kautta. Ohjelman tavoitteena on saada 
hiilidioksidipäästöt laskuun nopealla tahdilla vuoteen 2020 mennessä. Ilmasto-ohjelmassa hiilineut-
raaliudella tarkoitetaan sitä, että tuotetaan vain niin paljon hiilipäästöjä kuin niitä pystytään sito-
maan, esimerkiksi maaperään tai kasvillisuuteen. Ohjelmassa myös korostetaan, että jatkossa tulee 
tarkemmin ottaa kantaa myös maaperän ja kasvillisuuden hiilivarantojen kasvattamisen mahdolli-
suuksiin sekä päästökompensaatioiden käyttöön.  

Kestävä Espoo on yksi valtuustokauden neljästä poikkihallinnollisesta kehitysohjelmasta. Kestävä Es-
poo –kehitysohjelman viisi hyötytavoitetta ovat: 

 Rakennamme ja kehitämme Espoota älykkäillä ratkaisuilla 
 Espoolaisten liikkuminen sujuvoituu ja monipuolistuu 
 Päästötön energiantuotanto ja älykkäät energiaratkaisut 
 Espoolaiset toimivat vastuullisesti 
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 Lähiympäristön luontohyödyt ja virkistäytymismahdollisuudet kasvavat. 

Espoossa on vuonna 2019 laadittu SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) -suunnitelma, 
jonka mukaisesti ilmastonmuutoksen hillintätoimenpiteitä on suunnitteilla kullekin SECAP-sektorille. 
Sektorit kattavat energiantuotannon, kaupungin rakennukset ja toiminnot, palvelurakennukset, 
asuinrakennukset, katuvalaistuksen, liikenteen ja jätehuollon. Katuvalaistukseen liittyvä toimenpide 
on kirjattu osaksi kaupungin energiatehokkuussopimuksen toimeenpanoa ja se on esitetty osana 
kaupungin rakennukset ja toiminnot -sektoria. 

Päästövähennystavoitteen kannalta Espoossa erityisen merkittäviä ovat sähkönkulutuksen, kauko-
lämmön sekä liikenteen päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet, joilla Espoon päästöt vä-
henevät noin 75 % vuoden 1990 tasosta. Näitä ovat mm.: 

 Espoon kaupungin ja Fortumin yhteinen sopimus hiilineutraalista kaukolämmöntuotannosta 
vuoteen 2030 mennessä; 

 hukkalämmön hyödyntäminen; 
 Otaniemen geolämpöhanke; 
 kaupungin kasvun suuntaaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen; 
 raideliikenteen ja päästöttömän bussiliikenteen kehittäminen.  

Lisäksi on tunnistettu lisähillintätoimenpiteitä, joihin viiden kaupunkikeskuksen malli antaa mahdol-
lisuuksia. Näillä voitaisiin saavuttaa hiilineutraaliustavoitteen toteutumisesta puuttuva, noin 60 kt 
CO2-ekv:n päästövähennys. 

Ohjelmassa on myös ilmastonmuutokseen sopeutumiseen keskittyvä osio, jossa arvioidaan uhkaavat 
ilmastoriskit, laaditaan haavoittuvuuksien analyysi, toteuttaa sopeutumisen tilannekatsaus sekä tun-
nistetaan sopeutumistoimia. Merkittävimmät ilmastoriskit Espoossa ovat arvion mukaan tulvat, 
rankkasateet sekä äärimmäinen kuumuus. 

Espoo on sitoutunut kansainvälisessä edelläkävijäkaupunkien johtajuusohjelmassa saavuttamaan 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG:t, Sustainable Development Goals) vuoteen 2025 men-
nessä. Tavoitteen saavuttamiseksi kaupunki kehittää yhdessä yritysten ja muiden kumppaneiden 
kanssa ratkaisuja, jotka toimivat esimerkkeinä tulevaisuuden hiilineutraalista kaupunkielämästä. Esi-
merkiksi Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hankkeessa (HNRY) Espoo on keskittynyt pääs-
tövähennyksien aikaansaamiseen rakennustyömailla, ja 6Aika-hankkeessa Energiaviisaat kaupungit 
(EKAT) on kehitetty keinoja niin kiinteistö-, kortteli- kuin kaupunginosatasoisten päästöjen vähentä-
miseksi. Espoon kaupunki on myös solminut Green deal -sopimuksen, jonka tavoitteena on työmaalla 
syntyvien päästöjen vähentäminen.  

1.5 Hiilineutraalius Tapiolan jalkapallostadionin kaava-alueella  

Hiilineutraaliudella tarkoitetaan tässä selvityksessä sitä, että alueella päädytään tuottamaan korkein-
taan yhtä paljon kasvihuonekaasupäästöjä kuin aluesuunnitteluvaiheen potentiaaliset päästöhyödyt 
ja ulkoiset päästökompensaatiot ovat. Alueen tuottamia päästöhyötyjä voivat olla esimerkiksi hiilen-
sidonta kasvillisuuteen ja maaperään sekä alueella tuotettu energian ylijäämä.  

2 Hiilineutraaliutta edistävät toimintatavat 
Yhteisen tahtotilan lisäksi Tapiolan jalkapallostadionin alueen hiilineutraaliustavoitteen toteutumi-
nen vaatii useita samaan suuntaan vieviä ohjauskeinoja. Toimijoiden välisen yhteistyön ja erilaisten 
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kumppanuusmallien lisäksi keskeisiä kaupungin ohjauskeinoja ovat mm. kaavoitus, rakentamistapa-
ohjeet, tontinluovutuskilpailut ja -ehdot, viestintä, vuorovaikutus, koulutus sekä julkiset hankinnat. 
Seuraavassa on nostettu esille erilaisia hiilineutraaliutta edistäviä toimintatapoja. Hiilineutraalius-
suunnitelman kohdassa 5 (toteutussuunnitelma) on käsitelty tarkemmin Tapiolan jalkapallostadioin 
alueelle esitettyjä ohjauskeinoja.  

2.1 Kaavoitus 

Kaavoitus on ensimmäinen vaihe, jossa alueen päästövähennyksiin voidaan merkittävästi vaikuttaa. 
Ilmastopäästöihin vaikuttavat ratkaisevimmin alueen toiminnot, niiden erityispiirteet sekä toimin-
toja tukevat alueelliset ratkaisut, kuten asumisen ja palvelujen keskinäinen sijoitus. Toimintojen 
edellyttämä palvelu-, logistiikka- ja liikkumistarve määrittyy pitkälti yleispiirteisen kaavoituksen ja 
liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteydessä alueellisella tasolla. 

Rakentamisen kokonaispäästöihin vaikuttavat myös merkittävästi alueen perustamisolosuhteet. Yk-
sittäisen hankkeen sijainti määrittyy pitkälti yleispiirteisen kaavoituksen perusteella, minkä vuoksi 
perustamisolosuhteisiin ja perustamistapaan ei voida asemakaavoitusvaiheessa merkittävästi vai-
kuttaa. Myös hiilinielut ja niiden turvaaminen on keino sitoa hiilidioksidipäästöjä. Tiiviisti rakenne-
tuilla kaupunkialueilla ympäristön hiilinielut, kuten rakentamattomat metsäalueet ovat usein kuiten-
kin melko pieniä.  

Asemaakaavatasolla vähähiilisyyttä voidaan tukea kaavamääräysten sekä alueelle osoitettavien alue-
varausten kautta. Vähähiilisyyden näkökulmasta asemakaavan ohjausvaikutukset liittyvät ensisijai-
sesti alueelle sijoittuviin toimintoihin, aluevarauksiin, rakentamisen määrään, sijoittumiseen ja suun-
taukseen. Rakennusten sijoittelussa ja tilavarauksissa voidaan esimerkiksi huomioida kestävän ra-
kentamisen ja erilaisten energiajärjestelmien, kuten maalämpökenttien tilantarpeet.    

Asemakaavoituksessa voidaan joustavasti käyttää kehityksen ja innovaatiot mahdollistavia kaava-
määräyksiä ja tukea hiilineutraaleja kestäviä ratkaisuja, kuten rakennusten ja rakenteiden energia- 
ja materiaalitehokkuutta, sekä huollettavuutta ja pitkäikäisyyttä. 

Tässä yhteydessä on hyvä välttää nopeasti vanhentuvia yksittäisiä parametreja tai lukuja. Sen sijaan 
vaatimuksia voidaan antaa prosentuaalisina vähennystavoitteina voimassa olevaan määräystasoon 
nähden. Asemakaavalla voidaan määrätä myös rakentamisen toteuttamistavoista ja materiaaleista.  

Hiilineutraalin alueen toteutumista voidaan tukea asemakaavassa esimerkiksi:   

 Määrittelemällä asemakaavamääräyksissä energiankulutuksen tai hiilipäästöjen tavoitetaso 
prosentuaalisina vähennystavoitteina voimassa olevaan määräystasoon nähden. 

 Huomioimalla rakennusten sijoittelussa ja tilavarauksissa kestävän rakentamisen ja erilaisten 
energiajärjestelmien, kuten maalämpökenttien tilantarpeet.    

 Sallimalla taloteknisten tilojen ja energiaratkaisuille varattavien tilojen rakentaminen kaavassa 
määritellyn rakennusoikeuden lisäksi. Tekniikkaa on mahdollista sijoittaa myös ylimmän kerrok-
seen yläpuolelle kerrosluvun estämättä.  

 Sallimalla asemakaavamääräyksissä aurinkopaneeleiden/ -keräimien sijoittaminen rakennuk-
siin. Aurinkoenergiajärjestelmä tulee sovittaa rakennusten arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan.   

 Varautumalla rakennusten teknisten tilojen suunnittelussa ja mitoituksessa hiilineutraalien 
energiantuotantomuotojen, kuten aurinkoenergian hyödyntämiseen.  
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 Hankekohtaisessa kaavoituksessa rakentamista tai energiatehokkuutta voidaan ohjata tapaus-
kohtaisesti myös yksityiskohtaisilla määräyksillä, jotka perustuvat tarkempiin suunnitelmiin tai 
erillisselvityksiin.   

 Alueen pohjarakentamisella saattaa olla merkittävät vaikutukset rakentamisen kokonaispääs-
töihin. Mahdolliset aluerakentamista koskevat yksityiskohtaiset määräykset, kuten tarkat 
maanpinnan korkotasot on syytä tutkia riittävän tarkasti, jotta voidaan varmistaa täyttöjen ja 
perustusten materiaalitehokkuus.   

 Hiilineutraaliuteen, uusiutuvaan energian käyttöön ja energiatehokkuuteen liittyvät yleiset ta-
voitteet voidaan esittää kaavamääräyksissä myös informatiivisesti. Määräyksissä voidaan myös 
viitata esimerkiksi erilliseen energialiitteeseen tai rakentamistapaohjeisin (määräyksiin kirja-
tuilla yleisillä tavoitteilla ei ole suoraa ohjausvaikutusta).  

2.2 Liikenne ja liikkuminen 

Hankealueen sisällä tehtävien toimenpiteiden, kuten vuorottaispysäköinnin tai kevyen liikenteen jär-
jestelyiden lisäksi liikenteen kokonaispäästöihin voidaan vaikuttaa olennaisesti alueellisella liikenne-
järjestelmätasolla tehtävillä toimenpiteillä. Kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen tehtävillä inf-
rainvestoinneilla ja palvelutason muutoksilla on merkittävä vaikutus kulkutapaosuuksiin ja hankealu-
een liikenteen päästöihin.  

Tämän vuoksi liikenteen päästöjä tulisi tarkastella riittävän laajana, alueellisen tason liikennejärjes-
telmään liittyvänä kokonaisuutena osana alueen hiilineutraaliustavoitteita. Myös yleiset kehitystren-
dit, kuten asumisratkaisuihin, etätyöskentelyyn ja kaupunkirakenteeseen liittyvät muutokset vaikut-
tavat pidemmällä aikavälillä alueen liikenteeseen ja liikkumistarpeeseen.  

Yleisesti teknologian kehitys ja päästöttömän käyttövoiman yleistyminen tulevat myös vähentämään 
liikenteen päästöjä, vaikka liikkuminen ei tulevaisuudessa vähentyisikään. Ensisijaisesti alueen liiken-
teeseen ja liikkumiseen liittyvät vähäpäästöiset ratkaisut tulee tehdä houkutteleviksi eri osapuolille, 
koska viime kädessä päästöjen vähentäminen riippuu asukkaiden ja kuluttajien valinnoista.   

Tämän selvityksen ulkopuolelle on rajattu liikenteen aiheuttamien päästöjen arviointi, ja raportissa 
on keskitytty materiaalien tuotevaiheen, rakentamisen ja rakennusten käytön aikaisiin päästöihin. 
Alueen toimintojen aiheuttamia liikennemääriä ja päästöjen vaikutusta alueen kokonaispäästöihin 
tarkastellaan tarvittaessa erillisen selvityksen yhteydessä.   

2.3 Rakentamistapaohjeet 

Rakentamistapaohjeilla voidaan täydentää asemakaavamääräyksiä ohjaamalla rakennus- ja energia-
teknisistä ratkaisuja. Vähähiilisyyden näkökulmasta ohjeita voidaan antaa rakennusten massoittelun, 
aukotuksen, julkisivumateriaalien lisäksi esimerkiksi julkisivuihin integroitavien järjestelmien, kuten 
aurinkokeräimien käytöstä osana rakennusten arkkitehtuuria. Rakennustapaohjeessa voidaan antaa 
velvoittavia ohjeita tai suosituksia esimerkiksi yhteistilojen toteuttamisesta, asuntojen lämmitysjär-
jestelmistä, rakennusmateriaaleista tai rakennusteknisistä ratkaisuista. Suorituksia voidaan antaa 
myös erilaisista sähkönkulutusta pienentävistä toimenpiteistä.  

On huomioitava, että rakentamistapaohjeet ovat sitovia vain, jos ne laaditaan ja hyväksytään saman-
aikaisesti kaavan kanssa ja huolehditaan kaavan mukaisesta vuorovaikutuksesta rakennustapaohjei-
den valmistelun aikana. Rakentamistapaohjeiden noudattaminen voidaan sitoa myös tontinluovu-
tusehtoihin. 
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2.4 Tontinluovutus 

Hiilineutraaliutta voidaan edistää suunnittelukilpailuilla sekä tontinluovutusehdoilla. Suunnittelukil-
pailuissa laatupisteytys voi esimerkiksi perustua osittain hiilineutraaliustavoitteisiin, kuten suunni-
telmien hiilijalanjälkeen, joka pisteytetään osana kokonaisarviointia.  Elinkaaripäästöjä on käytetty 
hankintakriteerinä tontinluovutuskilpailuissa useassa eri kaupungissa (mm. Porvoo, Tampere, 
Vaasa). Tontinluovutussopimukset ovat yksityisoikeudellisia sopimuksia ja vaatimuksiltaan jousta-
vampia verrattuna julkisiin hankintoihin. Tontinluovutussopimukset toimivat ohjauskeinona vain, mi-
käli alue on kaupungin omistuksessa.  

Tontinluovutuksessa voidaan hyödyntää myös neuvottelumenettelyä, joka on kaksivaiheinen tar-
jouskilpailu. Hankkijan ja tarjoajien välisellä vuoropuhelulla on tarkoitus löytää hankinnan tavoitteita 
ja hiilineutraaliutta parhaiten tukeva ratkaisu. Tontinluovutusehdoissa voidaan lisäksi edellyttää alu-
eellisia tai kiinteistökohtaisia kestävyyssuunnitelmia, joilla tarkennetaan tontinluovutusehtojen tek-
nisiä ehtoja ja joiden avulla pystytään osoittamaan rakentamiseen liittyviä hiilineutraaliustoimia.  

Kaupunki voi käyttää myös erilaisia porkkanoita tai taloudellisia kannustimia. Tontinluovutuskilpai-
lussa tontin hinta voidaan esimerkiksi sitoa erilaisiin hiilineutraaliustavoitteisiin, joiden täyttyminen 
huomioidaan tontin myyntihinnassa. Tässä yhteydessä hinnoittelua voidaan myös porrastaa eri raja-
arvojen mukaan. Sitovaa raja-arvoa käytettäessä tontinluovutussopimus toimii kyseisen tontin osalta 
määräyksen tavoin. On myös huomioitava, että koko elinkaaren aikana kaupungin vaikutusvalta on 
suurempi, mikäli tontit luovutetaan rakentamiseen vuokraamalla. 

Tontinluovutusehtoihin voidaan sisällyttää suunnittelua ja käyttöä ohjaavia teknisiä vaatimuksia. Esi-
merkiksi yhdyskuntajätteen vaatiman jätehuollon suunnittelu voi olla osa hiilineutraaliustoimenpi-
teitä, joita ohjataan tontinluovutuksen yhteydessä.  Jätehuolto aiheuttaa huomattavia liikennemää-
riä ja siten päästöjä, joten sen ohjaaminen hiilineutraaliustavoitteiden pohjalta on perusteltua.  Kaa-
vassa tai tontinluovutusehdoissa voidaan edellyttää esimerkiksi korttelin yhteiskäyttöistä kierrätys-
huonetta. Paikalliselle jätteiden keruulle ja lajittelulle voi olla myös vaihtoehtona esimerkiksi imuke-
räysjärjestelmä, jolloin järjestelmän suunnittelu ja rakentaminen integroidaan muuhun infrastruk-
tuuriin jo alueen suunnittelun alkuvaiheessa. 

2.5 Suunnitteluvaiheet 

Suunnitteluvaiheessa määritellään suurin osa vähähiilisyyttä edistävistä ratkaisuista. Kaupungilla on 
rakennuttajan roolissa hyvät mahdollisuudet ohjata suunnittelua hiilineutraaliustavoitteiden mu-
kaiseksi riittävän varhaisessa vaiheessa. 

 
Kuva 3: Rakennushankkeen vaiheet (RTS: RT 10-11256) 

Suunnittelun alkuvaiheen hankesuunnittelussa määritellään pitkälti rakentamisen perusratkaisut, 
jotka ovat merkittäviä hankkeen kokonaispäästöjen kannalta. Rakennusten suuntauksella, 
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massoittelulla ja julkisivujen rakenteita suunniteltaessa voidaan huomioida sellaiset rakenteet ja jär-
jestelyt, joilla voidaan vähentää lämmityksen tai jäähdytyksen tarvetta. Esimerkiksi rakennusten vää-
rällä suuntauksella kesäkauden voimakas auringonpaiste aiheuttaa sisätiloissa usein liiallista lämpe-
nemistä, joka pahimmillaan on kompensoitava koneellisella, energiaa kuluttavalla jäähdytyksellä. 

Rakennuksen energiasuunnittelu ja talotekniset ratkaisut tarkentuvat edelleen toteutussuunnitte-
lun yhteydessä, jolloin esimerkiksi energiaratkaisuilla sekä ilmanvaihdon huolellisella suunnittelulla 
ja toteutuksella voidaan vaikuttaa rakennuksen hiilipäästöihin. Vähähiilisyyden näkökulmasta toteu-
tussuunnitteluvaiheessa painottuvat talotekniikan ohella rakenteiden ja materiaalien valinnat ja nii-
den optimointi. On kuitenkin huomioitava, että pelkillä materiaaleilla rakennuksen hiilidioksidipääs-
töt eivät useinkaan pienene merkittävästi, minkä vuoksi käytettävien materiaalien ohella suunnitte-
luvaiheessa tulee huomioida myös materiaalitehokkuus, eli käytettävien materiaalien määrä ja tila-
tehokkuus.  

Kaupunki vastaa yleisten alueiden, kuten katujen ja puistojen suunnittelun ja rakentamisen hankin-
noista. Alueiden rakentaminen käynnistyy alueen pohjoisosasta ja etenee vaiheittain käsittäen laa-
joja aluekokonaisuuksia. Alueen pohjarakentamisen ja stabiloinnin hiilidioksidipäästöt muodostavat 
merkittävän osan alueen kokonaispäästöistä. Esirakentamisesta ja pohjavahvistuksesta syntyvien 
kasvihuonepäästöjen suuruusluokkaa on kuvattu tarkemmin kohdassa 3.3.2.  

Rakennusten käyttöikä ja -aste, muuntojoustavuus 

Tarveselvitys, tavoite- ja hankesuunnitelman yhteydessä kaupungilla on hyvät mahdollisuudet vai-
kuttaa tilaohjelmaan ja tulevien tilojen käyttöön. Tilojen monikäyttöisyydellä ja muunneltavuudella 
(muuntojoustavuudella) voidaan tehostaa tilojen käyttöastetta sekä pidentää rakennusten käyt-
töikää ja näin tukea hiilineutraaliustavoitteita. Vähähiilisyyteen ja kestävään rakentamiseen liittyvien 
tavoitteiden lisäksi tilojen joustava käyttömahdollisuus voi tukea myös taloudellisia tavoitteita, mi-
käli muuntojoustavuudella voidaan parantaa esimerkiksi tilatehokkuutta tai tilojen vuokrattavuutta. 
Muuntojoustavuus nähdään usein kestävän rakentamisen merkittävänä tekijänä ja esimerkiksi 
maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjat-
tavissa, huollettavissa ja muunneltavissa. 

Julkisessa rakentamisessa erilaiset liikunta-, kokous- ja harrastetilat voivat olla monikäyttöisiä ja eri 
käyttäjäryhmien hyödynnettävissä esimerkiksi eri vuorokauden- tai vuodenaikoina. Asuntorakenta-
misessa monikäyttöisiä tiloja ovat tyypillisesti erilaiset yhteistilat, kuten talopesulat kuivatustilat, 
saunat ja työtilat, jotka ovat asukkaiden yhteisessä käytössä. Tilojen joustavat käyttömahdollisuudet 
tukevat myös jakamistalouden tavoitetta jakaa, lainata tai vuokrata tavaroita ja asioita omistamisen 
sijaan.  

Kaavalla voidaan myös pyrkiä joustavasti mahdollistamaan erilaisia käyttötarkoituksia, jotta välte-
tään käyttötarkoitusten muutosten edellyttämiä yksittäisiä kaavamuutoksia.  Tilojen monikäyttöi-
syyttä ja yhteistilojen rakentamista voidaan tukea asemakaavassa tai tontinluovutusehdoissa esi-
merkiksi edellyttämällä kaavamääräyksissä yhteistilojen, kuten saunan, kerho- ja harrastetilojen tai 
talopesuloiden rakentamista. 

Asemakaavassa tai tontinluovutusehdoissa voidaan edellyttää myös monikäyttötiloja, jotka yhdisty-
vät kaupallisiin palveluihin ja tiloihin. Uusissa asuntorakentamiskohteissa onkin yhä useammin yh-
distetty myös erilaisia palveluita asuntojen yhteistiloihin, ja toteuttajat ovat muodostaneet kumppa-
nuuksia erilaisten palveluntuottajien kanssa. Laajempaa aluetta palvelevat korttelitalot tarjoavat 
myös mahdollisuuden asukkaiden omien tilojen, kaupallisten palveluiden ja harrastetilojen yhdistä-
miseen. 
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2.6 Hankinnat 

Hankintalaki mahdollistaa ympäristökriteerien käyttämisen julkisten hankintojen kilpailutuksessa. 
Hankinnat ovatkin kaupungin keskeinen keino ohjata alueen rakentamista hiilineutraaliustavoittei-
den mukaisesti. Aluetta koskevat tavoitteet voidaan huomioida hankintojen suunnittelu-, toteutus- 
ja seurantavaiheissa.  

Kaupungin hankintoja ohjaavat yleiset kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet ja kriteerit. Yksittäi-
sen hankkeen tarkemmat tavoitteet tarkennetaan hankintaan liittyvien asiantuntijoiden kanssa ja 
kirjataan esimerkiksi hankesuunnitelmaan. Tällöin kohteen toteutus- ja kunnossapitobudjetti on 
mahdollista määritellä realistisesti huomioiden kohteelle asetetut kestävän kehityksen sekä laatu- ja 
toiminnalliset tavoitteet.  

Hankinnoilla voidaan vähentää esimerkiksi työmaavaiheen päästöjä edellyttämällä sähkön, vedyn, 
biokaasun sekä yleisesti fossiilivapaiden polttoaineiden käyttöönottoa työmaillaan, kuten Espoon 
Green deal -sopimuksessa on linjattu.  

Hiilineutraaliustavoitteita tukevien ratkaisujen ja materiaalien (kuten kierrätysmateriaalien) saata-
vuus ja niiden hankintaperiaatteet tulee selvittää ajoissa, jo ennen suunnittelutöiden kilpailutta-
mista. Riittävän aikaisessa vaiheessa tapahtuva verkostoituminen ja yhteistyö eri toimijoiden ja toi-
mittajien kanssa on tässä yhteydessä tärkeää   

Rakennushankkeiden hiilineutraaliustavoitteiden kannalta on oleellista määritellä, kenellä on vastuu 
rakennushankkeen ohjaamisesta ja esimerkiksi rakennustarvikehankinnoista. Kaupungin yleisim-
missä hankintamalleissa (kokonaisurakkamalli ja projektinjohtorakentamisen malli) rakennushank-
keen suunnittelu ja rakentaminen hankitaan erikseen ja suunnittelun ohjaamisesta vastaa tilaaja, 
jolla on myös hyvät mahdollisuudet seurata suunnittelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista.  

Erityisesti julkiseen rakentamiseen soveltuvassa elinkaarimallissa suunnittelu, rakentaminen, ylläpito 
sekä näiden ohjaus hankitaan yhtenä kokonaisuutena. Hankintamallilla voidaan motivoida tarjoajaa 
valitsemaan rakentamisessa kestäviä, korjattavia ja helppohoitoisia ratkaisuja, jolloin rakennuksen 
elinkaari tulee paremmin huomioitua myös hiilineutraaliustavoitteiden näkökulmasta.  

2.7 Rakentamisen ohjaus 

Rakennusvalvonta valvoo asemakaavan ja rakentamistapaohjeen toteutumista ja varmistaa kaavan 
energiatavoitteiden toteutumisen yksittäisissä rakennushankkeissa. On kuitenkin huomioitava, että 
rakennusvalvonnan vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset, koska toiminta on oikeusharkintaa ja 
lupa on myönnettävä, mikäli maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset myöntämisedellytykset täytty-
vät. Tämän vuoksi esimerkiksi kaavaan perustuvat lupaehdot on syytä määritellä tarkasti esimerkiksi 
lukuarvolla, jotta niiden vaikuttavuus voidaan varmistaa. Kaupunki voi asettaa hiilijalanjälkeä koske-
via vaatimuksia myös rakennustapaohjeiden kautta vain, jos ne ovat olleet mukana kaavassa koko 
kaavoitusprosessin ajan.   

Rakennusvalvonta voi vaikuttaa hankkeisiin myös neuvonnalla ja ohjauksella. Parhaimmillaan kau-
pungin omia resursseja tai ulkopuolista asiantuntijatukea voidaan hyödyntää myös energiatehok-
kuusneuvontaan ja -tiedotukseen jo hankkeen alkuvaiheessa.  

Rakentamisvaihe 

Rakentamisvaiheessa päästöjä voidaan hallita kohdistamalla materiaalihankintoja elinkaareltaan vä-
häpäästöisempiin tuotteisiin ja hyödyntämällä materiaaleja ja energiaa työmaalla tehokkaasti. Ra-
kennusvalvonta varmistaa, että käytetyt materiaalit täyttävät kelpoisuusvaatimukset. Kantavien ja 
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muiden vaativien rakenteiden osalta esitettävien tietojen ja laskelmien tulee olla yksityiskohtaisem-
pia kuin sellaisten rakennusosien, joihin ei kohdistu merkittäviä vaatimuksia. 

2.8 Käyttö ja kunnossapito 

Vähähiilisyystavoitteiden toteutuminen voidaan varmistaa parhaiten rakennusten käytön aikaisella 
energiankäytön seurannalla ja tarvittaessa energiajärjestelmiin liittyvillä säädöillä ja parannuksilla.  

Käyttöönottovaiheessa varmistetaan taloteknisten järjestelmien toimivuus ja optimaalinen käyttö 
sekä huolehditaan kiinteistöjen energiankulutuksen seurannasta ja raportoinnista sekä energiakat-
selmuksista ja -todistuksista.  

Kunnossapidon osalta reunaehdot ja kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet, kuten kunnossapidon 
tavoitetaso määritetään aina hankekohtaisesti. Tavoitetason määrittämisessä varmistetaan, etteivät 
vaatimukset ole liian tiukkoja. Varmistetaan, että kohteesta on olemassa ajantasainen kunnossapi-
tosuunnitelma ja kunnossapidon työselostus, joissa on huomioitu hiilineutraalin kiertotalouden rat-
kaisut.  

Asukkaiden ja tilojen käyttäjien jokapäiväisellä toiminnalla on vaikutusta kokonaisenergiankulutuk-
seen.  Asetusten optimoinnin lisäksi näkyvällä seurannalla ja aktiivisella informaatiolla voidaan tukea 
sekä kannustaa asunnon omistajia, vuokralaisia sekä muita tilojen käyttäjiä taloudelliseen energian-
kulutukseen. 

2.9 Standardit ja sertifikaatit 

Ympäristöministeriön tavoitteena on, että rakennusten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan 
lainsäädännöllä viimeistään 2020-luvun puolivälistä alkaen. Hiilijalanjäljen laskenta on toistaiseksi 
melko harvinaista rakentamisessa, ja urakoitsijat tukeutuvat päästölaskennassa ulkopuoliseen asian-
tuntija-apuun.  

Rakennusten elinkaaren aikaisia päästöjä ei säädellä tällä hetkellä Suomessa. Rakennusten elinkaa-
ren päästölaskenta on vapaaehtoista ja sitä tehdään erityisesti kaupallisten ympäristöjärjestelmien 
kannustamana. Standardisoitua arviointimenetelmää voidaan käyttää myös julkisissa hankinnoissa. 

Tällä hetkellä käytössä olevat kaupalliset ympäristöluokitukset ohjaavat rakennushankkeiden ympä-
ristönäkökulmia monialaisesti eivätkä keskity pelkästään hiilijalanjälkeen.  

Esimerkiksi RTS-ympäristöluokitus on tarkoitettu rakennushankkeiden tilaajille, jotka haluavat ra-
kentaa ympäristövastuullisesti. Järjestelmä on kehitetty Suomen oloihin, huomioiden suomalaiset 
olosuhteet, lainsäädäntö ja kiinteistökannan monipuolisuus. RTS-ympäristöluokitus pohjautuu eu-
rooppalaisiin ja kotimaisiin standardeihin ja hyviin käytäntöihin (CEN TC350-standardit, Sisäilmasto-
luokitus, M1-päästöluokitus, rakennusten elinkaarimittarit, Kuivaketju10, Viherkerroin). Kriteeristö 
soveltuu monenlaisille rakennushankkeille, ja hanke voi saavuttaa 1-5 tähden luokituksen. RTS-ym-
päristöluokituksen käyttäminen edellyttää myös kolmannen osapuolen auditointia, ja luokitus itses-
sään toimiikin ympäristövastuullisen rakentamisen toteutumisen varmistajana.  

Muita kaupallisia ympäristöluokitusjärjestelmiä ovat globaalit LEED ja BREEAM, sekä pohjoismainen 
Joutsenmerkki. Luokitusjärjestelmille yhteistä on se, että ne huomioivat laajasti erilaisia ympäris-
tönäkökulmia, mutta samalla jättävät toteuttajille vapausasteita. 
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3 Hiilineutraaliustoimenpiteet ja niiden tarkastelu 
Yhtenä tavoitteena työssä oli löytää niitä hiilineutraaliustoimenpiteitä, jotka ovat oikeansuuntaisia 
ja -aikaisia ja joiden avulla tätä Espoon hiilineutraaliustavoitetta ja muita sitoumuksia voidaan tällä 
kaava-alueella tässä suunnitteluvaiheessa parhaiten tasapuolisesti edistää kestävän aluesuunnitte-
lun näkökulmasta. 

3.1 Tarkastelun tavoitteet ja tunnistetut päästökohteet 

Tarkastelussa tunnistettiin ja koottiin saatavilla olevan lähtö- ja suunnittelutiedon pohjalta kaava-
alueen keskeisimmät päästölähteet sekä esitettiin niille soveltuvia, Espoon hiilineutraaliustavoitteita 
tukevia toimenpiteitä alueen eri suunnittelu- ja kehittymisvaiheissa. Tunnistetut ja tarkastellut pääs-
tökohteet olivat: 

1) Uudisrakennusten (stadionin, monitoimihallin, pysäköintihallin, mailapelihallin, hotellin ja asuin-
kerrostalojen) tuotevaiheen elinkaarenaikaset päästöt ja ratkaisut  

2) Käyttövaiheen energian käyttö (uudisrakennukset, lämmitetyt kentät ja olemassa olevat raken-
nukset) 

3) Esirakentaminen ja pohjanvahvistusratkaisut 

4) Viheralueet ja hiilivarastomuutokset 

5) Työmaapäästöt  

Tarkastelun keskiössä ovat alueen rakentumisen osalta uudisrakennukset ja niiden päästöt. Käyttö-
vaiheessa toimenpiteet voisivat kohdistua uudisrakennusten ja olemassa olevien rakennusten ener-
gian käyttöön. 

3.2 Tarkastelun rajaukset 

Lähtökohtaisesti tarkastelun keskiössä oli erityisesti ne päästöt, joihin tässä aluesuunnittelun vai-
heessa voidaan vielä vaikuttaa. Elinkaaren aikaisia päästöjä ja niille soveltuvia toimenpiteitä tarkas-
teltiin tässä lähinnä uudisrakennusten osalta. 

Tarkasteltavan alueen uudisrakennusten hiilijalanjäljessä on huomioitu ympäristöministeriön lasken-
tamenetelmän (YM Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä 2019:22) mukaiset elinkaaren 
vaiheet. Menetelmä huomioi EN 15978 mukaiset elinkaaren vaiheet: 
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Taulukko 3 

Elinkaaren vaiheista hiilijalanjälkeä on tässä tarkasteltu saatavilla olevien lähtötietojen pohjalta tar-
kemmin tuotevaiheen (A1-A3) ja käytönaikaisen ostoenergian (B6) osalta. Muut vaiheet on tässä tar-
kastelussa huomioitu yleisillä taulukkoarvoilla, edustaen tavanomaista tasoa. 

Esirakentamiseen ja pohjanvahvistukseen liittyvien päästöjen kannalta keskeisin vaikuttava tekijä on 
alueen sijainti ja erityisesti maaperän rakennettavuus. Tässä tapauksessa kaava-alue sijaitsee raken-
nettavuudeltaan haastavalla alueella (maaperän rakennettavuusluokka 4). Näin ollen tekniset ja kun-
nossapitovaatimukset täyttävien ratkaisuvaihtoehtojen määrä on jo pääosin rajattu. Näiltä osin tar-
kastelua tehtiin lähinnä teoreettisena vertailuna esirakentamiseen liittyvien kasvihuonepäästöjen 
(khk) suuruusluokan havainnollistamiseksi koko suunnittelualueen osalta. Tarkastelu kohdistettiin 
vain pohjanvahvistusmateriaalien (ts. sideaineen) valmistukseen ja tuotantoon, ei niiden kuljetuk-
seen eikä työnaikaisiin päästöihin. Infra- ja maarakentamisen pinta- ja muita materiaaleja ei tässä 
tarkasteltu tarkemmin, sillä niiden valinta ja sitä kautta päästöt ajoittuvat rakentamiseen ja erityisesti 
rakentamisen aikana tapahtuvaan materiaalihankintaan. Alueen pohjarakentamisen päästöt muo-
dostavat merkittävän osan aluerakentamisen kokonaispäästöistä.  

Muutokset viheralueiden pinta-aloissa ja tyypeissä aiheuttavat muutoksia kasvillisuuden ja maape-
rän hiilivarastossa. Viheralueiden osalta tarkasteltiin suunnittelualueen tämänhetkisten maisema- ja 
vihersuunnitelmien pohjalta viheralueiden pinta-alan ja tyypin muuttumista nykytilanteeseen verrat-
tuna, ja muutosten aikaansaamia muutoksia alueen hiilivarastossa.   

3.3 Tarkastelun kohteet, menetelmät ja tulokset 

3.3.1 Uudisrakennusten elinkaaren aikaiset päästöt 

Kaava-alueiden keskeisimpien päästölähteiden tunnistamisen ja määrittelyn lisäksi yleissuunnitel-
maluonnoksen mukaisille uudisrakennuksille laadittiin määräystasoa ja tyypillisiä rakennusteknisiä 
ratkaisuja (BAU=business as usual) kuvastava elinkaaren hiilijalanjälkiarvio ja energiankulutusarvio 
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käyttötarkoitustyypeittäin / rakennuksittain.  Elinkaariarvioinnin menetelmänä on käytetty ympäris-
töministeriön rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmää (YM 2019:22), jossa tarkastelussa 
on koko rakennuksen elinkaari 50 vuoden tarkastelujaksolla. Tarkastelu on jaettu standardinmukai-
siin elinkaaren vaiheisiin: 

• A1-A3 Tuotevaihe (rakennustuotteiden valmistus) 

• A4-A5 Kuljetukset ja työmaatoiminnot 

• B Käyttövaihe 

• C Elinkaaren loppu (purkaminen ja jatkokäsittely) 

VE0 perustason ratkaisu on laskettu tavanomaiseen nykytasoon perustuen. Tuotevaiheen osalta ra-
kennukset edustavat tavanomaista betonirakentamista ja B-vaiheen osalta kohteet on laskettu kau-
kolämmitettyinä ja määräystasoisella energiatehokkuudella (E-luvut asuintaloille 90, hotellille ja 
asuntolalle 160, liikuntahalleille 100). Alueen rakennusten elinkaaren hiilijalanjälki on perustasollaan 
yhteensä n. 64 000 tCO2e. Vastaavasti arvioitu esirakentamisen pilaristabiloinnin päästöjen suuruus-
luokka on n. 56 000 tCO2e (ks kohta 3.3.2).  

 
Taulukko 4 

  

Perustaso

Uudisrakennukset
Kerrosala
[kem²]

A1-3 
(tCO2e)

A4-5 
(tCO2e)

B 
(tCO2e)

C 
(tCO2e) Yht tCO2e

Asuinkerrostalo 1 8000 2584 289 2640 258 5771
Asuinkerrostalo 2 4500 1454 162 1485 145 3246
Asuinkerrostalo 3 6000 1938 217 1980 194 4329
Asuinkerrostalo 4 5000 1615 181 1650 162 3607
Asuinkerrostalo 5 6000 1938 217 1980 194 4329
Asuinkerrostalo 6 5000 1615 181 1650 162 3607
Opiskelija-asuntola 5500 1777 199 3400 178 5553
Pysäköintihalli asumiselle 5500 1210 199 0 178 1586
Hotelli 10000 2909 361 6182 323 9775
Mailapelihalli 10000 3190 356 3380 323 7249
Monitoimihalli 10000 3190 356 3380 323 7249
Pysäköintihalli monitoimihallille 5500 1210 199 0 178 1586
Jalkapallostadion 2000 638 71 676 65 1450
Pysäköintihalli jalkapallostadionille 14000 3080 505 0 452 4038
RAKENNUKSET YHTEENSÄ 97000 28347 3491 28403 3133 63374

Kerrosala
[kem²]

A1-3 
(tCO2e)

A4-5 
(tCO2e)

B 
(tCO2e)

C 
(tCO2e) Yht tCO2e

Asuinkerrostalot 40000 12920 1444 14786 1292 30442
Hotelli 10000 2909 361 6182 323 9775
Stadion + monitoimihalli 12000 3828 428 4055 388 8699
Mailapelihalli 10000 3190 356 3380 323 7249
Autohallit alueella yhteensä 25000 5500 903 0 808 7210
RAKENNUKSET YHTEENSÄ 97000 28347 3491 28403 3133 63374
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Taulukko 5 
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Tärkeimmät vaikuttamisen mahdollisuudet rakennusten hiilijalanjälkeen ovat tuotevaiheessa (A1-
A3) ja käytönaikaisessa energiassa (B6). Optimoidun energiankulutuksen hiilijalanjäljen skenaario 
VE1 on muodostettu seuraavanlaisesti: 

- E-luku on kaikissa rakennustyypeissä määräystasoa parempi (asuintalot 70, hotelli ja asuntola 
120, liikuntahallit 74) 

- Lämmitysenergia tuotetaan maalämpöpumpulla, kaukolämpöä ei osteta. 

 

 
Taulukko 6 

 

 

 

VE1 optimoitu energiaskenaario

Uudisrakennukset
Kerrosala
[kem²]

A1-3 
(tCO2e)

A4-5 
(tCO2e)

B 
(tCO2e)

C 
(tCO2e) Yht tCO2e

Asuinkerrostalo 1 8000 2584 289 565 258 3696
Asuinkerrostalo 2 4500 1454 162 318 145 2079
Asuinkerrostalo 3 6000 1938 217 424 194 2772
Asuinkerrostalo 4 5000 1615 181 353 162 2310
Asuinkerrostalo 5 6000 1938 217 424 194 2772
Asuinkerrostalo 6 5000 1615 181 353 162 2310
Opiskelija-asuntola 5500 1777 199 939 178 3091
Pysäköintihalli asumiselle 5500 1210 199 0 178 1586
Hotelli 10000 2909 361 1706 323 5299
Mailapelihalli 10000 3190 356 786 323 4656
Monitoimihalli 10000 3190 356 786 323 4656
Pysäköintihalli monitoimihallille 5500 1210 199 0 178 1586
Jalkapallostadion 2000 638 71 157 65 931
Pysäköintihalli jalkapallostadionille 14000 3080 505 0 452 4038
RAKENNUKSET YHTEENSÄ 97000 28347 3491 6812 3133 41783

Kerrosala
[kem²]

A1-3 
(tCO2e)

A4-5 
(tCO2e)

B 
(tCO2e)

C 
(tCO2e) Yht tCO2e

Asuinkerrostalot 40000 12920 1444 3376 1292 19032
Hotelli 10000 2909 361 1706 323 5299
Stadion + monitoimihalli 12000 3828 428 944 388 5587
Mailapelihalli 10000 3190 356 786 323 4656
Autohallit alueella yhteensä 25000 5500 903 0 808 7210
RAKENNUKSET YHTEENSÄ 97000 28347 3491 6812 3133 41783
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Taulukko 7 
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VE2 A-vaiheen päästöihin vaikuttaminen on arvioitu seuraavasti: 

- Asuinkerrostalot, opiskelija-asuntola, hotelli, mailapelihalli, monitoimihalli ja stadion on oletettu 
puurakenteiseksi (esim. CLT-runko ja ulkoseinät), vaikutus A1-A3-vaiheen päästöihin n. -30 % ky-
seisten rakennusten osalta 

 
Taulukko 8 

 

Kokonaishiilijalanjälki on 42 % pienempi kuin perustasolla. Käytönaikaisen energiankulutuksen hiili-
jalanjälki on jopa 76 % pienempi kuin perusskenaariossa. Tuotevaiheessa vastaavasti pienennys on 
17 %. 

Skenaariossa, johon on lisäksi liitetty puurakentamista (VE2) rakennusten puuosat muodostavat 
merkittävän hiilivaraston. Ympäristöministeriön laskentamenetelmällä parannetun tason skenaarion 
asuintalojen, asuntolan, hotellin, stadionin ja hallien hiilivarastoksi muodostuisi 17 200 tCO2e, kun 
näiden rakennusten tuotevaiheen päästöt ovat n. 16 050 tCO2e. Puurakentaminen siis mahdollistaa 
suuruusluokaltaan rakennusmateriaalien päästöjen verran hiilen varastointia puurakenteisiin. 

VE2 Energia + puurakentaminen
(asuinrakennukset, majoitusrakennukset, urheiluhallit+stadion puurunkoisina,
autohallit betonisina, ei muutoksia)

Uudisrakennukset
Kerrosala
[kem²]

A1-3 
(tCO2e)

A4-5 
(tCO2e)

B 
(tCO2e)

C 
(tCO2e)

Hiilivarasto 
(tCO2e)

Päästöt 
yht.
tCO2e

Asuinkerrostalo 1 8000 1809 289 565 258 -1900 2921
Asuinkerrostalo 2 4500 1017 162 318 145 -1100 1643
Asuinkerrostalo 3 6000 1357 217 424 194 -1400 2191
Asuinkerrostalo 4 5000 1131 181 353 162 -1200 1826
Asuinkerrostalo 5 6000 1357 217 424 194 -1400 2191
Asuinkerrostalo 6 5000 1131 181 353 162 -1200 1826
Opiskelija-asuntola 5500 1244 199 939 178 -1300 2558
Pysäköintihalli asumiselle 5500 1210 199 0 178 0 1586
Hotelli 10000 2036 361 1706 323 -2400 4426
Mailapelihalli 10000 2261 356 786 323 -2400 3727
Monitoimihalli 10000 2261 356 786 323 -2400 3727
Pysäköintihalli monitoimihallille 5500 1210 199 0 178 0 1586
Jalkapallostadion 2000 452 71 157 65 -500 745
Pysäköintihalli jalkapallostadionille 14000 3080 505 0 452 0 4038
RAKENNUKSET YHTEENSÄ 97000 21554 3491 6812 3133 -17200 34991

Kerrosala
[kem²]

A1-3 
(tCO2e)

A4-5 
(tCO2e)

B 
(tCO2e)

C 
(tCO2e)

Hiilivarasto 
(tCO2e)

Päästöt 
yht.
tCO2e

Asuinkerrostalot 40000 9044 1444 3376 1292 -9500 15156
Hotelli 10000 2036 361 1706 323 -2400 4426
Stadion + monitoimihalli 12000 2713 428 944 388 -2900 4472
Mailapelihalli 10000 2261 356 786 323 -2400 3727
Autohallit alueella yhteensä 25000 5500 903 0 808 0 7210
RAKENNUKSET YHTEENSÄ 97000 21554 3491 6812 3133 -17200 34991
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Seuraava kaavio esittää tarkasteltujen skenaarioiden hiilijalanjäljet yhteensä (alueen kaikki raken-
nukset). Hiilijalanjäljen osalta energiaratkaisujen vaikutusmahdollisuudet ovat selvästi merkittäväm-
piä kuin rakenneratkaisujen. Toisaalta puurakentaminen tarjoaa hiilijalanjäljen pienentämisen lisäksi 
myös hiilivaraston kasvattamisen positiivisen vaikutuksen. 

 
Taulukko 9 
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Taulukko 10 
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Taulukko 11 
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Ulkokenttien energiantarve ja hiilijalanjälki 

Alueelle toteutetaan kaksi lämmitettyä tekonurmikenttää sekä tekojäärata. Seuraavassa on esitetty 
ulkokenttien hiilidioksidipäästöt eri skenaarioissa.  

 
Taulukko 12 

 
Taulukko 13 

 
Taulukko 13 

 

 

VE0, perustaso 
(kaukolämpö): Kulutukset Hiilijalanjälki (50 a tarkastelujaksolla)

Kaukolämpö Sähkö Kaukolämpö Sähkö Energia yht.
MWh/a MWh/a tCO2e tCO2e tCO2e

Tekonurmikentät 700 140 2485 336 2821
Tekojää 0 40 0 96 96
Ulkokentät yhteensä 700 180 2485 432 2917

VE1, 
lämpöpumppupohjainen 
järjestelmä: Kulutukset Hiilijalanjälki (50 a tarkastelujaksolla)

Kaukolämpö Sähkö Kaukolämpö Sähkö Energia yht.
MWh/a MWh/a tCO2e tCO2e tCO2e

Tekonurmikentät 0 280 0 672 672
Tekojää 0 40 0 96 96
Ulkokentät yhteensä 0 320 0 768 768
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Olemassa olevat rakennukset 

Myös alueen nykyisillä halleilla on merkittävä päästövähennyspotentiaali, joka voidaan saavuttaa hii-
lineutraalin energiajärjestelmän avulla. Seuraavassa on esitetty olemassa olevien hallien energian-
kulutus ja hiilijalanjälki 50 vuoden tarkastelujaksolla.  

 
Taulukko 14 

 
Taulukko 15 

 

 
Taulukko 15 

VE0, perustaso 
(kaukolämpö): Kulutukset Hiilijalanjälki (50 a tarkastelujaksolla)

Kaukolämpö Sähkö Kaukolämpö Sähkö Energia yht.
MWh/a MWh/a tCO2e tCO2e tCO2e

Olemassa olevat rakennukset:
Honkahalli 300 200 1065 480 1545
Tapiolan liikuntahalli 280 200 994 480 1474
Metro Areena 4600 3300 16330 7920 24250
Rakennukset yht 5180 3700 18389 8880 27269

VE1, 
lämpöpumppupohjainen 
järjestelmä: Kulutukset Hiilijalanjälki (50 a tarkastelujaksolla)

Kaukolämpö Sähkö Kaukolämpö Sähkö Energia yht.
MWh/a MWh/a tCO2e tCO2e tCO2e

Olemassa olevat rakennukset:
Honkahalli 0 300 0 720 720
Tapiolan liikuntahalli 0 293 0 704 704
Metro Areena 0 4833 0 11600 11600
Rakennukset yht 0 5427 0 13024 13024
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3.3.2 Kaukolämmön hiilijalanjälki 

Tarkasteltavan alueen uudisrakennusten hiilijalanjäljessä on huomioitu ympäristöministeriön lasken-
tamenetelmän (YM Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä 2019:22) mukaiset elinkaaren 
vaiheet. Tämän perusteella on oletettu, että V0 perustason vaihtoehdossa myös kaukolämmön hiili-
dioksidipäästöt vähentyvät tarkastelujakson aikana. Energiayhtiöillä, kuten Fortumilla on tavoitteena 
vähentää voimakkaasti kaukolämmön hiilidioksidipäästöjä lähitulevaisuudessa. Seuraavassa on esi-
tetty Fortumin laskelmiin perustuva päästövähennysskenaario kaukolämmön osalta.  

Kuvaajasta ilmenee, että kaukolämmön ennustettu päästövähennys on huomattavasti nopeampi 
kuin ympäristöministeriön laskentamenetelmään perustuvassa skenaariossa.  

 

 
Taulukko 16 

3.3.3 Esirakentaminen ja pohjanvahvistusratkaisut 

Suunnittelualueen esirakentamiseen ja pohjanvahvistukseen liittyvää tarkastelua tehtiin lähinnä teo-
reettisena vertailuna esirakentamiseen liittyvien kasvihuonekaasupäästöjen suuruusluokan havain-
nollistamiseksi koko suunnittelualueen osalta.  

Tarkastelussa oletettiin, että koko suunnittelualueelle (noin 24,3 ha) tehdään pohjanvahvistus katu- 
ja piharakentamista varten, jolloin alustava pohjanvahvistusmenetelmä rakennettavuusluokan 4 alu-
eilla Espoon ohjeistuksen1 mukaisesti on pilaristabilointi. Tarkastelu kohdistettiin vain pohjanvahvis-
tuksen materiaalien eli sideaineen valmistukseen. Sideaineena käytetään kalkkia ja sementtiä 

 
1 Rakennettavuusluokat alustavine perustamistapoineen. Saatavissa: https://www.espoo.fi/download/no-
name/%7BC70BD8EA-E993-403C-AE2B-B977645F4EBD%7D/130872 
 

https://www.espoo.fi/download/noname/%7BC70BD8EA-E993-403C-AE2B-B977645F4EBD%7D/130872
https://www.espoo.fi/download/noname/%7BC70BD8EA-E993-403C-AE2B-B977645F4EBD%7D/130872
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massasuhteessa 50/50. Kalkkina käytetään kovaksi poltettua sammuttamatonta kalkkia, jonka CaO-
pitoisuus on vähintään 75 %. Sementti standardin SFS-EN 197-1 mukaista. Sideaineen valmistuksen 
päästökertoimena laskennassa käytettiin 0,897 tCO2/t sideainetta. Materiaalien kuljetuksia ja työn-
aikaisia päästöjä ei tarkasteltu.  

Teoreettinen vertailu osoittaa eri pilaripituuksien vaikutuksen kokonaispäästöihin. Alueen tarkem-
pien pohjatutkimusten ja suunnitelmien perusteella määritellään todelliset pohjavahvistustarpeet 
sekä pilaripituudet. Tarkastellut skenaariot olivat: 

• Esimerkki, VE0: Rakentaminen tapahtuisi rakennettavuusluokan 2 alueella, jolloin poh-
janvahvistusta ei esirakentamisessa tarvittaisi 

• Esimerkki, VE1: Rakentaminen tapahtuu rakennettavuusluokan 4 alueella ja esirakenta-
misessa pohjanvahvistus tehdään koko suunnittelualueelle Espoon rakennettavuusluoki-
tuksen mukaisesti niin, että pilaripituus on luokituksen mukaisessa minimipilaripituu-
dessa (saven alapinta 3 m syvyydellä) ja alueella tarvittava sideainemäärä olisi minimis-
sään. 

• Esimerkki, VE2: Ollaan rakennettavuusluokan 4 alueella ja esirakentamisessa pohjanvah-
vistus tehdään koko suunnittelualueelle Espoon rakennettavuusluokituksen mukaisesti 
niin, että pilaripituus on luokituksen mukaisessa maksimipilaripituudessa (saven alapinta 
10 m syvyydellä) ja alueella tarvittava sideainemäärä olisi maksimissaan. 

 

Laskennassa käytetyt lähtötiedot.  

 VE0 VE1 VE2 

Stabiloinnin sideaine n/a Kalkkisementti 50/50 Kalkkisementti 50/50 

Pilarien pituus, m n/a 3 10 

Pilarien väli, k/k, m n/a 1,2 1,2 

Pilaritiheys, 1/m2 n/a 0,69 0,69 

Pilarien määrä suunnitte-
lualueella, kpl 0 168 590 168 590 

Pilarien sideaineen määrä, 
kg/pilarimetri n/a 37 37 

Taulukko 17 

Esimerkkilaskelman perusteella pohjanvahvistuksessa käytettävän sideaineen määrä olisi 3 metrin 
pilaripituudella n. 18 700 tonnia ja 10 metrin pilaripituudella n. 62 400 tonnia. Vastaavat sideainei-
den valmistuksen ja tuotannon päästöt olisivat 3 metrin pilaripituudella n. 16 800 tonnia CO2 ja 10 
metrin pilaripituudella n. 56 000 tonnia CO2. 

Hiilineutraaliustarkastelun yhteenvedossa (kohta 3.4) rakennusten perustason päästöjä on verrattu 
pohjavahvistuksen päästöihin tilanteessa, jossa pilaripituus on 10 m.  

Tämän esimerkinomaisen tarkastelun pohjalta päästöjen vähentämisen näkökulmasta käytetyn si-
deaineen määrällä on keskeinen vaikutus esi- ja pohjarakentamisen päästöihin. Perusteelliset, jo kaa-
vavaiheessa tehdyt pohja- ja maaperätutkimukset mahdollistavat erilaisten teknistaloudellisten esi-
rakentamisratkaisujen ennakoivan pohdinnan ja näin myös pohjarakentamisen päästöjen turvallisen 
optimoinnin.  
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Kuva 4, alueen maaperäolosuhteet. Tarkastelualue sijoittuu maaperäolosuhteiltaan rakennettavuusluokkaan 
4 (vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö) 

3.3.4 Viheralueet ja muutokset hiilivarastoissa 

Rakennettujen viheralueiden merkitys hiilensidonnassa näyttäytyy yleisesti melko pienenä, ja toimet 
hiilensidonnan edistämiseksi ovat keskittyneet pääosin vaikutukseltaan merkittävimpiin alueisiin, ku-
ten metsiin ja maatalousmaihin. Rakennettujen viheralueiden suunnittelussa hiilensidonnan ja viher-
alueiden hiilivarastojen säilyttämisen huomioiminen ovatkin uudenlainen kestävän aluesuunnittelun 
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näkökulma. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta viheralueiden kasvillisuudella on huomat-
tavasti suurempi vaikutus kuin pelkän kasvillisuusalueisiin sitoutuneen hiilen kautta tarkasteltuna.2  

Alueen tämänhetkisten viher- ja maisemasuunnitelmien pohjalta arvioitiin muutoksia alueen viher-
alueiden pinta-aloissa ja tyypeissä nykytilanteeseen verrattuna. Arviointiin sovellettiin hiilitaselasku-
ria3, joka on esimerkiksi kaavoittajien käyttöön soveltuva työkalu, ja jonka avulla voidaan arvioida 
vaihtoehtoisten maankäyttöratkaisujen vaikutusta alueen hiilivarastoihin. Kasvillisuuden ja maape-
rän hiilivarastojen muutoksen lisäksi voidaan laskea puu- ja viherrakentamisen vaikutusta hiilivaras-
tojen muutokseen ja kasvihuonekaasupäästöihin. Laskuriin ei ole sisällytetty kaava-alueen muiden 
toimintojen, kuten energian käytön tai liikenteen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Tässä 
työssä hyödynnettiin laskurin kasvillisuuden ja maaperän hiilivarastoon liittyvää laskentaa. Lasken-
nassa käytettiin laskurin karkeinta tarkastelutasoa, jossa maankäytön muutos kuvataan määrittele-
mällä metsien, peltojen, viheralueiden ja rakennetun alueen kokonaispinta-alat lähtötilanteessa ja 
maankäyttömuutosten jälkeen.  

Viheralueiden tarkastelussa arvioitiin karkeasti (ks. taulukko alla) rakennettujen viheralueiden, kau-
punkimetsien ja rakennetun alueen (sisältää asfaltoidut alueet) pinta-alat nykytilanteessa ja tämän-
hetkisten suunnitelmien mukaisessa tilanteessa 
 Rakennettu viheralue Kaupunkimetsä Rakennettu alue 
Nykytilanne, ha 2,4 5,4 16,4 
Suunniteltu tilanne, 
ha 3,8 4,1 16,4 

Tase, ha +1,4 -1,3 -0,01 

Taulukko 18 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämänhetkisen suunnitelman perusteella rakennetut viheralueet 
lisääntyisivät, mutta kaupunkimetsät puolestaan vastaavasti vähenisivät. Rakennetun alueen osuus 
pysyisi suunnilleen ennallaan.  

Hiilitaselaskurilla arvioituna lähtötilanteessa alueen kasvillisuuden ja maaperän hiilivarasto olisi noin 
6 600 t CO2e, ja suunnitellun tilanteen toteutuessa se laskisi noin -440 tonnilla CO2e (noin -7 %). Las-
kusta noin 2/3 johtuisi maaperän hiilivaraston muutoksesta ja 1/3 kasvillisuuden hiilivaraston muu-
toksesta. Tuloksia arvioitaessa on syytä ottaa huomioon, että tarkastelun kohteena on hiilivarasto ja 
sen pitkän aikavälin muutokset, eikä vuotuinen hiilinielu. Maaperän hiilivaraston osalta tilanteen va-
kiintuminen maankäytön muutoksen jälkeen kestää satoja vuosia. Kasvillisuuden osalta vaikutus on 
nopeampi.  

3.3.5 Rakentamisen päästöt (työmaapäästöt) 

Rakennusten elinkaaren vaiheiden A4 (kuljetukset työmaalle) ja A5 (työmaatoiminnot) päästöt ovat 
tuotevaiheeseen (A1-A3) verrattuna pienempiä, mutta silti huomionarvoinen osa rakennetun ympä-
ristön elinkaaripäästöjä. Ympäristöministeriön rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmän 
(YM 2019:22) mukaiset oletusarvot näiden vaiheiden päästöille ovat:   

 
2 Toivonen, M. 2020. Hiilensidonnan huomiointi kaupungin viheralueiden suunnittelussa. AMK-lopputyö, HAMK. 
3 Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas. Hiilinielut osaksi kaupunkisuunnittelua. Saatavissa:  https://ilmastoty-
okalut.fi/vihrea-infrastruktuuri/hiilinielut/  
Hankkeen julkaisu: https://ilmastotyokalut.fi/files/2014/06/hiilitase_osa2_julkaisu_ymk_2014.pdf 
 

https://ilmastotyokalut.fi/vihrea-infrastruktuuri/hiilinielut/
https://ilmastotyokalut.fi/vihrea-infrastruktuuri/hiilinielut/
https://ilmastotyokalut.fi/files/2014/06/hiilitase_osa2_julkaisu_ymk_2014.pdf
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• A4 (kuljetus työmaalle): 10,20 kgCO2e/m2   

• A5 (työmaatoiminnot): 27,30 kgCO2e/m2   

Keskeisiä päästölähteitä työmailla ovat työkoneiden käyttö, materiaalien siirrot työmaalla, betonin 
kuivatus ja mahdollisten rakennusten lämmitys. Espoo on mukana EU-rahoitteisessa Hiilineutraalit 
ja resurssiviisaat yritysalueet (HNRY) -hankkeessa4, jonka puitteissa työstetään päästöttömän työ-
maan konseptia. Päästötön työmaa -konsepti tähtää siihen, että työmaa ei tuota CO2-päästöjä eikä 
lähipäästöjä (pienhiukkaset, NOx ja HC). Käyttövoimina ovat silloin esim. vihreä sähkö tai vety ja käy-
tetty lämpö on uusiutuvista lähteistä. Konseptissa kiinnitetään huomiota myös melun ja pölyn vä-
hentämiseen. Päästötön työmaa merkitsee konseptissa tavoitetta, jonne edetään vaiheittain. 

Espoon kaupunki on lisäksi mukana julkisten hankintojen Päästöttömät Työmaat Green dealissä5 yh-
dessä Helsingin, Vantaan ja Turun kanssa. Green deal sisältää Espoon kaupungin tavoitteet työmaa-
koneille vuosille 2020-2030. Päästöjen vähentämiseen voidaan vaikuttaa myös esimerkiksi työtapo-
jen kehittämisellä. Toimenpiteiden ja kriteerien soveltaminen on aloitettu infrarakentamisen piirissä, 
mutta nämä tullaan asteittain viemään kaikkeen rakentamiseen ja myös purkutoimintaan. Green 
deal -yhteistyössä valmistellaan päästötön työmaa -konseptia, josta julkaistaan opas keväällä 2021.  

Espoon kaupunki on toteuttanut vuonna 2020 päästöttömän työmaan pilottikohteena Lukutorin ra-
kennusprojektin. Lukutorin pilottityömaan suunnittelu aloitettiin viime keväänä pidetyllä markkina-
vuoropuhelutilaisuudella, jonka perusteella urakkakilpailutukseen saatiin tiukat, päästövähennyksiä 
tuottavat, mutta samalla myös realistiset hankintakriteerit urakoitsijoiden toimintaedellytykset var-
mistaen. Lukutorin pilottityömaa toteutti Green deal -sitoumuksen kriteereitä niiltä osin kuin se on 
mahdollista. 

  

 
4  HNRY-hankkeessa tuetaan yritysalueiden ja niiden yritysryhmien kehittymistä vähähiilisiksi ja resurssiviisaiksi toimi-
joiksi energiatehokkuutta parantavien ja kiertotalouden mukaisten ratkaisujen kautta.  https://6aika.fi/project/hnry-
hiilineutraalit-ja-resurssiviisaat-yritysalueet/ 
 
5 Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän tai kuntien välillä. Tavoitteena on yhdessä edistää 
kestävän kehityksen tavoitteita etsimällä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. 
https://ym.fi/green-deal-sopimukset 

https://6aika.fi/project/hnry-hiilineutraalit-ja-resurssiviisaat-yritysalueet/
https://6aika.fi/project/hnry-hiilineutraalit-ja-resurssiviisaat-yritysalueet/
https://ym.fi/green-deal-sopimukset
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3.4 Yhteenveto hiilineutraaliustarkastelusta 

Seuraavassa kaaviossa on koottu alueen rakennusten perustason päästöt verrattuna alueen pohjan-
vahvistuksen arvioituihin päästöihin ja maankäytön muutoksista aiheutuviin hiilivaraston muutok-
siin. Alueen pohjanvahvistuksen arvioidut perustason päästöt ovat huomattavat (tarkempi erittely 
luvussa 3.3.3), ja ne ovat suuruusluokaltaan lähes rakennusten elinkaaripäästöjen tasolla. Maankäy-
tön muutosten hiilivarastovaikutukset ovat merkitykseltään vähäiset verrattuna rakennusten ja esi-
rakentamisen päästöihin. 

Sekä rakennusten että pohjavahvistuksen hiilijalanjälki on esitetty maksimitilanteessa. Rakennusten 
osalta mukana ei ole hiilineutraaliustoimenpiteitä ja pohjavahvistus on laskettu 10 m:n pilaripituu-
della.  

 
Taulukko 19 

4 Hiilineutraali energiajärjestelmä 

4.1 Hiilineutraalin energiajärjestelmän määritelmä 

Käytön osalta hiilineutraalissa energiajärjestelmässä ostoenergian määrää minimoidaan 

 lämmön kierrättämisellä 
 lämmön varastoimisella  
 hyödyntämällä paikallisia energialähteitä 

Tarvittava ostoenergia hankitaan hiilineutraalista tuotannosta. Hiilineutraaliin tuotantoon ei lasketa 
polttaviin teknologioihin kuuluvaa tuotantoa, jossa polttoaineeseen sitoutunut hiili vapautetaan il-
makehään. 

Kaava-alueella on mahdollista hyödyntää hiilineutraaleina energialähteinä 
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 aurinkoenergiaa,  
 maalämpöä ja  
 geolämpöä.  

Auringon säteilyenergiaa voidaan muuttaa sähköksi tai lämmöksi. Maalämmöllä tarkoitetaan tässä 
lämpökaivokenttää, jonka lämpökaivot ovat maksimissaan 500 metriä syviä. Syvemmillä lämpökai-
voilla hyödynnetään geolämpöä. 

Tässä selvityksessä verrataan nykyistä keskitettyä energiajärjestelmää selvityksen laatijan kokemuk-
sen perusteella halvimpaan hajautettuun hiilineutraaliin energiajärjestelmään. Tämä hajautettu hii-
lineutraali energiajärjestelmä toimii mittatikkuna määritettäessä toimenpiteitä, joilla kaupunki voi 
ohjata aluetta vähähiiliseksi. 

4.2 Tarkasteltavat kiinteistöt 

Kuva 5 esittää kaava-alueen tarkasteltavien kiinteistöjen alat sekä lämpö- ja sähköenergioiden tavoi-
tearvot. Lämmönkeruu tarkoittaa kiinteistön jäähdytysjärjestelmällä kerättyä lämpöenergian mää-
rää. Tämä kerätty lämpömäärä kannattaa hyödyntää ensisijaisesti samanaikaiseen lämmöntarpee-
seen ja toissijaisesti varastoida esimerkiksi maankamaraan. Lämmönluovutus tarkoittaa kiinteistön 
lämmitysjärjestelmällä luovutettua lämpöenergian määrää. Liitteessä 1 on esitetty yksityiskohtai-
semmin kaava-alueen kiinteistöjen lämpö- ja sähköenergioiden tavoitearvot. 

Kaava-alueen nykyisistä kiinteistöistä kaupunki hallinnoi Tapiolan liikuntahallia. Kaupunki perustaa 
kiinteistöyhtiön, joka vastaa stadionin, monitoimihallin sekä pysäköintihallien toteutuksesta. Myös 
ulkotekonurmet ja ulkotekojää ovat kaupungin toteutusvastuulla.   

 
Kuva 5 esittää kaava-alueen tarkasteltavien kiinteistöjen alat, lämpö- ja sähköenergioiden tavoitearvot 
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Alueen kiinteistöistä vain ulkotekojää tuottaa enemmän lämpöä kuin tarvitsee. Ulkotekojää kannat-
taakin yhdistää tuottamaan lämpöä viereiselle kaupungin vaikutusvallassa olevalle monitoimihallille. 
Alueen merkittävin hukkalämpö on olemassa olevan jäähallin tekojäistä kerätty lämpö, joka huka-
taan tällä hetkellä ulkoilmaan. Kuva 6 esittää katolla olevat nestejäähdyttimet, joiden ulkoilmaan 
luovuttamaa lämpöä on mahdollista hyödyntää rakennuksen lämmittämisessä. Jäähallin tarvitsema 
lämpöenergian määrä on merkittävästi suurempi kuin taivaalle hukatun lämpöenergian määrä ja si-
ten kyseinen lämpö on mahdollista hyödyntää seuraavan merkittävän remontin yhteydessä kiinteis-
tön omaan tarpeeseen. 

 
Kuva 6 esittää Metro Areenan katolla olevat nestejäähdyttimet, joiden ulkoilmaan luovuttamaa lämpöä on 
mahdollista hyödyntää rakennuksen lämmittämisessä. 

Taulukko 9 esittää kaava-alueen kaupungin ja yksityisten kiinteistöjen lämpö- ja sähköenergioiden 
tavoitearvot ja lämpimän käyttöveden osuuden lämmönluovutuksesta. Alueen kiinteistöjen tarvitse-
masta lämpöenergiasta noin kolmasosa on mahdollista kattaa kiinteistöistä kerätyllä lämpöenergi-
alla hyödyntäen lämmönvarastointia. 
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Taulukko 20 esittää kaava-alueen kaupungin ja yksityisten kiinteistöjen lämpö- ja sähköenergioiden tavoitear-
vot 

 
Kuva 7 esittää kaava-alueen kiinteistöjen lämpö- ja sähköenergioiden suhteelliset osuudet. Kaupun-
gin kiinteistöistä, yksityisten uudiskohteista ja nykyisestä jäähallista on kustakin mahdollista kerätä 
lämpöä saman verran eli noin kolmasosa (1/3). Kaupungin kiinteistöjen osuus kaava-alueen energi-
antarpeesta on noin viidesosa (1/5) ja yksityisten kiinteistöjen noin neljä viidesosaa (4/5). Olemassa 
olevien rakennusten osuus kaava-alueen energiantarpeesta on lähes puolet, johtuen jäähallin suu-
resta energiantarpeesta. 

 

 
Kuva 7 esittää kaava-alueen kiinteistöjen lämpö- ja sähköenergioiden suhteelliset osuudet 

  

Kuvaus
Ala

[m²]

Lämmön-
keruu

tavoite
[MWh/a]

Lämmön-
luovutus
tavoite

[MWh/a]

Valaistus- ja 
laitesähkö 

tavoite
[MWh/a]

Lämpimän 
käyttöveden 

osuus
Kaupungin kiinteistöt yhteensä 1 300 2 800 1 800 8 %
Nykyiset rakennukset 280 200 10 %
Uudisrakennukset 31 500 360 1 270 1 360 14 %
Ulkokentät 23 900 960 1 219 240 2 %
Yksityiset kiinteistöt yhteensä 2 500 9 200 6 400 23 %
Nykyiset rakennukset 1 300 4 900 3 500 10 %
Uudisrakennukset 65 500 1 180 4 340 2 910 38 %
Alue yhteensä 3 800 12 000 8 200 20 %
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4.3 Keskitetty energiajärjestelmä 

Vaihtoehtoisena keskitettynä energiajärjestelmänä kaava-alueella voidaan hyödyntää 

 kaukojäähdytystä lämmönkeruuseen 
 kaukolämpöä lämmönluovutukseen 
 kaukojäähdytys- ja kaukolämpöverkostoon sekä maa-/geolämpöön liitettyä lämpöpumppujär-

jestelmää lämmönkierrättämiseen ja -varastoimiseen 
 paikallista sähkön jakeluverkkoa sähkönhankintaan 

Kuva  esittää kaukolämmön, lämpimän käyttöveden ja tila- ja ilmanvaihtolämmityksen menolämpö-
tilat sekä lämmönkeruuverkoston paluulämpötilat suhteutettuna ulkoilman lämpötilaan. Kaukojääh-
dytysverkoston mitoituspaluulämpötila on sama kuin lämmönkeruuverkoston paluulämpötila. 

 
Kuva 8 esittää eri verkostojen toimintalämpötilat suhteutettuna ulkolämpötilaan. 
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Taulukko 21 esittää suhteellisen ostoenergian määrän keskitetyille ja hajautetuille järjestelmille. Tau-
lukossa  

 maalämmöllä kaukolämpöä tarkoitetaan, että lämpöpumppujärjestelmällä pumpataan maa-
lämpöä kaukolämpöverkostoon 

 kaukojäähdytyksellä kaukolämpöä tarkoitetaan, että kaukojäähdytysverkostosta pumpataan 
lämpöpumppujärjestelmällä lämpöä kaukolämpöverkostoon 

 maalämmöllä lämmintä käyttövettä tarkoitetaan, että lämpöpumppujärjestelmällä pumpa-
taan maalämpöä lämpimän käyttöveden tuottamiseen 

 lämmönkierrätyksellä lämmintä käyttövettä tarkoitetaan, että lämpöpumppujärjestelmällä 
pumpataan lämpöä kiinteistön lämmönkeruuverkostostoista (jäähdytys) lämpimän käyttöve-
den lämmittämiseen 

 maalämmöllä tilojen ja ilmanvaihdon lämmitys tarkoitetaan, että lämpöpumppujärjestelmällä 
pumpataan maalämpöä tilojen ja ilmanvaihtoverkostojen lämmittämiseen 

 lämmönkierrätyksellä tilojen ja ilmanvaihdon lämmitys tarkoitetaan, että lämpöpumppujär-
jestelmällä pumpataan lämpöä kiinteistön lämmönkeruuverkostostoista (jäähdytys) tilojen ja 
ilmanvaihdon lämmitysverkostojen lämmittämiseen 

Taulukosta nähdään, että lämpöpumppujärjestelmällä ei ole energiatehokasta tuottaa kaukoläm-
pöä. Ulkolämpötilalla 0 °C kaukolämpöverkkoon tuotetaan 80 °C vettä, kun energiatehokkaaksi suun-
nitellun uudisrakennuksen tilojen ja ilmanvaihdon lämmitysverkostojen menolämpötilaksi riittää 
26 °C ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen 63 °C. Tilojen ja ilmanvaihdon lämmitys saadaan kiin-
teistökohtaisella lämpöpumppujärjestelmällä tuotettua 60 % pienemmällä ostoenergialla verrattuna 
kaukolämmön tuottamiseen maalämmöllä. Taulukko osoittaa, että lämpöpumppujärjestelmää ei ole 
energiatehokasta sijoittaa tuottamaan kaukolämmön korkeita lämpötiloja. Energiatehokkainta on si-
joittaa lämpöpumppujärjestelmä kiinteistöön tuottamaan kiinteistön tarvitsemia lämpötiloja.  

Taulukko 21 esittää suhteellisen ostoenergian määrän keskitetyille ja hajautetuille järjestelmille. 

 
Alueella tarjolla olevan kaukolämmön tuotantoa ollaan muuttamassa hiilineutraalimmaksi. Kuva 9 
esittää Espoon kaukolämmön suunnitelmaa kivihiilestä irtautumiseksi vuosille 2014 - 2029. Kuvan 
suunnitelman mukaan kivihiilituotantoa ollaan korvaamassa merkittävällä määrällä biopolttoainei-
siin perustuvaa polttavaa teknologiaa. Siten kuvan suunnitelman mukaista kaukolämmön tuotantoa 
ei voida pitää hiilineutraalina. Lisäksi edellä on osoitettu, kuinka paras energiatehokkuus 

Kuvaus Yksikkö
Maalämmöllä 
kaukolämpöä

Kauko-
jäähdytyksellä 
kaukolämpöä

Maalämmöllä
lämmintä

käyttövettä

Lämmön-
kierrätyksellä

lämmintä
käyttövettä

Maalämmöllä
tilojen ja 

ilmanvaihdon 
lämmitys

Lämmön-
kierrätyksellä

tilojen ja 
ilmanvaihdon 

lämmitys
Lämmönkeruu tulo [°C] 2 16 2 16 2 16
Höyrystimen asteisuus [°C] -8 -8 -8 -8 -8 -8
Höyrystymislämpötila [°C] -6 8 -6 8 -6 8
Lauhtumislämpötila [°C] 82 82 65 65 28 28
Lauhduttimen asteisuus [°C] 2 2 2 2 2 2
Lämmönluovutus meno [°C] 80 80 63 63 26 26
Ideaalisuuskerroin [1] 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Verkostohyötysuhde [1] 0.9 0.9 1 1 1 1
Lämpökerroin [1] 2.2 2.6 2.9 3.6 5.3 9.0
Lämmönluovutus [MWh] 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Ostosähkö [MWh] 459 386 350 281 188 111
Suhteellinen ostoenergia 100 % 84 % 76 % 61 % 41 % 24 %
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lämpöpumppujärjestelmällä saavutetaan, kun lämpöpumppujärjestelmä sijoitetaan kiinteistökohtai-
sesti tuottamaan juuri tarvittuja lämpötiloja, eikä yhtään astetta yli. 

 

 
Kuva 9 Espoon kaukolämmön muutosmatka 2014 - 2029 (https://www.fortum.fi/espoo) 

Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen yhteisestä kaukolämpöverkosta on asuinkerrostaloja alkanut 
kasvavissa määrissä siirtyä kaukolämmöstä maalämpöön. Kivihiilituotannon korvaamisen vaatimat 
investoinnit yhdistettynä olemassa olevien asiakkaiden siirtymiseen kaukolämmöstä vaihtoehtoisiin 
lämmitysratkaisuihin lisäävät painetta kaukolämpöveloituksen nostamiseen, mikä parantaa vaihto-
ehtoisten lämmitysratkaisujen kannattavuutta kiihdyttäen kaukolämmöstä irtaantumista.  

Kaukolämmön kehittämisessä ei-polttavia teknologioita hyödyntäväksi, lämmönkierrätystä energia-
tehokkaasti hyödyntäväksi järjestelmäksi pullonkaulana on kaukolämmön nykyisten asiakkaiden vaa-
timat korkeat verkoston menolämpötilat. 

  

https://www.fortum.fi/espoo
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4.4 Kiinteistökohtainen hiilineutraali energiajärjestelmä 

Kuva 10 esittää kiinteistökohtaisen hiilineutraalin energiajärjestelmän periaatteen. Lähdelämmöllä 
kierrätetään henkilöiden, auringon, valaistuksen ja sähkölaitteiden lämmöt tilojen lämmittämiseen. 
Ylimääräistä lämpöä siirretään tilojen lämmönkeruujärjestelmällä (jäähdytys) ensisijaisesti tiloihin, 
joissa on samanaikaista lämmitystarvetta ja toissijaisesti lämpökaivoihin, joilla lämpö varastoidaan 
maankamaraan myöhempää tarvetta varten. Kun lämmönkeruujärjestelmällä (jäähdytys) ei saada 
riittävästi lämpöä tilojen lämmittämiseen, hyödynnetään maankamaraan varastoitunutta lämpöä ti-
lojen lämmityksessä. Tilojen viilentämisessä ei käytetä yötuuletusta eli ylimääräisiä lämpöjä ei hukata 
ulkoilmaan vaan kaikki lämpö kierrätetään uudelleen käyttöä varten suoraan tai tarvittaessa lämpö-
varaston kautta. 

Kesällä tilojen ollessa vähäisellä käytöllä lämpökaivoilla ladataan maankamaraa ikkunoiden läpi sisä-
tiloihin päässeellä aurinkolämmöllä hyödyntäen lämmönkeruujärjestelmää. Liikuteltava auringon-
suojaus avataan käyttäjien poissa ollessa tai sisäilman lämpötilan sen salliessa hyödyntämällä äly-
kästä automatisoitua auringonsuojausjärjestelmää. 

Lämmönpumppausjärjestelmän kuluttama sähkö tuotetaan kesällä aurinkosähkönä ja näin pienen-
netään ostosähkön tarvetta. Aurinkosähköllä tuotetaan myös osa rakennuksen valaistus- ja laitesäh-
köstä. Aurinkosähköjärjestelmä mitoitetaan niin, että ei synny tarvetta myydä aurinkosähköä kiin-
teistön ulkopuolelle. 

Lämmin käyttövesi esilämmitetään tilojen ja ilmanvaihdon lämmönluovutusverkoston lämpötiloilla 
ja loppu tarvittava lämpö tuotetaan sähkökattilalla. 

Lämpimän käyttöveden tarve on suhteellisen korkea asuinkerrostaloissa ja siten suositellaan näissä 
kohteissa lämmöntalteenottoa jätevedestä. 

 
Kuva 10 esittää kiinteistökohtaisen hiilineutraalin energiajärjestelmän periaatteen. 

  

lämpö
sähkö

Osto

Valaistuslämpö Laitelämpö
Lämmön- Lämmönkeruu (jäähdytys)
varastointi Lämmön- Lämmön-

lämpö- pumppaus kierrätys
kaivoihin Lämmönluovutus

Vesi
Viemäri

kattila
Sähkö-

Lämminkäyttövesi

Lähdelämpö Tilat

Sähkö Aurinkosähkö Valaistussähkö Laitesähkö

Jätevesilämpö

Ikkunat (aurinkolämpö)
Henkilölämpö

Tuloilma
Kalusteet (lämpövarasto)

Rakenteet (lämpöhäviöt ja lämpövarasto)
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Lähdelämmön tekninen toteutus sisältää 

1 Lämmönpumppauskeskus 

 kiinteistökohtaisella lämmönpumppauskeskuksella kierrätetään ja varastoidaan kohteen läm-
pöenergiat 

 lämmönpumppauskeskus sisältää lämpöpumppujärjestelmän, sähkökattilan, säiliöt, lämmitys-, 
jäähdytys- ja lämpökaivoverkostojen pumput, putkistovarusteet, tarvittavan sähköjärjestelmän 
ja automaation 

 älykäs säätö- ja ohjausjärjestelmä on keskiössä kokonaisuuden elinkaariedullisen toiminnan 
kannalta 

2 Lämmönlähteet 

 keskeisellä paikalla maalämpökaivoja (0 - 500 m) tai geolämpökaivo(ja) (0,5 - 3,0 km)  
 tekojäistä kerätyn lämmön hyödyntäminen, kun ulkolämpötila on korkeampi kuin -6 °C 
 lämmitetyistä tekonurmista kerätyn lämmön hyödyntäminen, kun ulkolämpötila on korkeampi 

kuin 13 °C 

3 Lämpöväylä 

 lämpö lämmönpumppauskeskusten ja lämmönlähteiden väillä siirretään kaksisuuntaisesti läm-
pöväylän avulla 

 siirtohäviöt minimoidaan nostamalla nesteen lämpötila vasta kiinteistössä toivottuun arvoon 

4 Aurinkovoimala 

 kiinteistökohtaisella aurinkovoimalla tuotetaan kesällä rakennuksen tarvitsema sähköenergia 
mukaan lukien lämmönpumppauskeskuksen tarvitsema pumppausenergia. Ikkunoiden ja ulko-
kenttien kautta lämpöä saadaan kerättyä samaan aikaan kuin aurinkovoimaloilla saadaan säh-
köä tuotettua. 

  



45 
Tapiolan jalkapallostadionin kaava-alueen toteutuksen ja toiminnan hiilineutraaliussuunnitelma 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy + Green Building Partners Oy 

 

Kuva 11 esittää lähdelämmön lämmönpumppauskeskuksen periaatteen. Lämmönkeruuverkostoista 
(jäähdytysverkostoista) kerätty lämpö hyödynnetään ensisijaisesti lämmityksessä ja ylimääräinen 
lämpö varastoidaan lämpöväylän välityksellä maankamaraan. Lämmin käyttövesi tuotetaan esiläm-
mittämällä käyttövesi tilojen ja ilmanvaihdon lämmönluovutusverkoston lämpötiloilla. Lämpöpum-
pun kokonaislämpökerrointa pilaamatta hyödynnetään lämpöpumpun tulistuslämpöä käyttöveden 
lämmitykseen. Tulistuslämpöä on lämpöpumppumallista riippuen tarjolla vajaa kymmenen (10) pro-
senttia. Loppu käyttöveden lämmitys katetaan sähkökattilalla. Aurinkovoimalalla pienennetään 
pumppaukseen, valaistukseen ja sähkölaitteisiin tarvittavan ostosähkön tarvetta. 

 
Kuva 11 esittää lähdelämmön lämmönpumppauskeskuksen periaatteen. 

Kuva 12 esittää lämmitetyn tekonurmen ja tekojään lämmönpumppauskeskuksen periaatteen. Läm-
mitetystä tekonurmesta voidaan kesällä kerätä lämpöä ja varastoida se lämpökaivoihin. Tekojäästä 
saadaan lämpöä ulkolämpötilan noustessa yli -6 °C.  

 

 
Kuva 12 esittää lämmitetyn tekonurmen ja tekojään lämmönpumppauskeskuksen periaatteen. 

 



46 
Tapiolan jalkapallostadionin kaava-alueen toteutuksen ja toiminnan hiilineutraaliussuunnitelma 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy + Green Building Partners Oy 

 

4.5 Maankamaran hyödyntäminen lämmönlähteenä ja lämpövarastona 

Seuraavassa on vertailtu rakennuksittain eri syvyisten lämpökaivojen käyttöpotentiaalia lämmönläh-
teenä ja lämpövarastona. Matalilla lämpökaivoilla tarkoitetaan 300m syviä maalämpökaivoja. Keski-
syvillä lämpökaivoilla tarkoitetaan 600 m syviä geolämpökaivoja ja syvillä lämpökaivoilla 1000 m sy-
viä geolämpökaivoja. 

Hotelli: Rakennuksen energiantarve on suuri verrattuna tontin pinta-alaan. Kohteen energiantarve 
vastaa arviolta 11 kpl keskisyvää tai 4 kpl syvää lämpökaivoa. 

Mailapelihalli: Rakennuksen energiantarve vastaa arviolta 25 kpl matalan lämpökaivon tuottamaa 
energiaa. On huomioitava, että osa kaivoista saatetaan joutua sijoittamaan hyvin lähelle tontin rajaa 
ja porauksia voidaan joutua toteuttamaan vinosti ulottumaan katualueiden puolelle. 

Kerrostalo 1: Lämmitetyn ulkokentän vieressä sijaitsevan kerrostalon energiantarve vastaa arviolta 
18kpl matalan lämpökaivon tuottamaa energiaa. On huomioitava, että osa kaivoista saatetaan jou-
tua sijoittamaan hyvin lähelle tontin rajaa ja porauksia voidaan joutua toteuttamaan vinosti ulottu-
maan katualueiden puolelle. Myös vinoporausmahdollisuus lämmitetyn ulkokentän puolelle voisi 
tuoda toivottua pelivaraa lämpökaivojen sijoitteluun tontilla. 

Kerrostalot 2-6: Rakennusten ja pysäköintihallin yhteenlaskettu energiantarve vastaa arviolta 64 kpl 
matalaa lämpökaivoa. Tontit ovat ahtaita ja vain noin puolet matalista lämpökaivoista mahtuu ra-
kennusten tontille. Vaihtoehdot lämpökaivoille ovat näin ollen keskisyvät (arviolta 4-6 kpl per ker-
rostalo) tai syvät lämpökaivot (2 per kerrostalo). Myös matalien lämpökaivojen sijoittamista tontin 
ulkopuolelle katu-, puisto- ja kenttäalueille olisi hyvä selvittää. 

Jalkapallostadion: Stadionin, pysäköintihallin ja lämmitetyn tekonurmen energiantarve vastaa arvi-
olta 30 kpl matalan lämpökaivon tuottamaa energiaa. Kaivot pystytään toteuttamaan tekonurmen 
alueelle hyödyntäen vinoporauksena rakennuksen alle jäävää alaa. 

Monitoimihalli: Rakennuksen ja pysäköintihallin energiantarve vastaa arviolta 29kpl matalan lämpö-
kaivon tuottamaa energiaa. Kaivot pystytään toteuttamaan rakennuksen ympärille hyödyntäen vi-
noporauksena rakennuksen alle jäävää alaa. 

Opiskelija-asunnot: Rakennus sijoittuu kerrostalojen 2-6 läheisyyteen ja jakaa näin ollen suhteellisen 
ahdasta aluetta. Opiskelija-asuntojen energiantarve vastaa arviolta 12 kpl matalan lämpökaivon 
tuottamaa energiaa. Vaihtoehdot matalille lämpökaivoille ovat keskisyvät (arviolta 5kpl per kerros-
talo) tai syvät lämpökaivot (2 per kerrostalo). Myös matalien lämpökaivojen sijoittamista tontin ul-
kopuolelle katu-, puisto- ja kenttäalueille olisi hyvä selvittää. 

Lämmitetyt tekonurmet: Kenttien energiantarve vastaa arviolta 28 kpl matalan lämpökaivon tuotta-
maa energiaa. 

Nykyinen liikuntahalli: Rakennuksen energiantarve vastaa arviolta 13 kpl matalan lämpökaivon tuot-
tamaa energiaa. 

Nykyinen Honkahalli: Rakennuksen energiantarve vastaa arviolta 14 kpl matalan lämpökaivon tuot-
tamaa energiaa. 

Nykyinen Metro Areena: Rakennuksen energiantarve vastaa arviolta 140 kpl matalan lämpökaivon 
tuottamaa energiaa. Rakennuksen lämpöjen kierrättämisellä pystytään vaikuttamaan kaivojen luku-
määrään. Vaihtoehdot matalille lämpökaivoille ovat keskisyvät (arviolta 58 kpl) tai syvät lämpökaivot 
(arviolta 20 kpl). 
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5 Toteutussuunnitelma 

5.1 Keskeiset toimenpiteet 

Työn keskeisenä tavoitteena on ollut löytää hiilineutraaliustoimenpiteitä, jotka ovat oikeansuuntai-
sia ja -aikaisia ja joiden avulla tätä Espoon hiilineutraaliustavoitetta voidaan parhaiten edistää.  

Valtaosa alueen kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta, minkä 
vuoksi tässä selvityksessä tärkeäksi painopisteeksi on esitetty hiilineutraalin energiajärjestelmän ke-
hittäminen.  

Hiilineutraaliustavoitteita voidaan tukea myös alueen rakentamiseen liittyvillä yksittäisillä toimenpi-
teillä, joita on kuvattu seuraavissa kohdissa. Selvityksen pohjalta syntyneiden johtopäätösten perus-
teella tavoitteita voidaan täydentää ja tarkentaa suunnittelun edetessä esimerkiksi yksittäisten ton-
tinluovutusehtojen tai kaupungin vastuulla olevien rakentamiskohteiden suunnittelussa ja rakenta-
misessa. 

Alue tulee rakentumaan usean vuoden aikana monessa eri vaiheessa, minkä vuoksi on olennaista, 
että hankkeen aikana toteuttavien toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan ja esimerkiksi hankin-
takriteerejä kehitetään aktiivisesti markkinatilanteen mukaisesti.   

5.2 Hankkeeseen liittyvät roolit ja vastuut 

Tapiolan jalkapallostadionin hanke käsittää laajan kehittämisalueen, jonka eteenpäinvieminen edel-
lyttää eri toimintayksiöiden resursseja ja yhteistyötä. Toistaiseksi hankkeen kokonaisvastuu on ollut 
kaupungin esikunnassa, jossa hanketta on vetänyt Tapiolan alueen projektipäällikkö, ja asemakaa-
voituksesta on vastannut kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikkö.  

Asemakaavoituksen rinnalla on laadittu alueen yleissuunnitelma, jonka kaupungin esikunta on tilan-
nut arkkitehtitoimisto HKP:ltä. Yleissuunnitteluvaiheen liikenne- ja kunnallistekniikan suunnittelusta 
on vastannut SITOWISE Oy ja ympäristösuunnittelusta LOCI maisema-arkkitehdit Oy. 

Yleissuunnitelmassa on määritelty eri toimintojen tilavaraukset, liikennejärjestelyt ja rakentamisen 
kokonaisvolyymi yleisellä tasolla. Toistaiseksi alueen suunnittelussa ei ole kuitenkaan otettu tarkem-
min kantaa hiilineutraaliutta edistäviin ratkaisuihin.  Rakenneratkaisuihin, materiaaleihin sekä ener-
giankäyttöön liittyvät suunnitteluratkaisut ja -kriteerit tarkentuvat alueen rakentamissuunnittelun ja 
tontinluovutuksen yhtyeessä.    

Alueen tarkempi rakennussuunnittelu käynnistyy, kun aluetta koskeva asemakaavan muutos on hy-
väksytty ja saanut lainvoiman. Yleisten alueiden ja kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen 
tilaajana toimii kaupunkitekniikan keskus, jolla tulee jatkovaiheessa olemaan myös merkittävä rooli 
työn ohjaamisessa.  Kaupungin liikuntatoimi on ollut hankkeessa mukana asiantuntijana ja käyttäjän 
roolissa.  

Stadionin hanketta varten on perustettu kaupungin kiinteistöyhtiö, joka vastaa stadionin kehittämi-
sestä sekä sen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä hankinnoista. Asemakaavan saatua lainvoi-
man järjestetään erillinen kilpailutus, jonka kautta valitan alueen suunnittelusta ja rakentamisesta 
vastaavat tahot. Työssä tullaan käyttämään ulkopuolista rakennuttajakonsulttia, ja toteuttaminen 
tehdään todennäköisesti, suunnittele ja rakenna (SR) tai kokonaisvastuu-urakka (KVR) -mallilla.   

Jalkapallostadioniin itäpuolelle sijoittuvan monitoimihallin ja palvelutilojen alue vuokrataan yksityi-
selle toimijalle, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta. Jalkapallostadionin ja monitoimihallin 
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muodostama kokonaisuus tulee toteutumaan vaiheittain, mikä edellyttää kaupungilta aikataulujen 
ja hankintojen vahvaa kokonaiskoordinointia myös hiilineutraaliustavoitteiden näkökulmasta.  

Alueen hankintoja koordinoi Espoon hankintakeskus. Kaupungilla ei ole erityisiä hiilineutraalia raken-
tamista ohjaavia ympäristökriteerejä tai ohjeistusta, joita alueen suunnittelun ja rakentamisen han-
kinnoissa voitaisiin suoraan soveltaa. Kaupungilla on kuitenkin tilaajan ja rakennuttajan ominaisuu-
dessa hyvät mahdollisuudet määritellä alueelle hankintakriteerit, jota tukevat alueelle asetettuja hii-
lineutraaliustavoitteita.   

Alueen asuntorakentamiseen varattujen tonttien luovutusta valmistelee kaupungin tonttiyksikkö. 
Alueen tontinluovutukseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä tullaan käsittelemään tarkemmin 
vuoden 2021 kuluessa.    

5.2.1 Kaavoitus 

Alueen asemakaavalla on muodostettu joustava kokonaisuus, jolla tuetaan monipuolisia ja innova-
tiivisia energia- ja hiilineutraaliustoimenpiteitä.  

Kaavaratkaisulla mahdollistetaan keskitettyjen energiajärjestelmien ohella hajautettu energiajärjes-
telmä, jossa tärkeänä osana on maankamaran hyödyntämismahdollisuudet lämmönlähteenä ja -va-
rastona erityisesti kaupungin omistamilla alueilla.  

Kaavalla ei rajata pois kaukolämmön, kaukojäähdytyksen tai muiden mahdollisten energiajärjestel-
mien hyödyntämistä. Se avaa mahdollisuuden hyödyntää energia- ja elinkaarikustannustehokkaasti 
paikallista maankamaraa hiilineutraalissa energiajärjestelmässä. Osa kaava-alueen rakennuksista voi 
liittyä kaukolämpöön sekä kaukojäähdytykseen ja osa kiinteistökohtaiseen energiajärjestelmään 
hyödyntäen paikallista maankamaraa tai johonkin muuhun hiilineutraaliin energiajärjestelmään. 

Se mihin kukin kiinteistö sitten todellisuudessa liittyy, riippuu liittymisajankohdan markkinatilan-
teesta. Kaavalla mahdollistetaan reilu kilpailu tiedossa oleville ja tuleville hiilineutraaleille energia-
järjestelmille. 

 

Keskeiset toimenpiteet: 

 Kaavasta laaditaan erilaiset hiilineutraalit järjestelmät mahdollistava. Kaavan tilavarauksilla ja 
määräyksillä mahdollistetaan aurinkoenergian hyödyntäminen katoilla, julkisivuissa ja tontilla 
yleisesti.  

 Maalämpöpotentiaalin hyödyntämiseksi alueella sallitaan lämpökaivojen vinoporaaminen tontin 
ulkopuolelle kaupungin alueelle.  

 Osana alueen teknisiä järjestelmiä ja niille varattuja alueita mahdollistetaan kiinteistöjen välinen 
lämmönsiirto lämpöväylää hyödyntäen. Energiaratkaisujen vaatimat tilavaraukset ja tekniset 
ratkaisut tarkennetaan energiatoimijoiden kanssa ja tehdään tarvittavat varaukset asemakaa-
vaan. 

5.2.2 Tontinluovutus 

Kaupunki luovuttaa asuinrakentamista ja hotellia varten osoitetun rakennusoikeuden kiinnostuneille 
toteuttajille. Tontinluovutukseen liitettävät kriteerit ovat yksi keskeinen keino, jolla yksityisille to-
teuttajille luovutettavien tonttien vähähiilistä rakentamista voidaan tukea. Tontinluovutusehtoihin 
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liittyvät vaatimukset ja niiden perustelut tulee kirjoittaa auki riittävän selkeästi, jotta kaikki osapuolet 
pystyvät tulkitsemaan niitä yksiselitteisesti. Ehtojen hyötyjä ja vaikutuksia on myös syytä avata kai-
kille osapuolille esimerkiksi erillisten informaatiotilaisuuksien ja toteuttajien kanssa käytävien neu-
votteluiden yhteydessä.  

Tontinluovutukseen sisältyvien sitovien ehtojen toteutuminen voidaan varmistaa esimerkiksi kau-
pungin nimeämän työryhmän tai ulkopuolisen konsultin toimesta.   

Tontinluovutusehtoja varten määritetään hajautetun hiilineutraalin energiajärjestelmän laskelman 
perusteella ostoenergiavaatimus ja elinkaaren hiilijalanjälkivaatimus, joka tulee kaava-alueella alit-
taa. Ehtoja on esitetty myös rakentamisen hiilijalanjäljen osalta.  

Elinkaaren hiilijalanjälki perustuu ympäristöministeriön voimassa olevaa rakennuksen vähähiilisyy-
den arviointimenetelmään (raportin kirjoituksen hetkellä tuorein versio YM 2019:22)  

Rakentamisvaiheen hiilijalanjälki 

Koko elinkaaren hiilijalanjäljelle ei toistaiseksi ole vähimmäisvaatimuksia. YM:n tavoitteena on sää-
dösohjauksen käyttöönotto vuoteen 2025 mennessä tai aiemminkin. Käytönaikaisen energiankulu-
tuksen osalta E-luku asettaa vähimmäisvaatimukset kulutukselle, mutta kasvihuonekaasupäästöihin 
se ei suoraan ota kantaa.  

Tontinluovutuksen yhteydessä hiilijalanjäljen vaatimustaso voidaan suhteuttaa tavanomaiseen ta-
soon esimerkiksi seuraavasti:  

Rakennusvaiheen ominaishiilijalanjälki (kg tai kg/n-m²) tulee alittaa tavanomainen taso vähintään 
10 %:lla. Hiilijalanjälki tulee esittää laskettuna ympäristöministeriön arviointimenetelmällä ja sen yh-
teydessä julkaistulla arviointityökalulla. 

Tontinluovutuskilpailussa ehdotukset voidaan pisteyttää hiilijalanjäljen perusteella esimerkiksi seu-
raavasti:  

Alitus 20 % tavanomaiseen tasoon verrattuna  

Alitus 30 % tavanomaiseen tasoon verrattuna  

Alitus 40 % tavanomaiseen tasoon verrattuna 

Todentaminen: 

Rakennuslupavaihe: Alustava hiilijalanjäljen laskenta perustuen päärakenteiden rakennetyyppeihin 
ja päärakenteiden hiilijalanjälkeen. Laskenta on toteutettavissa rakennuslupavaiheessa. Toteuttajan 
esittämien laskentojen lähtötiedot ja tulokset tulee tarkistuttaa ulkopuolisella asiantuntijalla luotet-
tavuuden varmentamiseksi. 

Toteutussuunnitteluvaihe: Laskenta tulee päivittää määrälaskentaan ja lopullisiin rakenneratkaisui-
hin perustuen. 

Vastaanottovaihe: Laskenta tulee päivittää toteutuksen yhteydessä. Avoin työkalu ei kuitenkaan 
mahdollista tuotteiden valmistajakohtaisten päästöjen erojen huomiointia. 

Ostoenergian kulutus E-luvun perusteella 

E-luku eli laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluku on ollut käytössä vuodesta 2012. Tämän-
hetkinen ympäristöministeriön asetus energiatodistuksesta on astunut voimaan vuoden 2018 alusta. 
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E-lukua, jonka yksikkönä on primäärienergiakertoimilla painotettu kWh/m2,a, käytetään yleisesti oh-
jauskriteerinä rakennuslupaa myönnettäessä, ja laskenta päivitetään hankkeen lopussa.  Rakennus-
määräysten mukainen vähimmäisvaatimus vastaa energialuokkaa B (asuinkerrostalon E-luku ≤ 90 x 
kWh/m2). 

E-luku sisältää eri energiamuodoille primäärienergiakertoimet, jotka eivät vastaa energiamuotojen 
ominaispäästöjä.  

Vaatimukset voidaan asettaa esimerkiksi seuraavasti: 

Energiatodistuksen mukaisten ostoenergioiden tulee alittaa perustaso 40 %:lla. Seuraava taulukko 
esittää esimerkinomaisesti eri rakennustyyppien määräystason mukaisista minimeistä ja mahdolli-
sista parannuksista E-lukulaskennan mukaisissa ostoenergioissa: 

 
Taulukko 22 

40 %:n alittaminen ostoenergioiden tasossa ei tyypillisesti ole mahdollista pelkästään rakennusten 
energiatehokkuutta (ulkovaippa + talotekniikka) parantamalla, vaan vaatii lisäksi lämpöpumpun kal-
taisen ratkaisun, jolla energiaa tuotetaan paikallisesti itse. Tällöin se on sopiva vaatimustaso varmis-
tamaan, että energiaratkaisut eivät pohjaudu polttamiseen perustuvaan tekniikkaan.  

Yllä olevassa esimerkkitaulukossa kaikkien rakennustyyppien ostoenergiat ovat parannetussa ta-
sossa alle puolet perustasoon verrattuna. Vastaavasti E-luvussa (johon sovelletaan primäärienergia-
kertoimia) ero määräystason minimin ja ehdotetun parannetun tason välillä on paljon pienempi. 
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Todentaminen: 

Rakennuslupavaihe: Kaikille uudisrakennushankkeille laaditaan energiatodistus rakennuslupaa var-
ten. 

Toteutussuunnitteluvaihe: Energiatodistuksen päivittäminen vastaamaan lopullisia teknisiä vaati-
muksia antaa luotettavamman kuvan toteutuksesta kuin alustavilla tiedoilla laskettu rakennuslupa-
vaiheen todistus. 

Vastaanottovaihe: Energiatodistus päivitetään vastaamaan lopullista toteutusta. 

Käyttövaihe: E-luku ei ota kantaa todelliseen käyttövaiheen ostoenergiankulutukseen ja sillä ei voida 
todentaa käytönaikaista energiankulutusta. 

Ostoenergian kulutus (sovellettavissa kaupungin omille hankkeille) 

Ostoenergian tavoitetason tulee olla selkeä ja siihen on liitettävä taloudellinen velvoite. Ilman talou-
dellista sanktiota ostoenergia ei toimi suunnitelmia ohjaavana tekijänä. Sanktio on järkevää asettaa 
kokonaiskustannukselle (lämmitys + kiinteistösähkö). 

Rakennuksen käyttöjaksolla ensimmäisen käyttövuoden jälkeen toteutuneet ostoenergiankulutukset 
eivät saa ylittää seuraavia vaatimustasoja: Astepäiväluvulla korjattu lämmitysenergia xx ja kiinteis-
tösähkö xx. Kiinteistösähköön ei huomioida erillismitattuja käyttäjäsähkön kulutuksia (tilojen pisto-
rasiakuormat, keittiöt, käyttäjän erillislaitteet, keittiön vedenkulutuksen lämmönkulutus), mutta 
kaikki muut kulutukset kuuluvat tarkastelun piiriin. Toteutunut energiakustannus ei saa olla suurempi 
kuin XX €/m² käyttäen seuraavia lämmön ja sähkön kustannuksia (lämpö X €/kWh, sähkö X €/kWh). 

Esimerkki sanktioista: 

Toteuttaja on velvollinen korvaamaan ylityksistä aiheutuneet kustannukset sakkokertoimella 2 koro-
tettuna ensimmäisen 5 vuoden ajan lukuun ottamatta 1. vuoden tuuletusjaksoa. Samalla toteuttaja 
on velvollinen kehittämään rakennuksen järjestelmien toimintaa siten, että 5 vuoden jälkeen raken-
nus saavuttaa vaaditun kulutustason ja toteuttaa vaaditut sisäolosuhteet. Mikäli rakennuksen kulu-
tuksia ei saada 5 vuoden aikana tavoitetasolle, on toteuttaja velvollinen korvaamaan tavoitteen ja 
toteuman välisen ylityksen kustannuksen seuraavien 25 vuoden ajalta kertakorvauksena.   

Toimittajan tulee antaa vakuus, joka kattaa tavoitteiden 20 % ylittymisen 25 vuoden käyttöjaksolle. 
Vakuus palautetaan 5 vuoden lopussa, mikäli toiminta on täyttänyt asetetut vaatimukset. Vakuu-
desta vähennetään ylitykset edellä esitetyillä periaatteilla. 

Todentaminen:  

Rakennuslupavaihe: Toimittajan ostoenergian kulutusten laskennat, jotka osoittavat, että asetettu 
tavoitetaso on mahdollista saavuttaa.  

Toteutussuunnitteluvaihe: Toimittajan toimittaja ostoenergian kulutusten laskennat, jotka osoitta-
vat, että asetettu tavoitetaso on mahdollista saavuttaa.  

Vastaanottovaihe: Ei vaatimuksia  

Käyttövaihe: Kuukausitasoinen kulutusten seuranta, josta on laskettu lämmityksen ja kiinteistösäh-
kön toteutuneet kulutukset. Toteutuneet kulutukset tarkastetaan vuosittain tammikuussa, jolloin 
toimittaja osoittaa vaatimusten täyttymisen tai maksaa ylityksen kustannukset ja esittää kehitys-
suunnitelman, jolla tavoitetasot tullaan saavuttamaan. Viidennen takuuvuoden jälkeen tehdään lop-
puarviointi saavuttamisesta ja taloudellinen loppuselvitys toteumasta.   
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Käytönaikaisen energiankulutuksen hiilijalanjälki 

Käytönaikaisen energiankulutuksen hiilijalanjäljelle voidaan asettaa tavoitetaso myös esimerkiksi 
seuraavasti:  

Rakennuksen käytönaikaisen energiankulutuksen hiilijalanjäljen tulee alittaa XX kgCO2e/n-m2,a. 
Energiankulutuksen hiilijalanjälki tulee esittää energiaselvityksen ostoenergian kulutukseen perus-
tuen, kuitenkin ilman käyttäjäsähköä. Ostoenergian ominaispäästöinä tulee käyttää suomalaisen 
sähkönhankinnan elinkaaripäästökerrointa ja paikallisen kaukolämmöntuotannon päästökerrointa.   

Todentaminen:  

Rakennuslupavaihe: E-lukulaskenta ja energiankäytön hiilijalanjälki. E-luvun pohjalta tehtävä las-
kenta voidaan tehdä kaikissa hankkeissa rakennuslupavaiheessa.   

Toteutussuunnitteluvaihe: E-lukulaskennan päivitys toteutussuunnitelmiin perustuen antaa selvästi 
luotettavamman laskennan suhteessa hyvinkin alustavilla teknisillä suunnitelmilla tehtävään lupa-
vaiheen laskentaan.  

Vastaanottovaihe: Laskenta päivitetään käyttöönottovaiheessa lopullisia ratkaisuja vastaavalla ener-
giatodistuksella.  

Käyttövaihe: Indikaattori ei ota kantaa käyttövaiheen ympäristövaikutuksiin 

Tontinluovutukseen liittyvät keskeiset toimenpiteet: 

 Kootaan asiantuntijaryhmä, joka kehittää hiilineutraaliustavoitteita edistäviä tontinluovutusehtoja 
yhteistyössä kaupungin tonttiyksikön kanssa.  

 Määritellään kriteerit riittävän selkeästi, jotta kaikki osapuolet pystyvät tulkitsemaan niitä yksiselit-
teisesti. Avataan myös tontinluovutuskriteerien taloudelliset vaikutukset. Ehtoja käsitellään esimer-
kiksi erillisten informaatiotilaisuuksien ja toteuttajien kanssa käytävien neuvotteluiden yhteydessä. 

 Pilotoidaan hiilineutraaliuskriteerejä aloituskorttelia koskevan tontinluovutuskilpailun yhteydessä. 
Painotetaan kokonaistaloudellisessa vertailussa rakennusten elinkaaren aikaisia hiilipäästöjä sekä in-
novatiivisia suunnitteluratkaisuja, jotka tukevat rakentamisen hiilineutraaliutta.  

 Varmistetaan tontinluovutusehtoihin liittyvä neuvonta, valvonta ja seuranta. Painotetaan tontin-
luovutuksen jatkovaiheissa taloudellisten tekijöiden rinnalla rakentamisen hiilijalanjälkeen ja energi-
ankulutukseen liittyviä tavoitteita. Varmistetaan ehtojen toteutuminen kaupungin oman työryhmän 
toimesta. Hyödynnetään tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa esimerkiksi hiilijalanjälkilasken-
nassa. 

5.2.3 Suunnittelu ja rakentaminen 

Hankealueeseen sisältyy useita rakennuksia ja laajoja infrarakentamisen kokonaisuuksia, joiden 
suunnittelun ja rakentamisen hankintavastuu on kaupungilla. Mikäli hankeen tavoitteeksi on ase-
tettu vähähiilinen rakentaminen, tulee koko hankeprosessi toteuttaa sen pohjalta. Suunnitteluvai-
heessa tehtävillä ratkaisuilla on merkittävä vaikutus koko elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen. Useat 
vähähiilisyyttä tukevat ratkaisut ovat myös kustannuksiltaan edullisia, mikäli ne huomioidaan riittä-
vän varhaisessa vaiheessa.      

Kaupungin, rakennuttajakonsultin, urakoitsijan sekä hankkeen muiden toimijoiden on syytä keskus-
tella yhteisistä tavoitteista ja määritellä esimerkiksi kohteen muunneltavuuteen, energiaratkaisuihin, 
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päämateriaaleihin sekä muihin vähähiilisiin ratkaisuihin liittyvät kysymykset jo hankkeen alkuvai-
heessa.  

Hankesuunnittelun aikana on myös hyvä tarkentaa, millä tavalla kaupunki sitoutuu hankkeen vähä-
hiilisyyteen, ja millaisia ovat eri ratkaisujen kustannusvaikutukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Esi-
merkiksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen sisältyy pitkällä aikavälillä myös merkit-
täviä säästöjä, jotka on syytä huomioida jo hankintavaiheessa. Suunnittelutavoitteissa painotetaan 
elinkaareltaan tarkoituksenmukaisia tiloja, joiden lähtökohtana on monikäyttöisyys, muunneltavuus 
ja elinkaaritalous. Ratkaisuvaihtojen vertailussa kokonaistaloudellisuuden arviointia laajennetaan in-
vestointivaiheesta koko elinkaaren kustannusten laskentaan.     

Hankesuunnittelun jälkeen suunnitteluratkaisuja tarkennetaan ehdotussuunnittelussa ja toteutus-
suunnittelussa. Vähähiilisyyden kannalta tarkentavissa suunnitteluvaiheissa keskeisiä kysymyksiä 
ovat mm. materiaalin käytön minimointi, käyttöikäsuunnittelu, runkotyypin valinta ja talotekniik-
kaanliittyvät ratkaisut.  

Suositaan vähähiilisiä materiaaleja ja tuotteita. Suunnittelun keskeisenä tavoitteena tulisi olla myös 
rakenteiden pitkäikäisyys, korjattavuus ja huollettavuus. Pitkäikäisiin osiin käytetään huolto- ja kor-
jauskelpoisia sekä pitkäikäisiä tuotteita ja materiaaleja, millä osaltaan tuetaan rakennuksen elinkaa-
ren vähähiilisyyttä.  

Tarkastelualueeseen kuuluu myös yksityisessä omistuksessa olevia kiinteistöjä, joiden omistajat voi-
vat vaikuttaa hiilineutraaliustavoitteiden toteutumiseen. Esimerkiksi nykyisen jäähallin tekojäistä ke-
rätty lämpö hukataan tällä hetkellä ulkoilmaan. Jäähallin tarvitsema lämpöenergian määrä on mer-
kittävästi suurempi kuin taivaalle hukatun lämpöenergian määrä ja siten kyseinen lämpö on mahdol-
lista hyödyntää kiinteistön omaan tarpeeseen. 

Suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät keskeiset toimenpiteet: 

 Sitoutetaan eri osapuolet vähähiilisyyttä koskeviin tavoitteisiin ja niitä tukeviin suunnitteluratkaisui-
hin jo hankkeen alkuvaiheessa. Kirjataan vähähiilisyyttä koskevat tavoitteet esimerkiksi hankesuun-
nitelmaan.  

  Huomioidaan hankelaskelmassa investointivaiheen lisäksi koko elinkaaren aikaiset kustannukset. 
Kiinnitetään huomioita vähähiilisiin ratkaisuihin kaikissa suunnitteluvaiheissa.  

 Tuetaan hiilineutraaliustavoitteiden toteutumista myös yksityisten kiinteistöjen osalla. Huomioidaan 
nykyisten rakennusten korjaus- ja parannustoimenpiteissä energiatehokkuustavoitteet ja lämmön 
kierrättäminen.  

5.2.4 Hankintaprosessi 

Espoossa hankinnoista vastaa hankintakeskus, joka pyrkii myös kokonaisvaltaisesti arvioimaan ja 
seuraamaan hankintojen vaikuttavuutta. Yksittäisten hankintoja koskevien tavoitteiden taustalla on 
koko kaupunkia koskevat strategiset tavoitteet sekä Tapiolan jalkapallostadionin aluetta koskevat 
hiilineutraaliustavoitteet.  Hankintaprosessissa keskeisessä roolissa on kuitenkin kunkin toimintayk-
sikön (mm. KAUPSU, RAVA, KAKE) erityisasiantuntemus.  

Hankintaprosessin kannalta keskeinen vaihe on hankinnan suunnitteluvaihe, jossa määritellään sel-
keät tarpeet ja rajaukset, joihin hankinnalla vastataan. Suunnitteluvaiheessa tunnistetaan kestävään 
rakentamiseen ja vähähiilisyyteen liittyvät tavoitteet ja määritellään hankintakriteerit esimerkiksi 
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rakennusten ja infrarakentamisen elinkaaripäästöille. Hankinnan kohteen kuvauksessa, kokonaista-
loudellisen edullisuuden vertailuperusteissa sekä tarjoajien soveltuvuusvaatimuksilla painotetaan 
ympäristötavoitteita eri näkökulmista.  

Tapiolan jalkapallostadionin alueen rakentamista koskevat hankinnat tullaan tekemään usean vuo-
den aikana, ja vähähiilistä rakentamista koskevissa palveluissa markkinatilanne muuttuu koko ajan. 
Markkinakartoituksen avulla voidaan selvittää tarjolla olevia palveluja, niihin parhaiten soveltuvat 
hankintakriteerit sekä tarkentaa hankinnan sisältöä hankkeen eri vaiheissa. Hankintaprosessissa py-
ritään hyödyntämään ajankohtaista ja hankinnan kannalta oleellista tietoa.  

Vähähiilistä rakentamista koskevat tavoitteet ja hankintakriteerit määritellään yhteistyössä eri toi-
mintayksiköiden ja asiantuntijoiden muodostamassa työryhmässä. Ilman yhteisesti hyväksytyn koko-
naistavoitteen sisäistämistä uhkana ovat hankinnan ohjauksen sirpaloituminen ja osaoptimointi. 
Hankinnalle asetetut vähähiilisyystavoitteet sekä niiden pohjalta laaditut hankintakriteerit on myös 
syytä määritellä riittävän selkeästi, jotta niiden vaikutus esimerkiksi toteutuksen kustannuksiin pys-
tytään arvioimaan ja perustelemaan jo hankintavaiheessa.6 

Suunnittelupalveluiden hankinnassa soveltuvuusvaatimuksina painotetaan tarjoajien osaamista ja 
referenssejä.  Hankinnan kohteen kuvauksessa voidaan käyttää tarkkoja suunnittelutavoitteita ja näi-
den teknisiä eritelmiä, jotka voidaan siirtää suunnittelusopimuksiin.  

Alue-, infra- ja talonrakentamista koskevissa urakoissa urakoitsijan valintaperusteiksi voidaan kirjata 
kokemus tai osaaminen vastaavista rakennushankkeista, joissa on tavoiteltu vähähiilistä rakenta-
mista. Rakennusurakan hankinnan kohteeseen kirjataan selkeät tekniset määritelmät hankittavan 
rakennuksen kriteereistä. Energiatehokkuuden, hiilijalanjäljen tai materiaalitehokkuuden raja-arvo 
tai esimerkiksi tietty ympäristösertifikaatti voivat olla hankinnan kohteen kuvauksena.  

Mikäli hankinnan kohde on kokonaisvastuurakentaminen (KVR) voidaan suunnittelua koskevat vähä-
hiilisyystavoitteet liittää mukaan soveltuvuusvaatimuksiin tai hankinnan kohteen kuvaukseen. Ura-
koihin liittyvissä katselmuksissa tai muissa soveltuvissa kohdissa voidaan mittauksin todentaa, 
ovatko rakennukselle asetetut tavoitteet toteutuneet. Ilmatiiveysmittaus tai lämpökuvaus ovat esi-
merkkejä tästä. Koska tällaisia todentamiskeinoja voidaan kuitenkin soveltaa vasta rakennuksen ol-
lessa lähes valmis, on hankintasopimusta laadittaessa harkittava sopivia kannustimia tai sanktioita.7 

Hankintoihin liittyvät keskeiset toimenpiteet: 

 Yksittäisen hankinnan valmistelu tehdään työryhmässä, jolloin käytettävissä on riittävä asian-
tuntemus vähähiilisyyttä tukevien hankintakriteerien määrittelyyn. Hankinnan valmistelussa 
käytetään tarvittaessa ulkopuolista asiantuntija-apua.  Hankinnan suunnittelun yhteydessä pää-
tetään myös hankintaan mahdollisesti liittyvästä markkinakartoituksesta ja hankintasopimuksen 
sisällöstä.  

 Arvioidaan hankintojen ilmastopäästöjä ennakoivasti siten, että tulokset ohjaavat suunnittelua 
ja kilpailutusta. 

 

6,7 Vähähiilisen rakentamisen hankintaprosesseja sekä niihin liittyviä hankintakriteerejä on käsitelty ympäris-
töministeriön oppaassa Vihreä julkinen rakentaminen sekä Vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit (M. 
Kuittinen & S. le Roux, 2017). 
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 Suunnittelupalveluiden ja rakentamisurakoiden hankinnoissa painotetaan tarjoajien osaamista 
ja referenssejä vähähiilisestä suunnittelusta ja rakentamisesta. Rakennusurakan hankinnan koh-
teeseen kirjataan selkeät tekniset määritelmät hankittavan rakennuksen kriteereistä 

5.2.5 Rakentamiseen liittyvä ohjaus ja valvonta 

Lähtökohtaisesti rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu neuvonta rakentamisen lupavaatimuksista, 
valvonta, työmaakatselmukset ja lupakäsittely. Rakennusvalvonta varmistaa, että suunnitelma on 
asemakaavan mukainen. Mikäli asemakaavaan kirjataan esimerkiksi hiilijalanjäljen enimmäisarvo, 
rakennusvalvonnan on valvottava laskennallisen raja-arvon toteutumista rakennuslupavaiheessa. 
On kuitenkin huomioitava, että tontinluovutusehtojen toteutuminen ei kuuluu suoraan rakennusval-
vonnan viranomaistehtäviin.  

Rakennusvalvontaviranomainen voi myös rakennuslupakäsittelyn tai rakentamisen aikana vaatia ra-
kennushankkeeseen ryhtyvältä ulkopuolisen asiantuntijan lausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu rat-
kaisu tai rakentaminen sille säädetyt vaatimukset (MRL 150 c §). Menettely on tarkoitettu tilanteisiin, 
joissa käytetään täysin uusia tai muuten poikkeuksellisia rakentamisen tapoja tai tuotteita. Ulkopuo-
lisen tarkastuksen avulla voidaan varmistaa, että suunnittelu täyttää sille asetetut vaatimukset.  

Rakennusvalvonta voi osaltaan myös tukea energiatehokkaan ja hiilineutraalin rakentamisen käytän-
töjä neuvonnalla ja tiedottamisella. Rakennuslupaprosessissa toteuttaja- / suunnittelutahojen 
kanssa käytävissä ennakkoneuvottelussa voidaan esimerkiksi käydä läpi vähähiiliseen rakentamiseen 
liittyviä kysymyksiä ja rakentamiselle asetettuja kriteerejä. Rakentamisen teknisiä kysymyksiä varten 
voidaan perustaa myös erillinen työryhmä, jonka asiantuntemusta hyödynnetään hiilineutraaliin ra-
kentamiseen liittyvissä kysymyksissä.   

Rakentamisen ohjauksen ja valvonnan keskeiset toimenpiteet: 

 Varataan rakennusvalvonnalle riittävät resurssit hankkeen ohjaamiseen. Hyödynnetään raken-
nusvalvonnan tukena työryhmää, joka käsittelee hiilineutraaliin rakentamiseen liittyviä erityisky-
symyksiä. Määritellään selkeät vastuutahot ja ohjeistus toimintatavoista. Hyödynnetään tarvit-
taessa ulkopuolista osaamista sekä kaupungin muista hankkeista kertynyttä tietoa ja kokemuk-
sia.  

 Tuetaan energiatehokkaan ja hiilineutraalin rakentamisen käytäntöjä neuvonnalla ja tiedottami-
sella. Järjestetään alueen toteuttajille informaatiotilaisuuksia / työpajoja, joissa käydään läpi 
tontinluovutukseen ja rakentamiseen liittyviä tavoitteita ja kriteerejä.  

5.3 Tietopohja ja yhteistyö 

Hiilineutraaliustavoitteiden toteutuminen edellyttää kaupungin eri toimintayksiköiden aktiivista yh-
teistyöstä. Espoon kaupungin suunnitteluun, hankintoihin ja rakennuttamiseen liittyvä toiminta kos-
kettaa useata eri toimintayksikköä koko kaupungin tasolla. Rakentamiseen liittyvissä prosesseissa 
kaupungin eri toimialoille ja yksiköille on syntynyt vakiintuneet vastuualueet ja tehtävät, joiden puit-
teissa käytännön toteutusta ohjataan. Hiilineutraaliin rakentaminen edellyttää kuitenkin monelta 
osin poikkihallinnollista ja ennakoivaa toimintaa.  Vähähiiliseen rakentamiseen liittyvät käytännöt ja 
toimivat ratkaisut ovat myös monelta osin vielä uusia myös rakentamisen toteuttajapuolella, minkä 
vuoksi kaupungin sisäiset ohjausryhmät ja poikkihallinnollinen yhteistyö toimivat hyvänä esimerk-
kinä ulkopuolisille sidosryhmille.  
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Vähähiilisyyteen tähtääviin toimenpiteisin sitoutuminen edellyttää yhteistyön lisäksi tiedon lisää-
mistä organisaation sisällä. Kaavoitukseen, rakennuttamiseen, hankintoihin ja päätöksentekoon liit-
tyvässä toiminnassa käsitellään paljon eri aloja koskevaa asiantuntijatietoa. Myös vähähiilisestä ja 
energiatehokkaasta rakentamisesta on saatavilla paljon tutkimustietoa ja koulutusmateriaalia, joka 
tulisi kohdentaa selkeästi. Pitkäjänteinen ja eri osapuolille oikein kohdistettu tiedon ja kokemusten 
jakaminen on keskeinen toimenpide organisaation sisäisen asiantutijatiedon kehittämisessä.  

Kaupungin omien tavoitteiden lisäksi useat toteuttajatahot, kuten rakennuttajat ovat sitoutuneet 
hiilineutraaliustavoitteisiin, jotka ulottuvat uusien kiinteistöjen suunnittelusta niiden rakennuttami-
seen, ylläpitoon ja perusparantamiseen asti. Toimivien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen löytä-
minen edellyttää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa eri toimijoiden kanssa jo hankkeen alkuvaiheessa. 

Varsinaisen hankintaprosessin yhteydessä järjestettävien tietopyyntöjen ja markkinakartoituksen 
avulla mahdollista saada uusinta tietoa tarjolla olevista tuotteista, koneista, palveluista ja ratkaisu-
malleista. Varsinaiseen hankkeeseen liittyvän tiedottamisen, työpajojen ja neuvotteluiden kautta 
voidaan kartoittaa toteuttajapuolen resursseja sekä hiilineutraaliin rakentamiseen liittyvää osaa-
mista suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa.  

Energiajärjestelmän toteuttaminen  

Yhteistyö on tärkeää myös eri rahoitus- ja toteutusmallien löytämisessä. Esimerkiksi erilaisissa kump-
panuus- ja allianssimalleissa hankkeen eri osapuolet voivat sopia rakentamista koskevien tavoittei-
den lisäksi yhteisten riskien ja hyötyjen jakamisesta. Myös energiajärjestelmän toteutuksessa tulee 
tehdä tiivistä yhteistyö energiapartnerin kanssa jo hankkeen alkuvaiheessa.   

Mikäli rakennusten energiajärjestelmät toteutetaan rakennus/-tonttikohtaisesti itsenäisinä järjestel-
minä, tulisi hakea synergiaa lämpöjen kierrättämisessä ja liittää järjestelmiä toisiinsa lämpöväylän 
välityksellä.   

Tarjolla on hyviä malleja, joissa energiapartneri osallistuu suunnitteluun, rakentamiseen ja järjestel-
män ylläpitämiseen hankkeen eri vaiheessa. Oleellista löytää joustava toteutusmalli, jossa taloudel-
listen kannustimien lisäksi osapuolien toimintaa ohjaa suunnitteluun ja ympäristönäkökulmiin liitty-
vät tavoitteet. 

 Lisätään organisaation sisäistä asiantuntijatietoa aktiivisen koulutuksen ja poikkihallinnollista 
yhteistyötä sisäisen tiedottamisen ja hanketta varten perustettavan työryhmän kautta. Hyödyn-
netään myös aikaisemmista hankkeista saatuja kokemuksia sekä toimintamalleja. 

 Kartoitetaan käytännön kokemuksia, suunnitteluratkaisuja ja hyviä toimintamalleja toteuttaja-
puolen kanssa yhteistyöselvitysten ja työpajojen avulla. Muodostetaan rakentajien ja energia-
alan toimijoiden kanssa kumppanuuksia, joiden avulla hiilineutraaliustavoitteita voidaan edis-
tää.  

 Kartoitetaan toteuttajapuolen resursseja sekä hiilineutraaliin rakentamiseen liittyvää osaamista 
markkinakartoitusten ja aktiivisen yhteydenpidon kautta. Toteutetaan hankinnat parhaiden käy-
täntöjen pohjalta.  
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6 Yhteenveto 
Tunnistetut päästökohteet 

Tarkastelussa tunnistettiin ja koottiin saatavilla olevan lähtö- ja suunnittelutiedon pohjalta kaava-
alueen keskeisimmät päästölähteet sekä esitettiin niille soveltuvia, Espoon hiilineutraalisuustavoit-
teita tukevia toimenpiteitä. Tunnistetut ja tarkastellut päästökohteet olivat: 

1) Uudisrakennusten (stadion + monitoimihalli + pysäköinti, mailapelihalli, hotelli, asuinkerros-
talot) tuotevaiheen elinkaarenaikaset päästöt ja ratkaisut  

2) Käyttövaiheen energian käyttö (uudisrakennukset, ulkokentät ja olemassa olevat rakennuk-
set) 

3) Esirakentaminen ja pohjanvahvistusratkaisut 

4) Viheralueet ja hiilivarastomuutokset 

5) Rakentamisen päästöt ml. työmaapäästöt  

Suunnittelualueen esirakentamiseen ja pohjanvahvistukseen liittyvää tarkastelua tehtiin lähinnä teo-
reettisena vertailuna esirakentamiseen liittyvien kasvihuonekaasupäästöjen suuruusluokan havain-
nollistamiseksi koko suunnittelualueen osalta.  

Tarkastelun rajaukset 

Hiilijalanjälkilaskenta: Hiilijalanjälkiarvioiden laadinta ja laskenta tehtiin rakennusten osalta voimassa 
olevaa ympäristöministeriön vähähiilisen rakennuksen laskentamenettelyä (YM 2019:22) noudat-
taen. Elinkaaren hiilijalanjäljen laskennassa huomioidaan elinkaarimittariston ohjeiden mukaisesti 
kaikki elinkaaren aikaiset vaiheet CEN/TC350 jaottelun mukaisesti. Laskennassa eri elinkaaren vai-
heet huomioidaan seuraavalla tarkkuudella: 

 A1-A3 Materiaalit: Verrokkikohteiden arvoilla  

 A4-A5 Rakentaminen: Työmaan energiankäyttö, päämassojen kuljetukset, verrokkikohtei-
den arvoilla 

 B1-B5 Käyttö, ylläpito, korjaukset: Verrokkikohteiden arvoilla ja taulukkoarvoilla 

 B6-B7 Energian käyttö: Verrokkikohteiden energiatodistuksen ostoenergiaan perustuen  

 C Purku: Taulukkoarvoilla 

Keskitetyn kaukolämpöön perustuvan energiajärjestelmän rinnalla on tarkasteltu hiilineutraalia kiin-
teistökohtaista energiajärjestelmää, jossa kierrätetään henkilöiden, auringon, valaistuksen ja sähkö-
laitteiden lämmöt tilojen lämmittämiseen. Kiinteistökohtaisella lämmönpumppauskeskuksella kier-
rätetään ja varastoidaan kohteen lämpöenergiat.  

Alueella hyödynnetään tekojäistä ja lämmitetyistä tekonurmista kerättyä lämpöä. Lämmön lähteinä 
toimivat myös keskeiselle paikalle sijoittuvat maalämpökaivot tai geolämpökaivot. Kiinteistökohtai-
sella aurinkovoimalla tuotetaan kesällä rakennuksen tarvitsema sähköenergia mukaan lukien läm-
mönpumppauskeskuksen tarvitsema pumppausenergia. 

.  
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Skenaariot ja tulokset 

Uudisrakentamista tarkasteltiin kolmen skenaarion pohjalta, jotka olivat seuraavat:  

Perustaso: 

VE0 perustason ratkaisu on laskettu tavanomaiseen nykytasoon perustuen. Tuotevaiheen osalta ra-
kennukset edustavat tavanomaista betonirakentamista ja B-vaiheen osalta kohteet on laskettu kau-
kolämmitettyinä ja määräystasoisella energiatehokkuudella (E-luvut asuintaloille 90, hotellille ja 
asuntolalle 160, liikuntahalleille 100). 

Ve1: optimoitu energiaskenaario 

Tärkeimmät vaikuttamisen mahdollisuudet rakennusten hiilijalanjälkeen ovat tuotevaiheessa (A1-
A3) ja käytönaikaisessa energiassa (B6). Optimoidun energiankulutuksen hiilijalanjäljen skenaario 
VE1 on muodostettu seuraavanlaisesti: 

 E-luku on kaikissa rakennustyypeissä määräystasoa parempi (asuintalot 70, hotelli ja asun-
tola 120, liikuntahallit 74) 

 Lämmitysenergia tuotetaan maalämpöpumpulla, kaukolämpöä ei osteta. 

Ve2: puurakentaminen + optimoitu energiaskenaario 

VE2 on muodostettu laskelmalla asuinkerrostalot, opiskelija-asuntola, hotelli, mailapelihalli, moni-
toimihalli ja stadion puurakenteiseksi (esim. CLT-runko ja ulkoseinät). 

 Muilta osin ratkaisu vastaa V1:n optimoitua energiaskenaariota:  

 E-luku on kaikissa rakennustyypeissä määräystasoa parempi (asuintalot 70, hotelli ja asun-
tola 120, liikuntahallit 74) 

 Lämmitysenergia tuotetaan maalämpöpumpulla, kaukolämpöä ei osteta. 

Parannetun tason skenaariossa kokonaishiilijalanjälki on 45 % pienempi kuin perustasolla. Käytönai-
kaisen energiankulutuksen hiilijalanjälki on jopa 76 % pienempi kuin perusskenaariossa. Tuotevai-
heessa vastaavasti pienennys on 24 %. 

Parannetussa skenaariossa lisäksi rakennusten puuosat muodostavat merkittävän hiilivaraston. Ym-
päristöministeriön laskentamenetelmällä parannetun tason skenaarion asuintalojen, asuntolan, ho-
tellin, stadionin ja hallien hiilivarastoksi muodostuisi 17 200 tCO2e, kun näiden rakennusten tuote-
vaiheen päästöt ovat n. 16 050 tCO2e. Puurakentaminen siis mahdollistaa suuruusluokaltaan raken-
nusmateriaalien päästöjen verran hiilen varastointia puurakenteisiin. 
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Taulukko 23 

Esirakentaminen ja pohjanvahvistusratkaisut 

Suunnittelualueen esirakentamiseen ja pohjanvahvistukseen liittyvää tarkastelua tehtiin lähinnä teo-
reettisena vertailuna esirakentamiseen liittyvien kasvihuonekaasupäästöjen suuruusluokan havain-
nollistamiseksi koko suunnittelualueen osalta.  

• Esimerkki, VE0: Rakentaminen tapahtuisi rakennettavuusluokan 2 alueella, jolloin poh-
janvahvistusta ei esirakentamisessa tarvittaisi 

• Esimerkki, VE1: Rakentaminen tapahtuu rakennettavuusluokan 4 alueella ja esirakenta-
misessa pohjanvahvistus tehdään koko suunnittelualueelle Espoon rakennettavuusluoki-
tuksen mukaisesti niin, että pilaripituus on luokituksen mukaisessa minimipilaripituu-
dessa (saven alapinta 3 m syvyydellä) ja alueella tarvittava sideainemäärä olisi minimis-
sään. 

• Esimerkki, VE2: Ollaan rakennettavuusluokan 4 alueella ja esirakentamisessa pohjanvah-
vistus tehdään koko suunnittelualueelle Espoon rakennettavuusluokituksen mukaisesti 
niin, että pilaripituus on luokituksen mukaisessa maksimipilaripituudessa (saven alapinta 
10 m syvyydellä) ja alueella tarvittava sideainemäärä olisi maksimissaan. 

Tulosten perusteella skenaarioissa VE1 ja VE2 pohjanvahvistuksessa käytettävän sideaineen valmis-
tuksen päästöt ovat noin 16 800 tonnia CO2 (Ve1) ja 56 000 tonnia CO2 (Ve2). 
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Viheralueet ja muutokset hiilivarastoissa 

Alueen tämänhetkisten viher- ja maisemasuunnitelmien pohjalta arvioitiin muutoksia alueen viher-
alueiden pinta-aloissa ja tyypeissä nykytilanteeseen verrattuna. Suunnitelmassa rakennetut viher-
alueet lisääntyisivät, mutta kaupunkimetsät puolestaan vastaavasti vähenisivät. Rakennetun alueen 
osuus pysyisi suunnilleen ennallaan.  

Hiilitaselaskurilla arvioituna lähtötilanteessa alueen kasvillisuuden ja maaperän hiilivarasto olisi noin 
6 600 t CO2e, ja suunnitellun tilanteen toteutuessa se laskisi noin -440 tonnilla CO2e (noin -7 %). 

Skenaariossa Ve2 myös rakennusten puuosat muodostavat merkittävän hiilivaraston. Ympäristömi-
nisteriön laskentamenetelmällä asuintalojen, asuntolan ja hotellin hiilivarastoksi muodostuisi 11 900 
t CO2e, kun näiden rakennusten tuotevaiheen päästöt ovat n. 11 100 t CO2e. 

 

 
Taulukko 24: Alueen rakennusten perustason päästöt verrattuna alueen pohjanvahvistuksen arvioituihin pääs-
töihin ja maankäytön muutoksista aiheutuviin hiilivaraston muutoksiin. Rakennusten perustason päästöjä on 
verrattu pohjavahvistuksen päästöihin maksimitilanteessa, jossa pilaripituus on 10 m. 

 

Keskeiset toimenpiteet 

Espoon kaupungin suunnitteluun, hankintoihin ja rakennuttamiseen liittyvä toiminta koskettaa 
useata eri toimintayksikköä koko kaupungin tasolla. Alueen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttami-
nen edellyttää kaupungin eri toimintayksiköiden yhteistä tahtotilaa ja aktiivista yhteistyötä. 
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