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Tiivistelmä 

Kaupunkien resurssien tehokas käyttö on tärkeä osa tulevaisuuden kaupunkisuunnittelua 
resurssien yhä niukentuessa. Yleiskaavan vaikutus resurssitehokkuuteen liittyy ennen kaikkea 
kaavalla muodostettavaan kaupunkirakenteeseen eli mihin ja millaisia yhdyskunnan toimintoja 
sijoitetaan ja miten ne ovat suhteessa toisiinsa sekä olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen 
teknisen huollon verkot mukaan lukien. Resurssitehokas kaupunkirakenne muodostuu 
monipuolisesta, monimuotoisesta, sekoittuneesta ja tiiviistä kaupunkikudoksesta, joissa 
liikkuminen perustuu palveluiden hyvään saavutettavuuteen, joukkoliikenteeseen ja 
tehokkaisiin matkaketjuihin. Olemassa olevan kaupunkirakenteen hyödyntäminen säästää 
myös yhtenäisiä tai arvokkaita luontoalueita, jotka ovat tärkeitä kaupunkien luonnon 
monimuotoisuuden ja virkistyksen resursseja. 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa on edistetty resurssitehokkuutta tiiviillä ja 
monikeskuksisella kaupunkirakenteella, jossa keskuksien palvelut ovat helposti 
saavutettavissa jalan, pyöräillen tai kävellen. Merkittävä osa uudesta väestöstä on sijoitettu 
tiivistyville alueille. Uudet alueet Histassa ja Mynttilässä perustuvat länsiradan tulevalle 
ratayhteydelle. Yleiskaavalla on mahdollistettu Ämmässuon ja Kulmakorven alueen 
kehittyminen teollisen kiertotalouden alueeksi, johon voi syntyä useita resurssitehokkuuden 
edistämiseen perustuvia yrityksiä. Yleiskaavalla edistetään jatkosuunnittelussa uusiutuviin 
perustuvia energiaratkaisuja erityisesti harvemmin asutuilla alueilla. Tiiviit alueet voidaan liittää 
tehokkaaseen keskitettyyn energiajärjestelmään. Kaavamääräyksissä huomioidaan 
ekosysteemipalveluiden tunnistaminen sekä yhtenäisten ja arvokkaiden luontoalueiden 
säilyttäminen. Näitä edistää osaltaan myös tiivistyvä kaupunkirakenne, jossa on huomioitu 
myös kaupunkirakenteen sisäiset ekologiset käytävät.  

KEKO-ekotehokkuuslaskurin tulosten perusteella Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 
kaavanmukaisesta maankäytöstä ja rakentamisesta aiheutuva luonnonvarojen käyttö ja 
kasvihuonekaasupäästöt ovat pienimpiä Espoon keskuksen pääasiassa tiivistyvällä alueella. 
Suurimmat luontovaikutukset ovat kaava-alueen koillisosissa. Yleiskaava-alueen 
kokonaisekotehokkuus muodostuu laskurin mukaan maan keskiarvoa paremmaksi. 
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1. Taustaa 

1.1 Johdanto 
Maailma kaupungistuu nopeutuvaa tahtia ja kaupunkien merkitys yhteiskunnassa kasvaa sekä 
globaalissa että paikallisessa mittakaavassa. Jo vuonna 2008 kaupunkimaisilla alueilla asui 
suurin osa maailman ihmisistä (EEA 2015). Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestöstä 
lähes 70 % asuu kaupungeissa (YK 2018). Vuonna 2016 taajamissa asui 85,6 % koko Suomen 
väkiluvusta (Kuntien avainluvut 2016). Lisäksi kymmenessä suurimassa kaupungissa asuu yli 
40 % koko Suomen väestöstä. Rakentamisella on väistämättä vaikutuksensa ympäristöön. 
Maailman kaupungistumisen kiihtyessä myös maankäytön muutoksesta johtuva vaikutus 
ympäristön kasvaa. Tällöin on tärkeää, että kaupunkien kasvu tapahtuu ekologisesti kestävällä 
tavalla. Jotta rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset ympäristöön olisivat mahdollisimman 
pienet, rakentaminen ja infrastruktuurin ylläpito täytyy järjestää mahdollisimman 
resurssitehokkaalla tavalla. Tällöin voidaan säästää luonnonvaroja samalla kun ihmisten 
hyvinvointi paranee. Kaupunkien resurssitehokasta maankäyttöä voidaan ohjata 
kaavoituksella. 

Maankäytön suunnittelujärjestelmän lähtökohtana on tarkentuva suunnittelu, jossa 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä yleispiirteiset kaavat, eli maakuntakaava ja 
yleiskaava, ohjaavat yksityiskohtaisten asemakaavojen suunnittelua. Yleiskaavoitus on 
yleispiirteinen maankäytön suunnittelua tukeva kaavataso. Yleiskaavan tarkoituksena on 
mahdollistaa toimivan ja kestävän kaupunkirakenteen muodostuminen. Yleiskaavoitus on 
jatkuva prosessi, jolla varmistetaan se, että yleiskaava vastaa kunnan pitkän aikavälin 
maankäyttöön ja kaupunkirakenteeseen liittyviä tavoitteita. Resurssitehokkuuden kannalta 
olennaisinta yleiskaavassa on päättää yhdyskuntarakenteen muodosta ja eri toimintojen 
sijainneista, siten että ne muodostavat yhdessä kestävän, tehokkaan, toimivan ja hyvinvointia 
edistävän kokonaisuuden. 

Tässä selvityksessä tarkastellaan resurssitehokkuuden edistämisen keinoja yleiskaavassa ja 
tarkemmin resurssitehokkuuden toteutumista ja edistämisen keinoja myös Espoon pohjois- ja 
keskiosien vireillä olevassa yleiskaavassa. Erillisenä työnä on tutkittu tarkemmin Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavan ekotehokkuutta Suomen ympäristökeskuksen KEKO-
ekotehokkuusmittarin avulla. KEKOlla voidaan arvioida suunnittelualueen maankäytön 
muutoksen vaikutusta, rakentamisen ja käyttövaiheen kasvihuonekaasupäästöjä, 
luonnonvarojen käyttöä sekä luontovaikutuksia vertaamalla niitä koko maan keskiarvoihin. 

Espoossa on tämän selvityksen kirjoitushetkellä vireillä yhdeksän osayleiskaavaa. Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaava kattaa yli kolmanneksen koko Espoon pinta-alasta, mutta 
alueella asuu kuitenkin vain alle viidennes koko kunnan asukkaista. Espoon keskus 
muodostaa kaava-alueen ainoan kaupunkikeskuksen. Uusiksi keskuksiksi on suunniteltu 
Länsiradan varteen perustettavia Mynttilän ja Histan keskuksia sekä alueen koillisosien 
keskuksia Viiskorpeen ja Kalajärvelle. Yleiskaavan resurssitehokkuus muodostuu koko kaava-
alueen toiminnallisesti kokonaisuudesta. Resurssitehokkuutta on kuitenkin hyödyllistä 
tarkastella teemoittain, jotta nähdään tarkemmin millaiset asiat yleiskaavoituksen 
resurssitehokkuuteen vaikuttavat ja miten yleiskaavalla voidaan edistää resurssitehokkuutta. 
Yleiskaavoituksen ja Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan resurssitehokkuutta 
käsitellään tässä selvityksessä liikenteen, infrastruktuureiden ja palveluiden, teknisen huollon 
sekä luonnon ja siniviherrakenteen kautta. 
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1.2 Resurssi 

Resurssin käsitteelle ei ole yksiselitteistä tai yhteistä määritelmää, vaan sitä käytetään eri 
tilanteissa eri tavoin. Ennen kuin voidaan määritellä resurssitehokkuus, täytyy ymmärtää mitä 
resurssilla tarkoitetaan. Useimmiten resurssitehokkuudesta puhuttaessa resurssilla 
tarkoitetaan nimenomaan luonnonresursseja: puuta, metalleja, malmeja, vettä tai muita 
luonnonvaroja tai fyysisiä resursseja. Resurssi voidaan kuitenkin ymmärtää myös paljon 
laajemmassa kontekstissa. Varsinaisten luonnonresurssien lisäksi resursseihin voidaan 
laskea myös immateriaalisia resursseja, kuten koulutus, osallistuminen tai tieto (Lehtovuori 
ym. 2017). Immateriaaliset resurssit ovat kuitenkin hyvin vaikeasti mitattavissa, jonka takia 
resurssitehokkuustutkimuksen keskiössä on useimmiten helpommin mitattavissa olevat 
resurssit kuten käytetyt luonnonvarat. 

Tampereen yliopiston ja valtioneuvoston kanslia WHOLE-hankkeessa on tutkittu 
resurssitehokkuutta perusteellisesti, ja näin ollen pohdittu myös resurssin määritelmää 
resurssitehokkuuden yhteydessä. WHOLE-hanke ryhmittelee resurssit laajan resurssin 
käsitteen mukaisesti materiaalisiin, immateriaalisiin ja tilallisiin resursseihin (Lehtovuori ym. 
2017). Materiaaliset resurssit jakautuvat edelleen uusiutuviin ja uusiutumattomiin 
luonnonvaroihin. Immateriaaliset resurssit jakautuvat sosio-kulttuurillisiin resursseihin ja 
teknisiin resursseihin. Tilallisilla resursseilla tarkoitetaan maankäytön, kaupunkirakenteen ja 
liikkumisen kokonaisuutta kaupungeissa, jotka vaikuttavat siihen miten resurssitehokkaaksi 
kaupunki tai kaupunginosa voi muodostua. 

Yleiskaavoituksella voidaan vaikuttaa eniten varsinkin tilallisten resurssien tehokkuuteen. 
Toisin sanoen siihen, miten yhdyskuntarakenteen muodostuminen mahdollistuu ja määräytyy 
yleiskaavan kautta. Olennaista on erilaisten aluevarausten koko, muoto ja erityisesti sijainti 
toisiinsa nähden, siten että yhdyskunnan toiminnot ja niiden välinen liikenne voidaan järjestää 
kestävällä, hyvinvointia edistävällä ja resurssitehokkaalla tavalla. Immateriaalisten resurssien 
osalta yleiskaavoituksella voidaan mahdollistaa toimivan, hyvinvointia parantavan 
kaupunkitilan, ja palveluiden alueiden muodostaminen. Samalla tavalla materiaalisten 
resurssien, eli uusiutumattomien ja uusiutuvien luonnonvarojen osalta yleiskaavoituksella 
voidaan tukea ja mahdollistaa sellainen maankäytön suunnittelu, joka tukee parhaiten 
uusiutuvien energiaratkaisujen ja kestävän energiaverkon muodostumista ja käyttöä. 
Yleiskaavatasolla voidaan suunnitella tiivistä ja toimivaa kaupunkirakennetta sekä tehokasta 
liikenneverkkoa, jolloin rakentamisen ja infrastruktuurin elinkaaren aikainen materiaalien 
käyttö ja resurssivirrat voivat muodostua mahdollisimman resurssitehokkaiksi. 

Tässä selvityksessä resurssia tarkastellaan sen laajassa merkityksessä, siten että myös 
tilalliset resurssit ja immateriaaliset resurssit huomioidaan. Käytännössä resursseiksi voidaan 
laskea kuitenkin lähes mikä tahansa kaupungin toiminto, materiaali, infrastruktuuri tai palvelu, 
joten tässä selvityksessä keskitytään tarkemmin nimenomaan niihin resursseihin, joiden 
tehokkuuteen yleispiirteiselle yleiskaavoituksella voidaan välillisesti tai suoraan vaikuttaa. 

 
1.3 Resurssitehokkuuden määritelmiä 

Resurssitehokkuudella on useita eri määritelmiä. Kaikkein yksinkertaisimmillaan sillä 
tarkoitetaan ”enemmän vähemmällä” -periaatetta, jolloin resursseja voidaan käyttää 
tehokkaammin ja luonnonvaroja säästyy. Tällainen määritelmä on kuitenkin hyvin 
yksinkertainen, eikä se anna juurikaan ohjeita käytännön resurssitehokkuuden toiminnalle. 
Tarkastellaan joitainkin resurssitehokkuuden kansainvälisiä, kansallisia ja muita määritelmiä. 

Euroopan komissio (2017) määrittelee resurssitehokkuuden maapallon rajallisten resurssien 
kestäväksi käytöksi, siten että samalla negatiiviset vaikutukset ympäristöön minimoidaan. 
YK:n ympäristöohjelma (United Nations Environment Programme, UNEP) käyttää työkalunaan 
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kestävän kulutuksen ja tuotannon toimintatapoja (Sustainable Consumption and Production, 
SCP) (UNEP 2010). SCP:n tavoitteena on parantaa ihmisten elämänlaatua, kuitenkin niin, että 
resurssitehokkuuden parantamisella ihmisten elämänlaatu paranee myös tulevaisuudessa ja 
luonnonvaroja käytetään mahdollisemman tehokkaasti. SCP pyrkii holistisena 
lähestymistapana systeemimuutokseen, jossa on kolme päämäärää: ympäristön tilan 
heikentymisen irtikytkeminen talouskasvusta, elinkaariajattelun soveltaminen ja kehittyvien 
maiden siirtyminen suoraan puhtaampiin ratkaisuihin ohittamalla päästöintensiivisten 
teknologioiden käyttöönoton, josta UNEP käyttää termiä ”leapfrogging”.  

Suomessa resurssitehokkuuden käsitettä on käsitelty perusteellisesti valtioneuvoston kanslian 
ja Tampereen teknillisen yliopiston raportissa ”Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen 
resurssitehokkuus” ja sen osaraporteissa (Lehtovuori ym. 2017). Raportin päätuloksena on 
WHOLE-malli, joka käsittelee resurssitehokkuutta kokonaisvaltaisesti. WHOLE-mallissa on 
käsitelty resurssitehokkuutta laajan resurssien käsitteen kautta, joka ottaa huomioon 
yleisimpien materiaalisten resurssien lisäksi immateriaalisia resursseja kuten sosio-
kulttuuriset resurssit ja tekniset resurssit. Lisäksi WHOLE-mallissa otetaan huomioon tilalliset 
resurssit, ei pelkästään fyysisenä sijaintina, vaan myös laadullisena ominaisuutena, jossa 
kaupunkitila voi toimia esimerkiksi hyvän elämän mahdollistajana. WHOLE-
resurssitehokkuusmalli perustuu viidelle teemalle: 

1. Kaupunkirakenne 
2. Sosio-kulttuuriset tekijät 
3. Ympäristö 
4. Talous 
5. Politiikka, instituutiot ja suunnittelu 

Näiden pohjalta WHOLE-raportin tutkimuksen tuloksena on, että kaupunkisuunnittelu tulisi 
keskittyä resurssitehokkaisiin hybrideihin, jossa kaupunkirakenne perustuu kaupunkitilan 
monitahoisen suunnitteluun ja käyttöön. 

Jokainen pääteema jakautuu vielä neljään alateemaan ja alateemat edelleen pienimmiksi 
resurssitehokkuuden teemoiksi.  Näin ollen, kuten raportin omassa SWOT-analyysissäkin 
todetaan, WHOLE-resurssitehokkuusmalli on kokonaisuudessaan hyvin raskaskäyttöinen sen 
laajuuden vuoksi. WHOLE-malli on kuitenkin hyödyllinen tarkastuslistana, kun halutaan 
käsitellä resurssitehokkuutta kokonaisvaltaisesti. Tässä selvityksessä keskitytään kuitenkin 
tarkemmin niihin resurssitehokkuuden teemoihin, joita yleiskaavoituksella voidaan ohjata. 
Usein kestävän kehityksen tai kiertotalouden tavoitteet ovat samalla myös 
resurssitehokkuuden päämääriä; esimerkiksi palveluiden hyvä saavutettavuus, 
monimuotoinen kaupunkiluonto tai joukkoliikenteeseen vahvasti perustuva liikenne voivat olla 
sekä kestävän kehityksen että resurssitehokkuuden päämääriä, varsinkin jos resursseja 
tarkastellaan niiden laajassa merkityksessä, eikä pelkästään kaupunkitalouden käyttäminä 
luonnonmateriaaleina. Samalla resurssitehokas ja kestävän kehityksen mukainen kaavoitus 
on linjassa myös ilmastotavoitteiden kanssa. 

Sitra käyttää termiä resurssiviisaus (engl. resource wisdom), joka ei ole kuitenkaan juurikaan 
käytössä kansainvälisessä kirjallisuudessa, vaan liittyy Sitran ja Jyväskylän vuoden 2013-
2015 yhteishankkeeseen ”Kohti resurssiviisautta” (Sitra 2015). Hankkeessa kehiteltiin 
toimintamalli ”jonka avulla kaupungit ja kunnat voivat edistää luonnonvarojen viisasta käyttöä 
ja luoda edellytyksiä kestävälle hyvinvoinnille sekä tulevaisuuden menetykselle.” 
Toimintamallia pilotoitiin esimerkiksi Lappeenrannassa, jossa kehitetiin kaupungille 
resurssiviisauden tiekartta. Tiekartan määränpäänä on vuosi 2050, johon on asetettu 
päämärät energiantuotannon ja -kulutuksen, liikkumisen ja yhdyskuntarakenteen, kulutuksen 
ja materiaalien, ruoantuotannon ja kulutuksen sekä vedenkäytön ja luonnonvesien osalta. 
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Yleiskaavalla voidaan vaikuttaa resurssitehokkuuteen erityisesti yhdyskuntarakenteen 
toimintojen tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella sijoittamisella sekä toimintojen välisten 
liikenneyhteyksien järkevällä suunnittelulla. Sillä millaiseksi kaupunkirakenne yleiskaavalla 
muodostuu ja miten sen eri toiminnalliset alueet sijaitsevat toisiinsa nähden ja ovat 
saavutettavissa, on olennainen vaikutus resurssitehokkuuteen. Resurssitehokkuudella 
tarkoitetaan tässä selvityksessä materiaalisten ja tilallisten resurssien tehokkaampaa 
suunnittelua ja käyttöä siten, että samasta määrästä luonnonvaroja saadaan aikaisempaa 
enemmän hyötyä samalla kun asukkaiden hyvinvointi parantuu. Esimerkiksi 
jätteenkäsittelyyn osoitetun alueen osalta voidaan resurssitehokkuuteen liittyen kysyä: 
Millaisia luontoarvoja lähialueella on, millaista haittaa alueesta on lähiympäristölle, miten 
helposti alue on saavutettavissa jäteautoille, miten jätekuljetusten päästöjä voidaan 
vähentää liikennejärjestelyillä ja alueen sijoittumisella, millaisia resurssitehokkaita toimintoja 
alueelle voidaan sijoittaa tulevaisuudessa sekä millainen on aluevarauksen 
tarkoituksenmukainen koko ja sijainti muuhun kaupunkirakenteeseen? 

Resurssitehokkuuden yleiskaavatasoinen tarkastelu on tässä työssä jaoteltu liikenteeseen, 
infrastruktuuriin, teknisen huoltoon sekä luontoon ja siniviherrakenteeseen, jotka kaikki 
liittyvät kaupunkirakenteeseen ja sen resurssitehokkuuteen. Yhdessä ne muodostavat ne 
resurssitehokkuuden kannalta olennaisimmat kategoriat, joihin yleiskaavatasoisella 
maankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa.  

 
1.4 Resurssitehokkuutta koskevat tavoitteet 

Suomen kannalta olennaiset resurssitehokkuuden tavoitteet kansainvälisellä tasolla tulevat 
EU:n resurssitehokkuuden tiekartasta (The Roadmap to a Resource Efficient Europe). EU:n 
resurssitehokkuuden tiekartta on osa EU:n resurssitehokkuuden lippulaivahanketta (The 
Resource-efficient Europe Flagship Initiative), joka kuuluu kymmenvuotiseen Eurooppa 2020 
strategiaan (Euroopan komissio 2011). Eurooppa 2020 -strategian tavoitteena on edistää 
EU:n alueen kestävää ja älykästä talouskasvua. Tiekartta resurssitehokkaaseen Eurooppaan 
ohjaa resurssitehokkuuden käytännön toimenpiteitä, jonka mukaan vuoteen 2050 mennessä 
Euroopan talous kasvaa maapallon rajoja ylittämättä. Samalla talous takaa nykyistä 
korkeamman elintason huomattavasti vähemmällä vaikutuksella ympäristöön. Lisäksi kaikkia 
resursseja käytetään kestävästi ja ilmastonmuutosta koskevat tavoitteet ollaan saavutettu. 
EU:n resurssitehokkuuden tiekartan tavoitteet on esitetty tiivistetysti taulukossa 1. 
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Kannustim
et 

resurssitehokkaaseen 
toim

intaan on käytössä ja 
niiden avulla on syntynyt 

uusia resurssitehokkuuden 
innovaatioita. Kaikki yritykset 

voivat m
itata ja vertailla 

yritysten elinkaareen 
perustuvaa 

resurssitehokkuutta. 
Talouskasvu ja hyvinvointi 

ovat irtikytkeytyneet 
tarvittavista resursseista.  

Tieteen läpim
urrot ja 

innovaatiot ovat m
uuttaneet 

m
erkitsevästi sitä, m

iten 
resursseja käytetään entistä 
viisaam

m
alla tavalla. Täm

än 
m

ahdollistaa m
erkittävät 

tehdyt investoinnit 
resurssitehokkuuteen sekä 

ilm
astonm

uutoksen 
torjuntaan ja 

ilm
astokestävyyteen. 

Kuljetusalalla 
kokonaisresurssitehokkuus 

paranee vähentäen 
ym

päristövaikutuksia. 2012 
vuodesta eteenpäin 

kuljetusalan 
hiilidioksidipäästöt vähentyvät 

keskim
äärin prosentilla 

vuodessa. 

Yritykset, innovaatiot ja 
talous 

 

Jätettä käsitellään resurssina. 
Jätteen m

äärä suhteessa 
bruttokansantuotteeseen 

vähenee m
erkittävästi. Sekä 

kuluttajat että yritykset 
näkevät kierrättäm

isen ja 
uudelleenkäytön 

taloudellisesti järkevinä 
ratkaisuna. 

R
akentam

inen ja 
infrastruktuurin korjaam

inen 
ovat korkealla 

resurssitehokkuuden tasolla. 
Elinkaariarviointi on laajasti 

käytössä ja kaikki uudet 
rakennukset ovat lähes 

nollaenergiataloja. Vuosittain 
on kustannustehokasta 

korjata noin 2 %
 

rakennuskannasta. 70 %
 

vaarattom
asta 

rakennusjätteestä 
kierrätetään.  

    
 

M
ateriaalitehokkuus ja 

kiertotalous 

Verotus siirtyy m
erkittävästi 

työvoim
an verottam

isen 
sijaan ym

päristöverotukseen, 
joka m

uodostaa nykyistä 
selvästi m

erkittäväm
m

än 
osan julkisesta vertotulosta. 

Kaikki sidosryhm
ät 

osallistuvat kunnianhim
oisten 

resurssitehokkuuden 
tavoitteiden saavuttam

iseen. 

R
esurssitehokkuus on 

kansainvälisen yhteisön 
jaettu tavoite ja sitä on 

edistetty R
io de Janeirossa 

tehtyjen ratkaisujen pohjalta. 
EU

:n 
ym

päristölainsäädännön 
hyötyjä resurssitehokkuuden 
saavuttam

iseksi käytetään 
kansallisesti nykyistä 

kokonaisvaltaisem
m

in. 

Julkiset ja m
uut 

ohjauskeinot 

 

Luonnon pääom
alle ja 

ekosysteem
ipalveluille 

on annettu arvo 
viranom

aisia ja yrityksiä 
varten. 

Luonnon 
m

onim
uotoisuuden ja 

ekosysteem
ipalveluide

n heikkenem
inen on 

pysäytetty ja 
m

enetettyä luonnon 
m

onim
uotoisuutta 

pyritään palauttam
aan 

m
ahdollisuuksien 

m
ukaan. 

Ekosysteem
ipalvelut 

 

Kuivuuden ja 
tulvien vaikutukset 

pidetään 
m

ahdollisim
m

an 
vähäisinä. Veden 
käyttö tulee pysyä 

alle 20 %
:ssa 

käytettävissä 
olevista 

uusiutuvista 
vesivaroista. 

Kaikkien 
m

erialueiden tila on 
vähintään hyvä ja 

vuoteen 2015 
m

ennessä kalastus 
on kestävää.  

Vesi ja vesistöt 

   

EU
:n väliaikaiset 

ilm
anlaadun tavoitteet 

on saavutettu. U
usia 

käytäntöjä on otettu 
käyttöön, jotta 

päästään lopulliseen 
tavoitteeseen, jossa 

hengitysilm
a ei aiheuta 

m
erkittävää haittaa 
ym

päristölle tai 
terveydelle.  

Ym
päristöterveys 

   

Kannusteet 
terveellisem

pään ja 
kestäväm

pään 
ruuantuotantoon ovat 

käytössä laajasti. 
R

uuantuotannon 
resurssien käyttö on 

vähentynyt 20 %
. 

R
uokahävikki on 

puolittunut EU
:n 

alueella.  

R
uuantuotanto 

Taulukko 1: EU
:n resurssitehokkuuden tiekartan tiivistetyt tavoitteet aihealueittain. Lähde: Euroopan kom

issio 2011. 
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Suomessa tärkein konkreettinen resurssitehokkuuteen kytkeytyvä toimenpide on Sitran (2016) 
tuottama Suomen kiertotalouden tiekartta ”Kierrolla kärkeen – Suomen tiekartta 
kiertotalouteen 2016-2025”. Sen mukaan vuoteen 2025 mennessä ”resurssitehokkuus 
paranee merkittävästi” ja ”materiaalien kierto tehostuu, uusiutumattomia luonnonvaroja 
korvataan uusiutuvilla ja siirrytään kohti hiilineutraalia ja jätteetöntä yhteiskuntaa.” Tiekartta 
perustuu neljälle painopistealueelle: kestävä ruokajärjestelmä, metsäperäiset kierrot, tekniset 
kierrot sekä liikkuminen ja logistiikka. Kestävän ruokajärjestelmän osalta korostetaan 
esimerkiksi kuluttamisen resurssiviisautta sekä biojätteen tehokasta hyödyntämistä. 
Liikkumisen osalta mainitaan esimerkiksi liikkuminen palveluna eli MaaS (Mobility as a 
Service). Jokaisessa painopistealueessa on otettu huomioon kiertotalouden eri vaiheet 
alkutuotannosta käyttövaiheeseen ja edelleen kiertotalouden mukaisesti tuotteiden, 
palveluiden tai raaka-aineiden elinkaaren jatkuvuus kierrätyksen kautta.  

Kiertotalouden tiekartassa on esitelty esimerkkejä myös muiden maiden kiertotalouden ja 
resurssitehokkuuden tavoitteista. Tanskan tavoitteena on olla kokonaan riippumaton 
fossiilisista polttoaineista vuoteen 2050 mennessä. Skotlannin ja Japanin kiertotaloustyön 
keskiössä on taas mahdollisimman tehokas kierrätys. Kanadan kiertotalouden tavoitteet ovat 
laaja-alaisia, joiden ylimpänä tavoitteena on parantaa kansalaisten hyvinvointia ja 
elämänlaatua. 

Tiekartta ohjaa toimintaa siten, että Suomen hallituksen tavoitteen mukaisesti Suomi on 
kiertotalouden kärkimaa vuoteen 2025 mennessä. Tavoite perustuu systeemiseen muutoksen, 
jonka tavoitteena on muuttaa yhteiskuntarakennetta ja -järjestelmää siten, että koko 
järjestelmä sektorit ylittäin perustuu kiertotaloudelle. Tällöin kiertotalous ei jää pelkästään 
esimerkiksi voittoa tavoittelevaksi yritystoiminnaksi. Tavoitteena on myös, että kiertotalouden 
kärkimaana Suomen kilpailukyky paranee perustuen kestävään kasvuun, jossa koettu 
hyvinvointi ja talouskasvu irtikytkeytyy kasvihuonekaasupäästöistä. Varsinaisen 
resurssitehokkuuden kannalta olennaisia tavoitteita tiekartassa ovat resurssitehokkuuden 
yleinen parantuminen, materiaalien kierron tehostuminen, uusitumattomien luonnonvarojen 
korvaaminen uusiutuvilla ja tavoite jätteettömästä yhteiskunnasta. 

Tiekartan lisäksi myös valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa huomioidaan 
resurssitehokkuus (Valtioneuvosto 2017). Resurssitehokkuus mainitaan osana 
alueidenkäyttötavoitteiden taustaa, jossa todetaan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen 
hyödyntämisen olevan tärkeä osa resurssitehokkuutta. Lisäksi mainitaan resurssitehokkaan 
ja vähähiilisen yhdyskuntakehityksen olevan välttämätöntä, jotta Suomi pystyy täyttämään 
Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Varsinaisissa valtakunnallisissa 
alueidenkäyttötavoitteissa resurssitehokkuus mainitaan osana vähähiilistä 
yhdyskuntakehitystä, joka kehittyy ensisijaisesti olemassa olevalle rakenteelle. 
Alueidenkäyttötavoitteissa on paljon myös muita resurssitehokkuutta edistäviä toimia kuten 
yhdyskuntarakenteen eheytymisen edistämien ja tehokkaiden joukkoliikenteelle, kävelylle ja 
pyöräilylle perustuvien liikennemuotojen tukeminen. 

Tärkein Espoon kehitystä ohjaava asiakirja on Espoo-tarina, joka on Espoon strategia 
valtuustokaudelle 2017-2021. Sen tarkoituksena on osoittaa kauden yhteiset tavoitteet 
Espoon kehittämisessä (Espoon kaupunki 2017a). Espoo-tarinan mukaisesti Espoon arvoissa 
ja toimintaperiaatteissa Espoota kehitetään taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja 
kulttuurillisesti kestävästi. Varsinaiseen resurssitehokkuuteen liittyen Espoo toimii älykkään 
ilmastotyön ja kiertotalouden edelläkävijänä. Lisäksi resurssitehokkuuteen liittyen tiloja 
käytetään tehokkaammin, viiden kaupunkikeskuksen kestävää kasvua parannetaan ja 
edistetään, kasvukehitys perustetaan vahvasti raideliikenteeseen ja edistetään 
puurakentamista sekä hiilivapaata energiaa ja rakennusten energiatehokkuutta. Espoo 
tarinassa huomioidaan myös kaupunkirakenteen tiivistymisen sekä luonnon 
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monimuotoisuuden ja luontoarvojen säilyttäminen, jotka ovat molemmat tärkeitä 
resurssitehokkuuden osa-alueita. Lisäksi Espoo pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 
mennessä. 

Espoo tarinan lisäksi poikkihallinnollinen Kestävä Espoo -ohjelmatyö tukee ”taloudellisesti, 
ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävien ratkaisujen kehittämistä ja 
käyttöönottamista.” (Espoon kaupunki 2017b). Kestävä Espoo hyötytavoitteissa listataan viisi 
hyötytavoitetta kestävän kehityksen edistämiseksi: 

1. Rakennamme ja kehitämme Espoota älykkäillä ratkaisuilla 
2. Espoolaisten liikkuminen sujuvoituu ja monipuolistuu 
3. Päästötön energian tuotanto ja älykkäät energiaratkaisut 
4. Espoolaiset toimivat vastuullisesti 
5. Lähiympäristön luontohyödyt ja virkistäytymismahdollisuudet kasvavat 

Espoon ilmasto-ohjelman 2016-2020 mukaisesti ”Uusilla toimintatavoilla, materiaali- ja 
resurssitehokkuudella ja digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntämällä saavutetaan 
päästövähennysten ohella merkittävää kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittymistä koko 
kaupungin alueella” (Espoon kaupunki 2016a). Espoo on liittynyt myös kansainväliseen 
kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors for Climate and 
Energy 2030 commitment). 
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2. Resurssitehokkuuden edistämisen keinot 
Resurssitehokkuutta voidaan edistää usein eri keinoin. Päämääränä on resurssien 
tehokkaampi käyttö siten, että luonnonvarojen käyttö on kestävällä tavalla samalla kun 
ihmisten hyvinvointi paranee. Tässä selvityksessä tarkastellaan edistämisen keinoja erityisesti 
kaupunkien mittakaavassa. Kaupungeissa resurssitehokkuuden keskiössä ovat kestävän, 
älykkään ja tehokkaan liikkumisen kehittäminen, kaupunkirakenteen järkevä muodostaminen, 
rakentamisen ja teollisuuden materiaalitehokkaat kierrot, energian ja muun teknisen huollon 
kestävä järjestäminen, monimuotoisen kaupunkiluonnon ja ekosysteemipalveluiden suojelu 
sekä palveluiden saavutettavuus. 

Resurssien käyttö kaupungeissa on tehokkaampaa kuin harvaan asutuilla alueilla (EEA 2015). 
Tämän mahdollistaa tiivis ja toimiva kaupunkirakenne, jossa palvelut ja muut yhdyskunnan 
toiminnot ovat lähellä toisiaan. Tiivis kaupunkirakenne on lähtökohtaisesti hajautunutta 
kaupunkirakennetta resurssitehokkaampi lyhyempien etäisyyksien vuoksi. Tiivistämisen 
ensisijaisena kohteena täytyy olla erityisesti olemassa olevat kaupunkikeskukset. 
Tiivistäminen ei voi kuitenkaan olla erillinen itseisarvo, vaan kaupunkirakennetta täytyy 
arvioida holistisena ja toimivana kokonaisuutena, jossa tehokkuus ei heikennä asukkaiden 
hyvinvointia, mutta vähentää resurssien käyttöä suhteessa tuotettuun hyötyyn.  

Euroopan ympäristökeskus eli EEA (European Environment Agency) (2015) on tutkinut 
resurssitehokkuuden edistämistä kaupungeissa ja sitä millaisista osatekijöistä resurssitehokas 
kaupunki muodostuu. Yhtenä suurena kokonaisuutena resurssitehokkuuden edistämiseen ja 
toisaalta resurssitehokkuuden tavoitteeksi EEA määrittää talouskasvun irtikytkemisen 
käytettyjen materiaalien määrästä. EEA:n lähestymistapa irtikytkemisen saavuttamiseksi on 
käsitellä aihetta urbaanin metabolismin eli kaupunkien aineenvaihdunnan kautta. Urbaanilla 
metabolismilla tarkoitetaan erilaisia ihmisten toiminnasta aiheutuvia virtoja, jotka muodostavat 
kokonaisuutena kaupungin ”aineenvaihdunnan” (Kennedy ym. 2007). Metabolismin virtojen ja 
niiden kokonaisuuksien ymmärtäminen auttaa ymmärtämään minkälaisista määrällisistä ja 
laadullisista virroista kaupungit koostuvat ja miten ne vaikuttavat kaupunkien 
toiminnallisuuteen ja yhdyskuntarakenteeseen. Urbaania metabolismia voidaan soveltaa 
esimerkiksi kaupunkien kiertotalouden analysointiin. 

Kiertotaloutta voidaan pitää tärkeimpänä resurssitehokkuutta edistävänä keinona. 
Resurssitehokkuus voidaan ajatella kuuluvan osaksi kiertotalouden järjestelmää. Toisaalta 
kiertotalous ei välttämättä ole vastaus talouskasvun ja ympäristövaikutusten irtikytkentään, jos 
materiaalien käyttö jatkaa edelleen kasvuaan ja talouden kiertoon syötetään jatkuvasti lisää 
resursseja (BIOS-tutkimusyksikkö 2018). Toisin sanoen resurssitehokkuuteen ei riitä pelkkä 
kiertotalouden edistäminen, vaan myös materiaalien absoluuttista käyttömäärää tulisi 
vähentää.  

Resurssien tehokkaampaa käyttöä voidaan kuitenkin edistää kaupungeissa monella eri 
tavalla. Näitä keinoja on esitelty jaoteltuina kaupungin toiminnallisiin osa-alueisiin Taulukossa 
2. 
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Edistämisen keinojen lisäksi resurssitehokkuuden mittaamiseksi voidaan käyttää erilaisia 
indikaattoreita tai mittareita. Yhtä vakiintunutta tapaa mitata resurssitehokkuutta ei kuitenkaan 
ole. Taulukkoon 3 on kerätty yleisempiä resurssitehokkuuden mittareita tai indikaattoreita 
käyttötarkoituksineen. 

 

 

 

Kaupungin toiminnallinen 
osa-alue Edistämisen keino 

Liikenne 

Liikenteen perustuminen joukkoliikenteelle, pyöräilylle ja kävelylle, liikunnan 
edistäminen matkaketjuissa, monipuolinen erilaisia kulkumuotoja tukeva 

liikenneverkko, arjen matkaketjujen sujuvoittaminen, MaaSin mahdollisuudet 
vähentää yksityisautoilua ja muut yhteiskäyttöpalvelut, joukkoliikenteen 

luotettavuuden parantaminen, liikenteen automatisoinnin mahdollisuudet 

Luonto ja virkistys 

Luonnon monimuotoisuuden suojelu, yhtenäisten ja/tai arvokkaiden 
luontoalueiden säilyttäminen ja viherverkostot, ekologisten käytävien 

perustaminen ja ylläpito, tiivis kaupunkirakenne ja kaupunkivihreä osana 
tiivistämistä, ekosysteemipalveluiden turvaaminen, riittävät viheralueet 

terveyden edistäjinä (lähivirkistysalue vähintään 300m päässä), 
ympäristökasvatus, ympäristöriskeihin ja ilmastonmuutokseen varautuminen  

Palvelut Palveluiden saavutettavuuden edistäminen, palveluiden ja työpaikkojen 
keskittäminen joukkoliikenteen solmukohtiin, lähipalvelut kävelyetäisyydellä 

Rakentaminen ja rakennukset 

Rakentamisesta aiheutuvien massojen (erityisesti betonin) kierrätettävyys, 
materiaalivirtojen määrällinen ja laadullinen mittaaminen sekä logistiikan 

optimointi, asuntojen yhteiskäyttö ja sekoittunut asuntokanta, 
elinkaariarviointiin perustuvat materiaalivalinnat, viherrakenteet esim. 

viherkatot 

Huolto Rakennuskannan käyttöasteen parantaminen ja muunneltavuus, 
rakennusten uudelleenkäytön parantaminen 

Energia 
Keskitetty energiantuotanto, uusiutuviin energianlähteisiin perustuva 
tuotanto, lähes nollaenergiatalot, energiankulutuksen vähentäminen, 

pienhiukkaspäästöjen rajoittaminen 

Jäte 
Jätteiden kierrätettävyyden parantaminen, kierrätysjärjestelmän tehokkuuden 

optimointi, jätteiden käsittely resursseina kiertotalouden mukaisesti, 
jätevirtojen määrällinen ja laadullinen mittaus sekä seuranta 

Vesi Vesiensuojelu, tehokas vesihuolto, tulvariskien huomiointi 

Yhdyskuntarakenne ja 
kaupunkitila 

Tiivistämiseen ja tarvittaessa hallittuun kaupunkirakenteen laajenemiseen 
perustuva suunnittelu, saavutettavuuden parantaminen, monimuotoinen, -

keskuksinen ja -toiminnallinen kerroksellinen kaupunkirakenne, 
monimuotoisten julkisten tilojen houkuttelevuus viettämään aikaan, 

kaupungin tai kaupunginosien identiteettien vahvistaminen 

Taulukko 2: Tärkeimpiä resurssitehokkuuden edistämisen keinoja kaupungeissa. Lähde: EEA 2015; Lehtovuori ym. 2017. 
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EU käyttää pääindikaattorinaan kotimaisen kulutukseen määrää asukasta kohti (DMC, 
Domestic Material Consumption). Pääindikaattorin lisäksi EU tarkastelee materiaalien 
kulutusta, rakennetun ympäristön tuottavuutta, vesivaroja ja niiden käytön tehokkuutta sekä 
hiilenkäyttöön liittyviä tunnuslukuja. EEA (2015) listaa muutamia yleisempiä mittareita 
kaupunkien materiaalien kiertoon ja tehokkuuteen liittyen. Jo pitkään käytössä olleella 
materiaalivirta-analyysilla (MFA, Material Flow Analysis) voidaan arvioida esimerkiksi valtion 
tai kaupunkialueen materiaalivirtojen laskennallista kokoa. Materiaalivirtojen taloudellisia 
vaikutuksia voidaan laskea materiaalivirtojen kustannusanalyysilla (MFCA, Material Flow Cost 
Accounting) (Christ & Burritt 2016). Se on ISO 14051 standardisoitu kustannusanalyysi, jolla 
voidaan arvioida materiaalivirtojen ympäristövaikutusten suhdetta organisaation talouteen. 
MFCA:n avulla voidaan laskea materiaalin absoluuttisia virtoja sekä organisaation käytössä 
olevia varantoja, jolloin voidaan arvioida materiaalivirtojen resurssitehokkuutta ja näin ollen 

Indikaattori tai muu mittari tai työkalu Käyttötarkoitus 
 

DMC, Domestic Material Comsumption 
EU:n pääindikaattori resurssitehokkuuden 
mittaamisessa, absoluuttinen materiaalien 

kulutus 

RMC, Raw Material Consumption Raaka-aineiden kokonaiskulutus 
 

MFA, Material flow analysis 
Arvioidaan tarkasteltavan alueen 

materiaalivarastoja ja niiden välisten virtojen 
laatua ja määrää. 

 
LCA, Life Cycle Assesment 

Materiaalin, palvelun tai tuotteen koko 
elinkaaren aikainen ympäristövaikutusten 

arviointi. 

 
EIOLCA-malli 

Yhdistetty elinkaariarviointi panos-tuotos-malliin 

 
Resurssi-intensiteetti 

Talouden riippuvuus luonnonvarojen käytön 
suhteen 

 
Resurssituottavuus 

Arvioi resurssien käytön suhdetta tuotettuun 
hyötyyn tai lisäarvoon. 

 
ENVIMAT-malli 

SYKEn laaja materiaalivirtojen 
ympäristövaikutuksiin arviointiin keskittyvä malli 

Käyttöperäiset kasvihuonekaasupäästöt Energiankulutuksen suorat päästöt 

Materiaalihäviö Arvioi materiaalien kierrätettävyyttä 

 
Ekologinen jalanjälki 

Arvioi resurssien tuottamiseen tarvittavaa maa-
alaa 

 
Koettu hyvinvointi 

Samalla kun resurssitehokkuus paranee, täytyy 
parantua myös ihmisten hyvinvointi 

Taulukko 3: Yleisimpiä resurssitehokkuuden indikaattoreita. Lähde: EEA 2015; Luoma ym. 2015; Christ & 
Burritt 2016; Eurostat 2016; Seppälä ym. 2016 ja Global Footprint Network 2018. 
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optimoida materiaalivirtoja, jolloin voidaan säästää luonnonvarojen käyttöä ja toisaalta 
säästetään kustannuksissa. 

Elinkaariarviointi (LCA, Life Cycle Assesment) on kansainvälisesti laajassa käytössä oleva 
menetelmä, jonka avulla voidaan arvioida tuotteen, materiaalin, palvelun tai muun toiminnan 
ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren aikana (EEA 2015; Euroopan komissio 2016). 
Elinkaariarvioinnin avulla voidaan selvittää ympäristövaikutukset esimerkiksi jonkun tuotteen 
raaka-aineen keräämisestä valmistukseen ja edelleen käyttövaiheen ympäristövaikutuksiin ja 
lopulta käytöstä poistamisen ja mahdollisen kierrättämisen vaikutuksiin ympäristöön. Myös 
elinkaariarviointi on ISO-standardisoitu. Yhdistettynä panos-tuotos-malliin voidaan arvioida 
myös eri talouden sektoreiden resurssien tarve ja edelleen niiden vaikutus elinkaaren 
ympäristöviakutuksiin EIOLCA -mallin (Economic Input-Output Life-Cycle Assesment) avulla 
(EEA 2015). 

Valtioneuvoston kanslia on määritellyt indikaattoreita vihreälle kasvulle ja näin ollen myös 
resurssitehokkuudelle (Seppälä ym. 2016). Resurssitehokkuuden päämäärään 
saavuttamiseen liittyvät indikaattorit ovat raaka-aineiden kokonaiskulutus eli RMC (Raw 
Material Consumption), yhdyskuntajätteen määrä ja hyötykäyttö sekä teollisuuden ja 
rakentamisen jätteet ja hyötykäyttö. Resurssitehokkuuden päämärän lisäksi vihreän kasvun 
avainindikaattoreita ovat ilmastonmuutoksen hillintään, ekosysteemipalveluihin ja taloudellisiin 
mahdollisuuksiin sekä ohjauskeinoihin liittyvät indikaattorit. Ilmastonmuutoksen hillintään ja 
ekosysteemipalveluihin liittyvät indikaattorit voidaan laskea myös laajan resurssin käsitteen 
mukaisesti resurssitehokkuuden indikaattoreiksi. 

Resurssituottavuudella tarkoitetaan talouden suoran materiaaliseen kulutuksen (DMC) 
suhdetta bruttokansantuotteeseen (Eurostat 2016). Sen avulla voidaan arvioida talouskasvun 
irtikytkeytyvyyttä luonnonvarojen käytöstä. Toisin sanoen, jos materiaaleja voidaan käyttää 
vähemmän samalla kun talous kasvaa entistä nopeammin, irtikytkeytyminen edistyy. EU 
käyttää resurssituottavuuden indikaattoria työkaluna kestävän kehityksen arvioinnissa. 

SYKE on kehittänyt vuonna 2009 Varsinaisten materiaalivirtojen tarkasteluun ja 
ympäristövaikutusten arviointiin ENVIMAT-mallin. ENVIMAT-mallin avulla voidaan arvioida 
Suomen luonnonvarojen materiaalivirtojen ja Suomeen tulevien materiaalivirtojen 
ympäristövaikutukset. Malli perustuu Suomen kansantalouden panos-tuotosmallille, jossa on 
otettu huomioon myös vaikutukset ympäristöön. 

Sitra on kehittänyt yhdessä SYKEn kanssa neljä resurssiviisauden indikaattoria: 

1. Käyttöperäiset kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohti 
2. Materiaalihäviö tonneissa 
3. Ekologinen jalanjälki asukasta kohti 
4. Koettu hyvinvointi, eli elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tuntevien osuus (Mattinen ym. 
2014) 
 
Käyttöperusteisessa päästölaskennassa ei lasketa energiantuotannon päästöjä, vaan 
energiankulutuksen suorat päästöt kaupungissa. Materiaalihäviöllä tarkastellaan materiaalien 
kierrätettävyyttä. Materiaalihäviö huomioi jätteen päätymisen kaatopaikalle, poltetun jätteen 
määrän sekä jätevirrat kaupungin ulkopuolisille alueille. Ekologinen jalanjälki on hyvin tunnettu 
kestävyyden mittari. Se kertoo karkeasti, kuinka suuri maa-ala tarvitaan resurssien 
tuottamiseen sekä niistä syntyvien jätteiden käsittelyyn. Toisin sanoen, ekologisen jalanjäljen 
avulla voidaan arvioida maapallon kantokykyä luonnonvarojen kulutuksen suhteen. 2018 
vuoden ylikulutuspäivä oli 1. elokuuta, jolloin ihmiskunta on käyttänyt sen määrän koko vuoden 
luonnonvaroista, jonka maapallo pystyy uusimaan vuodessa (Global Footprint network 2018). 
Ekologista jalanjälkeä mitataan yksiköllä globaalihehtaari/asukas (gha/as). Ekologisen 
kestävyyden edistämisen ei pidä kuitenkaan heikentää ihmisten hyvinvointia. Koetulla 
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hyvinvoinnilla mitataan asukkaiden tuntemusta siitä kokevatko he elämänsä keskimäärin 
hyväksi. Indikaattorina on käytetty WHO:n WHOQOL-8 elämänlaadun mittaria. 

Luoma ym. (2015) on kerännyt myös Gaian ja Sitran selvityksessä ”Miten kiertotalouden 
kehitystä mitataan? – Esiselvitys kiertotalouden kansallisen barometrin kehittämisestä” 
mahdollisia vaihtoehtoja kiertotalouden kehityksen mittaukseen, jotka liittyvät läheisesti myös 
resurssitehokkuuteen. Jo edellä mainittujen lisäksi mahdollisia kiertotalouden tai 
resurssitehokkuuden mittareita voisivat olla esimerkiksi ravinteiden kierron mittarit (esimerkiksi 
typpi- fosforitase), ruokahävikki (kg/asukas), tuotteiden eliniän pituus, investoinnit 
kiertotaloutta edistävään tutkimukseen ja kehitykseen, asumisen kokonaisenergian kulutus, 
maankäytön tehokkuus, raaka-aineiden hintakehitys ja usein laskennallisissa indikaattoreissa 
ohitettu ihmisten kuluttamisen arvot ja asenteet. Selvityksen perusteella jatkokehitykseen 
kiertotalouden ja resurssitehokkuuden mittaukseen täytyisi ottaa resurssituottavuus, 
materiaalihäviö, uudenlaisia tapoja kuluttaa sekä kuluttamisen arvoja ja asenteita kuvaava 
indikaattori, kiertotalouden liiketoiminnan indikaattorit ja materiaalikiertojen kestävyys. 
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3. Resurssitehokkuuden edistäminen yleiskaavoituksessa 

3.1 Yleiset edistämisen keinot yleiskaavoituksessa 

Kaavoituksella ohjataan pitkän aikavälin kaupunkirakenteen muodostumista. Kaavoitus on siis 
avainasemassa siinä miten resurssitehokkaaksi kaupunki voi muodostua. Yleiskaavalla ei 
kuitenkaan voi eikä tule määrätä kaikkea, niinpä sillä on myös mahdollistava vaikutus. 
Kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun tulee siis olla sellaista, että määräykset estävät 
tehottomien tai muuten kaupunkirakenteen toimivuudelle haitallisten ratkaisujen toteutumisen, 
samalla kun ne mahdollistavat resurssitehokkaiden toimintojen muodostumisen. Yleiskaava 
on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolloin mahdollistava vaikutus on tärkeässä 
asemassa, kun tulevaisuuden muutoksia kaupungeissa on vaikea ennustaa. Erityisesti 
liikkumisen ja asumisen tavat voivat muuttua merkittävästikin pitkäaikaiseen tulevaisuuden 
suunnitteluun nähden lyhyessä ajassa.  

Yleiskaavalla ohjataan kaupunkirakenteen toimintojen sijoittumista sekä niiden välisen 
pääliikenteen suuntaviivat. Yleiskaava ohjaa siis suunnittelualueen yleispiirteistä 
maankäyttöä. Erilaisten yhdyskuntarakenteen toimintojen kokoluokalla ja sijainnilla 
kaupunkirakenteessa on olennainen merkitys kaupunkien resurssitehokkuuteen. Tiivis, 
täydentämisrakentamiseen, helppoon saavutettavuuteen, kestävään liikkumiseen, 
monitasoiseen rakenteeseen, tehokkaaseen maankäyttöön ja tarvittaessa hallittuun 
laajentamiseen perustuva yleiskaavoitus luo edellytykset päästöjen vähentämiselle sekä 
resurssitehokkaalle kaupunkirakenteelle. 

Yleiskaavatasoisessa suunnittelussa on olennaista nähdä suunnittelualue toiminnallisena 
kokonaisuutena. Yleiskaavat tehdään yleensä hyvin laajoille alueille, joten suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon valtava määrä vaikuttavia tekijöitä tämä hetken maankäytössä ja 
tulevaisuuden kehityksessä. Tällöin maankäytön osalta on väistämättäkin tehtävä 
kompromisseja ja pyrittävä kokonaisuuden kannalta parhaaseen ratkaisuun. Sama koskee 
resurssitehokkuutta; luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen onnistuu parhaiten 
rakentamatta ollenkaan. Esimerkiksi Espoon väkiluku kasvaa ennusteiden mukaisesti noin 
400 000 asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä. Tällöin rakentamatta jättäminen ei ole 
vaihtoehto, vaan suunnittelussa, maankäytössä ja rakentamisessa täytyy päätyä 
resurssitehokkaimpiin ratkaisuihin, siten että kaupunkirakenteesta muodostuu kaavan 
seurauksena kokonaisuudessaan toimiva ja entistä parempi kaupunki, jossa luonnonvaroja ja 
muita resursseja käytetään entistä selvästi tehokkaammin maapallon kantokyvyn rajoissa. 

Yleiskaavalla voidaan ajatella olevan kaksi tapaa vaikuttaa yhdyskuntarakenteen 
resurssitehokkuuden edistämiseen. Tärkeimmistä resurssitehokkuutta edistävistä keinoista 
voidaan määrätä oikeusvaikutteisen yleiskaavan kaavamääräyksissä.  Toisaalta yleiskaavalla 
voidaan mahdollistaa resurssitehokkaiden toimintojen syntyminen kaavamerkintöjen 
tarkoituksenmukaisella sijoittamisella ja kehittämissuosituksilla. Kaavamääräyksellä voidaan 
esimerkiksi määrätä selvittämään alueen ekosysteemipalvelut tai turvaamaan monimuotoisten 
luontoalueiden säilyminen. Mahdollistamisen näkökulmasta voidaan esimerkiksi laajentaa 
keskustatoimintojen aluevarausta jo tiiviille asuntovaltaiselle alueelle sen sijaan, että alueelle 
muuttava väestö sijoitettaisiin kokonaan uudelle asuinalueelle kauemmaksi keskustasta, 
jolloin kaupunkirakenne hajautuu aikaisemmasta eikä palveluita pystytä keskittämään yhtä 
tehokkaasti. Tällöin myös liikkumistarve ja sitä kautta päästöt lisääntyvät. Mahdollistamisen 
kannalta kehittämissuosituksissa voidaan ehdottaa myös jatkosuunnittelun yhteydessä 
tehtäviä selvityksiä ja toimenpiteitä, jotka edistävät resurssitehokkuutta.  
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3.2 Liikenne 

Aluevarausten ja eri yhdyskunnan toimintojen osoittamisen lisäksi, yleiskaavoituksella 
päätetään merkittävimpien liikenneyhteyksien muodostuminen. Resurssitehokas liikenne 
syntyy painottuen joukkoliikenteeseen (erityisesti raideliikenteeseen), pyöräilyyn ja kävelyyn. 
Peruspalveluiden täytyy olla helposti saavutettavissa siten, että niihin pääsee helposti 
joukkoliikenteellä tai kävellen ja pyöräillen. Yleiskaavoituksella ei voida vaikuttaa tarkemmin 
valittuihin joukkoliikenteen kalustovalintoihin tai muihin energiatehokkuutta edistäviin 
ratkaisuihin. Kyse on siis suunnittelualueen kokonaisvaltaisesta liikenteensuunnittelusta, jossa 
yleiskaavalla osoitetaan tärkeimmät nykyiset liikennealueet sekä reitit ja toisaalta 
mahdollistetaan tehokkaan ja monimuotoisen liikenneväylien kehitys vuosikymmeniksi 
eteenpäin. 

WHOLE-resurssitehokkuusmallissa on kehitetty liikenteen laadullinen monimuuttujamalli, jota 
voidaan hyödyntää myös yleiskaavatasoisessa resurssitehokkaan liikenteen suunnittelussa 
(Lehtovuori ym. 2017). Laadullinen malli on hyödyllinen, sillä yleiskaavoituksella päätetään 
yleispiirteisistä liikenteen reiteistä perustuen muihin yhdyskuntarakenteen osa-alueiden 
muodostumiseen. Tällöin yksityiskohtainen ja teknillisempi liikennesuunnittelu jää tarkemmalle 
suunnittelun tasolle. WHOLE-mallissa liikenteen resurssitehokkuutta on arvioitu 10 teeman 
kautta: 

- Yhdyskuntarakenne 
- Talous ja elinkeinoelämä 
- Liikennejärjestelmä 
- Kävely ja pyöräily 
- Joukkoliikenne 
- Autoliikenne 
- Saavutettavuus 
- Ympäristö 
- Liikenneturvallisuus 
- Terveys ja hyvinvointi 

 
Yhdyskuntarakenteen kannalta olennaista on, että liikennejärjestelmä tukee muuta 
maankäyttöä ja on oikeassa suhteessa alueen maankäytön vaatimuksiin (esimerkiksi 
keskuksien riittävät joukkoliikenneyhteydet). Samalla on arvioitava miten liikennesuunnittelu 
vaikuttaa kaupunkirakenteen täydentymiseen. Liikennejärjestelmän tehokkuutta osana 
yhteiskuntarakennetta voidaan arvioida käyttöasteen perusteella. Samalla voidaan arvioida 
vähentääkö liikennejärjestelmä liikkumistarvetta suhteessa väestön määrään. Voi olla myös 
hyödyllistä arvioida sitä, miten erilaiset liikenneratkaisut vaikuttavat maan arvoon. Esimerkiksi 
hyvät raideyhteydet todennäköisesti nostavat alueen maan arvoa pitkällä aikavälillä. 
 
Talous ja elinkeinoelämän osalta WHOLE-raportin liikenteen laadullisessa arviointimallissa 
tärkeimpinä arvioitavana osa-alueina mainitaan liikennejärjestelmän vaikutukset alueen 
elinkeinoelämän kilpailukykyyn ja työllisyyden sekä työvoiman saavutettavuuteen. Varsinaisen 
liikennejärjestelmän osalta olennaista on miten yleiskaavoituksessa kaavoitettavan alueen 
kulkutavat muuttuvat, miten järjestelmä ohjaa kestävien kulkutapojen valintaan sekä miten 
liikenteen vaativa tila muuttuu. Yksinkertaistettuna resurssitehokas liikennejärjestelmä 
perustuu kestäville ja tehokkaille matkaketjuille. 
 
Kävelyn ja pyöräilyn osalta täytyy arvioida kävelyvyöhykkeiden kokoa sekä kävelijöiden ja 
pyöräilijöiden määrän muutosta. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä täytyy kiinnittää huomioita 
myös reittien laatuun, viihtyvyyteen ja pyöräilyn osalta riittävään ja laadukkaaseen 
pyöräpysäköintiin. Nämä ovat kuitenkin osittain tarkemmassa kaavatasossa arvioitavia asioita. 
Yleiskaavoituksen kannalta olennaista on päättää tärkeimmistä pyöräilyn väylistä siten, että 
tärkeimmät asutuksen, palveluiden ja työpaikkojen alueet ovat yhteydessä toisiinsa 
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laadukkailla pyöräilyverkoilla. Kaupunkikeskuksissa pääsääntöinen liikkumisen muoto on 
kävely, jota voidaan edistää keskuksen yleisellä viihtyvyydellä sekä edistämällä kävelyn 
helppoutta ja tarkoituksenmukaisuutta liikkumisen muotona. Pyöräily ja kävely 
liikkumismuotona kaupungeissa yhdistyy useisiin positiivisiin terveysvaikutuksiin (Avila-
Palencia 2018). 
 
Joukkoliikenne on avainasemassa resurssitehokkaan kaupungin muodostumisessa. 
Joukkoliikenteen avulla voidaan vähentää päästöjä ja käyttää vähemmän polttoainetta 
suhteessa kuljetettuun henkilömäärään. Lisäksi sama ihmismäärä saadaan kuljetettua 
pienemmässä tilassa. Tällöin ihmisten kuljettaminen paikasta toiseen on 
resurssitehokkaampaa, kun sama määrä ihmisiä saadaan kuljetettua pienemmässä tilassa 
paikasta toiseen. Joukkoliikennevälineiden täytyy toimia ennen kaikkea osana tehokasta 
matkaketjua ketjuttamalla muihin kulkutapoihin; harva joukkoliikenneväline vie suoraan 
halutusta paikasta toiseen. Yleiskaavatasoisella suunnittelulla voidaan päättää suuremmista 
joukkoliikenneyhteyksien linjoista. Varsinkin raideratkaisujen kannalta täytyy arvioida alueen 
väestön ja toiminnallisuuden kehitystä, siten että yleiskaava ei estä uusien tarvittavien 
liikenneyhteyksien muodostumista pitkällä aikavälillä. Tässä mielessä yleiskaavan rooli on 
ennen kaikkea mahdollistava. Tieliikenteen osalta yleiskaavassa täytyy varautua 
liikennemäärien kasvuun, siten että teitä on myöhemmin tarpeen vaatiessa mahdollista 
leventää. Joukkoliikenteen lisäksi myös autoliikenteen laatu ja määrää on tärkeä arvioida. 
Arviointi on erityisesti suhteessa siihen, miten kulkutapaosuudet muuttuvat 
joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn nähden. Vähäpäästöisten ajoneuvojen tai muiden 
kulkutapojen käyttämistä voidaan tukea erilaisilla ohjauskeinoilla tarkemman tason 
suunnittelussa. 
 
Joukkoliikenteen ohella kaupunkirakenteen saavutettavuus on resurssitehokkuuden 
keskiössä. WHOLE-mallin mukaan saavutettavuutta voidaan arvioida matka-ajalla, matkan 
pituudella, alueellisella palvelutasolla, yhteyksien määrällä, estevaikutuksilla, sekä 
ruuhkautumisherkkyyttä ja hintatasoa arvioimalla. Saavutettavuusanalyysissa on tärkeää 
tarkastella eri kulkutapojen saavutettavuutta ja muodostaa niiden perusteella koko alueen 
kokonaiskuva. Erityisesti korkean palvelutason keskuksien tule olla hyvin saavutettavissa 
kaikilla kulkutavoilla, mutta resurssitehokkuuden näkökulmasta joukkoliikennettä, pyöräilyä ja 
kävelyä tulee painottaa. Joukkoliikenteen päivän aikaista resurssitehokkuutta heikentää 
aamun ja iltapäivän työmatka- ja koululiikenteen aiheuttamat ruuhkahuiput, jonka mukaan 
kalusto ja infrastruktuuri täytyy mitoittaa. Muun ajan päivästä kalusto on vajaakäytöllä. 
Ihmisten työaikoihin ei kuitenkaan yleiskaavatasoisella suunnittelulla voi juurikaan vaikuttaa. 
Periaatteessa sama vajaakäyttö koskee myös yksityisautoilua.  
 
Mobility as a Service (MaaS) eli liikkuminen palveluna tulee todennäköisesti muuttamaan 
merkittävästi tapaa, jolla ihmiset liikkuvat. Vaikka yleiskaavatasoisella suunnittelulla on vain 
vähän mahdollisuuksia vaikuttaa MaaSin kehitykseen, voidaan kuitenkin jo yleiskaavatasolla 
varautua siihen, että MaaS todennäköisesti muuttaa ihmisten matkaketjuja ja mahdollisen 
tehostumisen kautta sitä miten paljon autoliikenteelle tulee varata tilaa kaupunkirakenteesta. 
On kuitenkin huomioitava, että vaikka MaaSin voi mahdollisesti vähentää oman auton 
omistamisen tarvetta, se voi silti lisätä autoliikennettä joukkoliikenteen kustannuksella, etenkin 
jos palvelu keskittyy ainoastaan kelluviin yhteiskäyttöautoihin (Liikennevirasto 2018). 
Resurssitehokkuutta edistävät MaaS -ratkaisut täydentävät jo olemassa olevaa 
liikennejärjestelmää siten, että yhteiskäyttöautoja käytetään niillä matkaketjun osilla, jotka ovat 
joukkoliikenteen, pyöräilyn tai kävelyn kannalta saavuttamattomissa. Tämä koskee erityisesti 
haja-asutus alueita. Lisäksi yhteiskäyttö täytyy kohdistaa osana liikennesuunnittelua ja -
politiikkaa siten, että omien autojen omistamisen osuus kaupungeissa vähenee. Autojen 
tehokkaampi käyttöaste auttaa säästämään rajallista kaupunkitilaa, kun samassa tilassa 
saadaan kuljetettua enemmän ihmisiä. Kaupungistumisen jatkuessa tilalliset resurssit ovat 
entistä tärkeämpiä kaupungeissa. Kun omistusautojen käyttöaste on hyvin matala, vievät ne 



 

Resurssitehokkuus yleiskaavoituksessa ja Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa 18 

 

merkittävän osan kaupunkitilasta parkkeerattuina. Jakamistalouden mahdollisuuksien lisäksi 
digitalisaatio, esineiden internet (IoT, Internet of Things) ja itseohjautuvat autot tarjoavat uusia 
mahdollisuuksia liikenteen resurssitehokkuuden parantamiseen. 
 
Yleisesti ottaen yleiskaavalla voidaan edistää resurssitehokasta liikennettä pitämällä 
kaupunkirakenne tiiviinä, jossa kaupunkialueiden alakeskuksien välinen joukkoliikenne on 
tehokasta, mutta on myös saavutettavissa muilla kulkutavoilla. Joukkoliikenne, pyöräily, kävely 
ja autoliikenne muodostavat tarkoituksenmukaisia ja toiminnallisia ketjuja siten, että alueiden 
saavutettavuus paranee kaupunkirakenteen kasvaessa. Mahdollisten kokonaan uusien 
keskuksien tai muiden alueiden tulee rakentua siten, että erityisesti korkean palvelutason 
keskuksissa alue on helposti saavutettavissa joukkoliikenteellä. Kaupunkikeskuksia täytyy 
kehittää siten, että keskustavyöhykkeellä jalankulku on helpoin ja viihtyisä kulkumuoto. 
Tärkeimpien liikenneväylien kehityksen täytyy tukea keskusta-alueiden tiivistymistä ja 
olemassa olevan liikenteen infrastruktuuria pitää pyrkiä kehittämään ensisijaisesti ennen 
uusien yhteyksien käyttöönottoa.  
 
Koska liikennejärjestelmä ja yhdyskuntarakenne muodostuu useista toiminnallisista tiloista, 
täytyy resurssitehokkuudessa tähdätä toiminnallisiin hybrideihin, joissa liikennesuunnittelu ja 
muu maankäytönsuunnittelu ovat jatkuvassa riippuvuussuhteessa toisiinsa. (Lehtovuori ym. 
2017). Olennaista on muun kaupunkirakenteen tarkoituksenmukainen ja tehokas 
yhteensovittaminen liikennejärjestelmää tukevaksi. Kaupungin asukkaalle liikennejärjestelmä 
toimii parhaillaan niin, että resurssitehokkain ja kestävin liikkumisen muoto on useimmiten 
helpoin ja sopivin ratkaisu. 
 
 
3.3 Rakennukset, infrastruktuuri ja palvelut 

Yleiskaavalla päätetään yleispiirteisestä yhdyskuntarakenteen muodostumisesta. Tällöin on 
tärkeää arvioida sitä millaiseksi aluevarausten rakennuskanta, palvelut ja muu infrastruktuuri 
muodostuu. Rakennusten energiatehokkuudesta, materiaaleista ja muista teknisestä 
ratkaisusta päätetään pääosin tarkemmalla suunnittelun tasolla. Niinpä tässäkin tapauksessa 
yleiskaavalla on enemmänkin mahdollistava rooli. Toisaalta yleiskaavatasolla päätetään siitä, 
minne ja millaisia yhdyskunnan toimintoja sijoitetaan, jolla on olennainen vaikutus 
resurssitehokkuuteen. Yleiskaavatasoisessa suunnittelussa on resurssitehokkuuden kannalta 
otettava huomioon rakentamisesta aiheutuvat resurssivirrat. Resurssivirtoja tarkastelemalla 
voidaan arvioida yleispiirteisesti sitä, miten rakentamisesta aiheutuvia virtoja voitaisiin 
tehostaa ja optimoida. 

Rakentaminen kuluttaa aina luonnonvaroja ja sillä on suora vaikutus alueen ympäristöön ja 
ekosysteemiin. Pelkästään alumiinin, teräksen, muovien ja hiili-intensiivisen sementin 
tehokkaammalla kiertotalouden mukaisella uudelleenkäytöllä voitaisiin vähentää raskaan 
teollisuuden päästöjä yli 50 %:lla. (Material Economics 2018). Yleiskaavatasoissa maankäytön 
suunnittelussa rakentamisen materiaalien kulutukseen ja tehokkuuteen vaikuttaa erityisesti 
aluevarausten koko, käyttötarkoitus, liikenneyhteydet ja sijainti muuhun 
kaupunkirakenteeseen. Yleiskaavalla ei kuitenkaan voida vaikuttaa varsinaisiin rakennusten 
rakennusmateriaaleihin, joten suunnittelun pääpaino täytyy olla tehokkaan ja toimivan 
kaupunkirakenteen muodostumisessa. Resurssivirtojen kannalta hyödyllistä tunnistaa 
uudesta infrastruktuurin rakentamisesta ja korjausrakentamisesta syntyvien massojen laatu ja 
määrä sekä millaiset ympäristövaikutukset materiaalien kuljetuksella on. Kaupunkirakenteen 
tasolla on tärkeää kartoittaa myös ne merkittävimmät rakentamisen alueet, joissa tarvitaan 
paljon resursseja ja joissa syntyy paljon rakennusjätettä. 

Yleisesti tiivis kaupunkirakenne vaatii hajautunutta kaupunkimallia vähemmän materiaaleja ja 
toimii resurssitehokkaammin. Tiiviissä kaupunkirakenteessa teknisen huollon verkostojen 
kuten energiaverkon tai vesihuollon keskittäminen on helpompaa ja verkosto voidaan tehdä 



 

Resurssitehokkuus yleiskaavoituksessa ja Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa 19 

 

hajautunutta mallia lyhyemmäksi, jolloin materiaaleja säästyy. Ylipäätään tiivistäminen 
vähentää kaupungin rajallisten tilallisten resurssien käyttöä. Tiivistäminen 
täydentämisrakentamisen avulla luo mahdollisuuksia hyödyntää jo olemassa olevaa 
infrastruktuuria, jolloin resursseja voidaan säästä verrattuna uuden alueen rakentamiseen. 
Uusien alueiden käyttöönotolla on huomattavasti suurempi vaikutus luonnonvarojen käyttöön 
sekä enemmän haittaa luonnolle pirstaloimalla yhtenäisiä alueita.  Lisäksi tiivis 
kaupunkirakenne vähentää liikkumistarvetta ja näin ollen vähentää liikenteen päästöjä. Tiiviin 
kaupunkirakenteen lisäksi yleiskaavatasolla voidaan ohjata rakentamisen resurssitehokkuutta 
suunnittelemalla kaupunkikeskustat verkostomaisiksi, joita yhdistävät hyvät 
joukkoliikenneyhteydet. Tällöin alueiden ja infrastruktuurin rakentamisessa voidaan säästää 
luonnonvaroja verrattuna hajautettuun ja pääasiassa autoliikenteelle perustuvaan 
kaupunkirakenteeseen. Tiiviissä kaupunkirakenteessa myös liikenneverkoston lyhyempi 
pituus vähentää luonnonvarojen käyttöä. Täydentämisrakentamisessa voidaan kehittää 
olemassa olevaa liikenneverkkoa esimerkiksi teitä leventämällä, sen sijaan, että luotaisiin 
kokonaan uusia yhteyksiä. 

Rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten lisäksi voidaan arvioida käytetyn maa-aineksen 
laatua, määrää ja kuljetusta. Tätä voidaan tarkastella massojenhallinnan suunnitelmalla, jolla 
tarkoitetaan rakentamisessa käytettävän maa-aineksen oton, kuljetuksen ja käytön hallinnan 
kokonaisuutta. Massojenhallinnan tehokkuuden optimoinnilla voidaan edistää maa-aineksen 
ekologisesti kestävää käyttöä. Luonnon kiviaines on raskasta, joten sen kuljettaminen tuottaa 
suhteellisen paljon päästöjä. Tämän takia ottopaikkojen tulisi sijaita mahdollisimman lähellä 
käyttökohdetta ja vastaavasti ylijäämämaa tulisi hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja 
paikallisesti. Suunnittelussa ja rakentamisessa täytyy arvioida myös rakennettavuutta ja 
perustusolosuhteita sekä louhimisen tarvetta, josta syntyy paljon materiaalivirtoja. 
Rakennettavuus vaikuttaa yleiskaavassa siihen millaisiin paikkoihin ylipäätään on järkevä 
rakentaa, koska haastavammat perustusolosuhteet ja heikommille rakennettavuuden alueille 
rakentaminen lisäävät materiaalien kulutusta merkitsevästi. Yleiskaavatasoisessa 
selvitystyössä voidaan kannustaa jatkosuunnittelussa rakennusten elinkaariarviointiin, jolloin 
voidaan selvittää rakennuksen ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren ajan. Lisäksi 
yleiskaavassa on olennaista ottaa huomioon mihin rakennusmateriaalien välivarastointi 
sijoittuu ja mistä rakentamiseen käytettävät massat kuljetetaan sekä mihin rakennusjäte 
varastoidaan tai loppusijoitetaan. Koska yleiskaavatasolla osoitetaan maa-aineksen ottoon, 
varastointiin ja loppusijoittamiseen soveltuvat erityisalueet, voidaan yleiskaavalla vaikuttaa 
siihen, millaiset vaikutukset erityisalueiden sijainneilla on resurssitehokkuuteen. Kuljetuksen 
ja sijoittumisen lisäksi voidaan kiinnittää huomiota myös ajalliseen ulottuvuuteen: 
Rakentamisen vaiheistamisen optimoinnilla voidaan mahdollisesti ajoittaa eri alueiden 
rakentaminen niin, että ylijäämämaata ja rakennusmateriaalia voidaan käyttää toisen 
rakennusvaiheen materiaalina. 

Tulevaisuudessa rakentamisessa tulee pohtia rakennusten muuntautuvuutta erilaisiin 
käyttötarkoituksiin, jotta turhalta purkamiselta vältytään ja käyttötarkoituksenmuutos olisi 
joustavampaa. Tällöin säästyy sekä materiaalisia että tilallisia resursseja, kun monikäyttöinen 
ja monikerroksellinen kaupunkirakenne tuo joustavuutta. Esimerkiksi koulujen yhteydessä 
olevia rakennuksia voidaan käyttää myös muuhun virkistykselliseen käyttöön. Myös muiden 
palvelurakennusten muuntautuvuus tukee resurssitehokkaampaa kaupunkitilan käyttöä. 
Rakennusten purkamisen sijaan tulisi aina tarkastella olisiko resurssitehokkaampaa korjata 
olemassa oleva rakennus, kun otetaan huomioon rakennukseen sitoutuneet resurssit sen 
koko elinkaaren ajalta. Samalla tavalla tyhjillään olevien tilojen käyttöönottoon täytyy 
panostaa; pääkaupunkiseudulla on huomattava osa tyhjillään olevia asunto tai liiketiloja. 
Rakennusten käyttötarkoituksista päätetään kuitenkin tarkemmin asemakaavoituksella. 

Järkevän suunnittelun, mutta myös resurssitehokkuuden keskiössä, palveluiden sijoittamisen 
kannalta on niiden hyvä saavutettavuus ja sijoittaminen suhteessa muuhun 
kaupunkirakenteeseen. Yleiskaavatasoisella suunnittelulla täytyy varmistaa riittävien 
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palveluiden mahdollistaminen yleiskaavassa, siten että palveluiden alueet muodostuvat 
perustuen riittävään alueen väestöpohjaan ja hyviin liikenneyhteyksiin. Suunnittelemalla 
tarpeeksi tiivistä asuinalueita mahdollistetaan lähipalveluiden syntyminen alueelle. Suuria 
esimerkiksi julkisten palveluiden alueita kuten suuria sairaala-alueita lukuun ottamatta suurin 
osa palveluista muodostuu pääasiallisesti muulle toiminnalle suunnatuille aluevarauksille. 
Esimerkiksi asutusalueiden palveluiden muodostumisesta voidaan päättää tarkemmassa 
palveluverkkosuunnittelussa. 

 

3.4 Tekninen huolto 

Tekniseen huoltoon lasketaan vesihuolto, jätteiden käsittely, yleisten alueiden huolto sekä 
energiahuolto. Yleiskaavoituksella mahdollistetaan riittävien huoltoalueiden järkevä 
sijoittuminen osaksi yhdyskuntarakennetta. Resurssitehokkuuden kannalta on olennaista, 
millaiset välimatkat esimerkiksi jätehuollon verkostolle muodostuu ja millaisille luontoarvojen 
alueille huollon alueita sijoittuu, ettei niistä koidu ympäristölle merkittävää haittaa. 
Yleiskaavatasoisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös veden ja energian 
jakeluverkostojen kattavuus. Tekniseen huoltoon liittyy paljon energiatehokkuuteen, 
materiaalivirtoihin, logistiikkaan ja muuhun tekniikkaan liittyviä resurssitehokkuuden osa-
alueita, joihin yleiskaavalla on kuitenkin hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa. 

Jätehuollon resurssitehokkuuden kannalta on olennaista missä jätteenkäsittelykeskus 
sijaitsee, millaisia ympäristövaikutuksia käsittelykeskuksella on ja miten liikenneyhteydet sekä 
saavutettavuus jätteenkäsittelyasemalle on järjestetty. Lisäksi täytyy kiinnittää huomiota 
siihen, miten jätteitä kierrätetään kiinteistökohtaisesti, mitkä ovat jätteenkäsittelylaitoksen 
mahdollisuudet kierrättää, uusiokäyttää tai hyödyntää jätettä energiana ja miten jätteiden 
määrä sekä laatu ja alueellinen jakautuminen mahdollisesti muuttuvat tulevaisuudessa. Myös 
jätehuoltoon liittyy paljon materiaalitehokkuuteen ja kierrättämiseen liittyviä teknologisia osa-
aleuita, joihin yleiskaavalla ei voida juurikaan vaikuttaa. Käytännössä yleiskaavassa voidaan 
vaikuttaa siihen mihin jätteidenkäsittely sijoitetaan ja millaisia kiertotalouden tai 
resurssitehokkuuden toimintoja alueelle voidaan mahdollistaa. Jätteenkäsittelyn tulisi 
tapahtua mahdollisimman lähellä jätteen syntykohdetta (muuta kaupunkirakennetta), kuitenkin 
niin ettei siitä koidu haittaa lähiympäristölle. Sijainnin lisäksi täytyy mahdollistaa 
jätteenkäsittelyalueen uusien resurssitehokkaiden toimintojen kehittyminen riittävän joustavilla 
kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä. Ylimpänä tavoitteena voidaan ajatella olevan 
kiertotalouden toteutuminen siten, että kaupungissa ei enää synny jätettä vaan materiaaleja, 
joita voidaan uudelleenkäyttää tai hyödyntää energiana. Tällöin entisestä kaatopaikasta ja 
nykyisestä jätteenkäsittelylaitoksesta tulee materiaalinkäsittelylaitos.  

Yleiskaavoituksella voidaan varmistaa, että alueellinen jätehuolto on riittävää, jätteenkäsittely 
tapahtuu tarkoituksenmukaisella alueella ja tulevaisuuden muutoksiin on varauduttu. 
Käytännössä yleiskaavan suunnittelussa täytyy siis mahdollistaa käsittelylaitosten muutos 
niin, että jo olemassa olevat jätteenkäsittelylaitokset pystyvät vastaanottamaan suurempia 
määriä materiaaleja (olettaen että suunnittelualueen väestö, liiketoiminta tai teollisuus kasvaa) 
ja että teknisen huollon alueilla on mahdollisuus kehittyä kiertotalouden toiminnan alueiksi. 
Toisaalta jos resurssitehokkuus edistyy, jätteiden määrää onnistutaan vähentämään 
suhteessa kaupunkien toiminnan kasvuun. Tällä hetkellä Suomen yhdyskuntajätteistä 
hyödynnettiin noin 97 % (54,7 % energiana ja 42,1 % kierrätysmateriaalina) (SVT 2018). 
Ympäristöministeriön (2018) valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaisesti vuoteen 2023 
mennessä 55 % jätteistä tulisi kierrättää, jolloin jätteiden polton osuus pienentyisi. 
Kaupungeissa tärkeimpänä jätteiden resurssitehokkuuden tavoitteena olisi irtikytkeä 
kaupungin väestön sekä muun toiminnan, kuten liiketoiminnan ja teollisuuden, kasvu jätteiden 
määrän kasvusta. Tämä onnistuu sekä jätteiden määrän suhteellisena vähentämisenä että 
jätteiden kierrättämisen osuuden kasvattamisena kokonaisjätemäärästä. 
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Energian osalta resurssitehokkuuden yhteydessä puhutaan usein energiatehokkuudesta sekä 
uusiutumattomista ja uusiutuvista energianlähteistä. Samoin kuin jätehuollossa, myös 
energianhuollon osalta yleiskaavatasoisessa suunnittelussa voidaan vaikuttaa siihen, miten 
energiantuotanto sijoittuu ja toisaalta mahdollistaa siirtymistä uusiutuviin energianmuotoihin. 
Resurssitehokkuuden kannalta täytyy kiinnittää huomiota energiantuotannon sijoittumisen 
ympäristövaikutuksiin ja sijaintiin muuhun kaupunkirakenteeseen nähden. Esimerkiksi 
kaukolämpövoimalan muuhun kaupunkirakenteeseen nähden läheinen sijainti mahdollistaa 
lyhyemmän verkon rakentamisen, mutta siitä voi olla haittaa lähiympäristölle. Lisäksi voidaan 
tehdä lisäselvityksiä siitä millaisia energiantuotannon ja jakeluverkon mahdollisuuksia alueella 
on. Selvitysten päämääränä täytyy olla alueellisten päästöjen väheneminen 
energiatehokkuutta parantamalla ja siirtymällä vähemmän kasvihuonekaasuja tuottaviin 
energiamuotoihin. Yleisesti ottaen keskitetty energiantuotanto on resurssitehokas ratkaisu 
tiiviillä asuinalueilla ja haja-asutusalueilla voidaan turvautua alueellisiin tai kiinteistökohtaisiin 
uusiutuviin perustuviin ratkaisuihin kuten aurinkoenergiaan tai maalämpöön. 
Kaavamääräyksissä voidaan määrätä uusiutuvien energianlähteiden käytön edistämisestä, 
erityisesti haja-asutusalueilla, joissa keskitetyn energiantuotannon käyttö ei ole mahdollista. 
Myös kehittämissuosituksissa voidaan kehottaa selvittämään ja huomioimaan uusiutuvan 
energian käytön mahdollisuudet alueella.  

Koska energiatuotanto elää murrosvaihetta, on yleiskaavassa hyvin vaikea ennustaa 
energiantuotannon ja käytön muutosta kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Yleiskaavassa ei voida 
kuitenkaan vaikuttaa rakentamisen ja rakennusten kiinteistökohtaiseen energiatehokkuuteen. 
Niinpä suunnittelun ja selvitysten painopiste täytyy olla suunnittelualueen uusiutuvien 
energianlähteiden hyödyntämisen kartoittamisessa, olemassa olevan energiaverkon 
energiatehokkuuden parantamisessa sekä siinä, miten maankäytöllä ylipäätään voidaan 
vaikuttaa alueen energiatehokkuuteen. Lisäksi voidaan arvioida hukkalämmön ja -kylmän 
hyödyntämistä sekoittuneessa kaupunkirakenteessa sekä maalämmön, vesistöenergian ja 
muiden uusien uusiutuvien teknologien hyödynnettävyyttä. Yleiskaavassa hukkalämmön ja -
kylmän synergiaetuja voidaan edistää mahdollistamalla aluevarauksilla sekoittuneen 
kaupunkirakenteen muodostuminen. 

Vesihuolto on kansainvälisesti hyvin tärkeä osa resurssitehokkuutta. Yli kaksi miljardia ihmistä 
joutuu käyttämään saastunutta vettä juomiseen (WHO 2018). Suomessa käyttö- ja 
juomaveden saanti on kuitenkin hyvin turvattu ja vesivarat verrattain suuret. Resurssitehokas 
veden käyttö kuitenkin säästää veden lisäksi myös kustannuksia ja luontoa. Veden käytön 
lisäksi resurssitehokkaassa vesienhallinnassa tulee ottaa huomioon vesistöjen tulviminen ja 
niihin varautuminen. Tulvimiseen täytyy kiinnittää tulevaisuudessa enemmän huomiota, kun 
varsinkin talvien sademäärät todennäköisesti kasvavat ilmastonmuutoksen seurauksena 
(Jylhä ym. 2009). Samalla myös jätevesien ympäristövaikutuksiin (erityisesti rehevöitymiseen) 
ja hulevesien hallintaan täytyy kiinnittää huomiota. Hulevesien hallintaan voidaan vaikuttaa 
yleiskaavatasolla erillisellä hulevesisuunnitelmalla, jota voidaan tarkentaa tarkemmassa 
maankäytönsuunnittelussa. Tärkeimmät pohjavesialueet tulee kartoittaa ja niille rakentamista 
kokonaan välttää. Jos pohjavesialueille on pakko rakentaa, ne eivät saa vaarantaa 
pohjaveden laatua. Lisäksi vaikutukset antoisuuteen sekä pohjaveden pinnankorkeuteen tulee 
arvioida. 

Kaupunkirakenteen kannalta resurssitehokkaassa vesihuoltoverkossa tulee kiinnittää 
huomioita siihen mille alueille on tehokasta rakentaa keskitetty vesihuoltoverkosto ja millaisilla 
alueilla on tehokkaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa käyttää kiinteistökohtaisia ratkaisuja. 
Käytännössä riittävän tiiviit alueet, jotka sijaitsevat olemassa olevan vesihuoltoverkon 
läheisyydessä, on järkevää liittää keskitettyyn verkkoon. Kaukana olemassa olevasta verkosta 
ja harvaan asutuilla alueilla täytyy käyttää kiinteistökohtaisia tai alueellisia ratkaisuja 
vesihuollossa. Yleiskaavalla ei vaikuteta varsinaisesti vesihuoltoverkoston rakentumiseen, 
mutta rakentamisen alueiden sijainti, ominaisuudet ja koko vaikuttavat suoraan siihen 
millainen vesihuolto alueille täytyy järjestää. Tässäkin tiivis kaupunkirakenne edistää 
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resurssitehokkuutta, kun vesihuoltoverkoston lyhyempi pituus ja näin ollen rakentamiseen ja 
korjaamiseen vaadittavat resurssit ovat pienempiä ja keskitetyn verkon riittävä käyttäjämäärä 
takaa tehokkuuden. 

 

3.5 Luonto ja siniviherrakenne 

Yleiskaavatasoisella suunnittelulla on merkittävä vaikutus yhtenäisten luontoalueiden ja 
ekologisten käytävien säilymiseen sekä monimuotoisten luontoalueiden ja kaupunkiluonnon 
säilyttämiseen. Myös ilmastovaikutusten kannalta yleiskaavalla on kaikkein merkittävin osuus 
ilmastotavoitteita tukevassa kaavoituksessa yhdyskuntarakenteen, liikkumisen ja 
viherrakenteen osalta (Ympäristöministeriö 2015). Viherrakenne voidaan jakaa 
kaupunkirakenteen toimintojen ulkopuolisiin viheralueisiin sekä kaupunkirakenteen sisäisiin 
viheralueisiin kuten puistoihin ja lähimetsiin. Kaupunkiluontoa ja viheralueita voidaan käsitellä 
myös ekosysteemipalveluina. 

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan ekosysteemien tuottamia palveluita, 
joista on hyötyä ihmisille (TEEB 2018). Ekosysteemipalvelut voidaan jakaa edelleen säätely- 
ja ylläpitopalveluihin, tuotantopalveluihin ja kulttuuripalveluihin. Resurssitehokkuuden 
kannalta tuotantopalvelut tuottavat ne siniviherrakenteen luonnonvarat joita yhdyskunta 
käyttää ja säätely- ja ylläpitopalvelut ovat taustalla vaikuttavia ekosysteemille elintärkeitä 
luonnonprosesseja, kuten veden ja ravinteiden kierto sekä hiilensidonta. Kulttuuripalvelut 
tuottavat ihmisille erityisesti virkistyksellistä ja suoraa terveydellistä hyötyä (esimerkiksi 
liikkuminen luonnossa). Ekosysteemipalveluiden tunnistamisella ja säilyttämisellä on 
moninaisia hyötyjä resurssitehokkuuden edistämisessä. Erityisesti siniviherrakenteen 
moninaiskäytön tukeminen siten, että jokainen siniviherrakenteen osa tuottaa 
mahdollisuuksien mukaan monia eri luontohyötyjä edistää resurssitehokkuutta. Sen sijaan 
ekosysteemipalvelujen korvaaminen teknisillä ratkaisuilla ei useinkaan ole resurssitehokasta, 
sillä ratkaisulla voidaan korvata vain pieni osa siniviherrakenteen tuottamista 
ekosysteemipalveluista. Yleiskaavassa on siis hyödyllistä kartoittaa eri alueiden 
ekosysteemipalveluiden tärkeimmät alueet sekä mikä niiden merkitys osana muuta 
maankäyttöä. Resurssitehokkuuden kannalta tärkeän monipuolisen 
ekosysteemipalvelutarjonnan turvaamiseksi voidaan antaa kaavamääräyksiä. 

Suomen suurissa kaupungeissa väestön määrä kasvaa jolloin on jossain määrin pakko avata 
uusia alueita rakentamiselle. Yleiskaavatasoisella suunnittelulla onkin hyvin tärkeä tehtävä 
yhdyskuntarakenteen muodostumisesta siten, että maankäytön muutoksen vaikutus 
ympäristöön on mahdollisimman vähäinen. Luonnonympäristön kannalta resurssitehokkaat 
ratkaisut ovat usein myös kestävää kehitystä ja ilmastotavoitteita tukevia: Tiivis, tehokas ja 
keskitetty kaupunkirakenne säästää luontoympäristön pinta-alaa, jolloin kaupunkirakenteen 
hajatumista voidaan estää. Hajautuneempi kaupunkirakenne rikkoo helpommin 
luontoalueiden yhtenäisyyttä, joka on olennainen ominaisuus luontoalueiden 
monimuotoisuuden säilymiselle. Kaupunkirakenteen sisäiset viheralueet ja asuinalueiden 
lähiluonto täytyy olla virkistäytymisen kannalta helposti saavutettavissa kävellen. 
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös olemassa olevat ekologiset käytävät, niiden 
muutos kaavan voimassaoloaikana ja uusien mahdollisten ekologisten käytävien 
perustaminen. Arvokkaiden luontoalueiden säilyttämisestä voidaan määrätä yleiskaavan 
kaavamääräyksissä oikeusvaikutteisesti. Yleiskaavassa voidaan myös velvoittaa tekemään 
tarkemman tason suunnittelussa tarvittavat ympäristövaikutusten arvioinnit ja huomioimaan 
rakentamisen vaikutukset monimuotoisuudelle ja ekosysteemipalveluille. Kokonaisuudessaan 
luonnonarvojen säilyttäminen ja virkistyskäyttö tulee olla toisiaan tukevia prosesseja. 
Säilytettävät tai muuten suojeltavat tai arvokkaat luontoarvot on hyvä olla mukana 
kaavamääräyksissä ja selkeästi määriteltynä kaavaselostuksessa. Asuinalueiden viihtyisyyttä, 
luonnon monimuotoisuutta, ihmisten hyvinvointia ja terveyttä, hulevesien pidätystä, ja 
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ekosysteemipalveluita voidaan edistää myös luontopohjaisten ratkaisujen, kuten viherkattojen 
tai kaupunkikosteikkojen avulla. Luontopohjaisten ratkaisujen käytöstä voidaan päättää 
kuitenkin monissa tapauksissa tarkemman suunnittelun tasolla. Yleiskaavassa arvokkaita 
maisema-alueita voidaan määrätä säilytettäviksi kaavamääräyksillä tai -merkinnöillä. Lisäksi 
maisema voidaan ajatella ympäristöllisenä hyvinvointia parantavana resurssina. Maisemien 
huomioiminen maankäytössä on oleellinen erityisesti avoimilla tai korkeilla alueilla ja 
rantavyöhykkeillä 

Samoin kuin viheralueilla myös vesistöillä on tärkeä osansa luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämisessä, virkistyksessä ja ekosysteemipalveluiden tuottajana. Yleiskaavatasolla 
resurssitehokkuuden kannalta on hyödyllistä tunnistaa ja suojella tärkeimmät pohjavesialueet, 
arvioida vesistöjen merkitystä hulevesien hallinnassa ja kartoittaa vesialueiden merkitys 
virkistykselle ja luonnon monimuotoisuudelle. Tärkeimmät ja arvokkaimmat vesistöt voidaan 
merkitä suojelualueeksi kaavamerkinnöillä. Suunniteltaessa yleiskaavan maankäyttöä 
vesistöjen läheisyyteen, on huomioitava rakentamisen ja alueen myöhemmän käytön vaikutus 
ranta-alueen luontoon ja arvioitava tulvariskialueet. Lisäksi täytyy huomioida vesistöjen 
erityinen haavoittuvuus ekosysteeminä ja välttää tiheän asutuksen osoittamista ranta-alueille. 
Rakentamattomia ranta-alueita tulee kehittää kaavamerkintöjen ja -määräysten avulla 
ensisijaisesti virkistyskäyttöön ja loma-asumiseen. Taulukkoon 4 on koottu tärkeimpiä 
resurssitehokkuuden edistämisen keinoja koskien luontoa ja siniviherrakennetta. 

 

  
Tärkeimmät resurssitehokkuuden edistämisen keinot 

siniviherrakenteessa yleiskaavatasoisella suunnittelulla 

Viherrakenne 

Yhtenäisten luonnonalueiden säilyttäminen 
Arvokkaiden esimerkiksi biodiversiteetiltään korkeiden luontoalueiden 
säilyttäminen  
Moniarvokohteiden suojelu ja siniviherrakenteen moninaiskäytön edistäminen 
Luontoalueiden välisten ja kaupunkirakenteen sisäisten ekologisten käytävien 
turvaaminen 
Lähiluonto tai muu viheralue kävelyetäisyydellä asutuksesta sekä laajempi 
ulkoilualue hyvin saavutettavissa 
Luonto- ja viheralueiden huomioiminen osana maankäytön hulevesien 
hallintaa 

Pinta- ja 
pohjavedet 

Luonnonprosessien ylläpito kuten hulevesien hallinta  
Tulvien hallinta 
Pohjavesialueiden kartoittaminen ja suojelu 
Vesistöjen virkistysmahdollisuudet, erityisesti rantarakentamisen laadun, 
määrän ja sijainnin arviointi 
Virtavesien suojelu tärkeinä ja monimuotoisina ekologisina käytävinä 
Luonnontilaisten järvien kartoitus ja suojelu 

 

Kaupunkirakenteen viheralueiden ja muiden luontoalueiden laadun ja määrän suunnittelussa 
on hyvä noudattaa varovaisuusperiaatetta, jonka avulla mahdollistetaan esimerkiksi 
siniviherrakenteen ekosysteemipalveluiden resurssien riittävyys myös tulevaisuudessa. Tämä 
on tärkeää varsinkin yleiskaavatasolla, kun maankäyttöä suunnitellaan useiksi kymmeniksi 
vuosiksi eteenpäin. 

 

Taulukko 4: Tärkeimpiä resurssitehokkuuden edistämisen keinoja siniviherrakenteessa yleiskaavassa. 
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4. Resurssitehokkuuden edistäminen Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaavassa 

4.1 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on pinta-alaltaan noin kolmanneksen koko Espoon 
pinta-alasta (Kuva 1). Alueen ominaispiirteitä ovat pohjoisosien laajat luonto- ja kyläalueet 
sekä Espoon keskuksen hallinnollinen kaupunkikeskus. Alueella asuu tällä hetkellä noin 
50 000 asukasta. Suurimmat asutuskeskittymät ovat Niipperi ja Kalajärvi sekä myös tärkeänä 
työpaikkakeskittymänä Espoon keskus. Tärkeimmät yritysalueet ovat Juvanmalmi-Koskelo ja 
Lommila-Nimismiehenpelto. Ämmässuon jätteenkäsittely- ja ekoteollisuuskeskus on 
nousemassa tärkeäksi uudeksi työpaikka-alueeksi. Tärkeimmät vesistöalueet ovat 
Bodominjärvi, Pitkäjärvi, Nuuksion Pitkäjärvi sekä Espoojokilaakso. 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavalla mahdollistetaan noin 60 000 uuden asukkaan ja 
noin 11 000 työpaikan sijoittuminen alueelle vuoteen 2050 mennessä (Espoon kaupunki 
2017c). Näistä noin 30 000 asukasta sijoittuu tulevan länsiradan varteen, joista suurin osa 
uuteen Histan keskukseen länsiradan ja Turunväylän varteen sekä pienempään Mynttilän 
keskukseen. Espoon keskukseen odotetaan noin uutta 10 000 asukasta. Samalla Lommilan 
kaupan keskus yhdistyy tiiviimmin Espoon keskukseen. Kehä III:n varrelle muodostuu 
Viiskorven keskus, johon mahdollistuu alueet noin 8 000 uudelle asukkaalle. Alueen viides 
keskus kehittyy pienempänä keskuksena Kalajärvelle Vihdintien varteen, johon odotetaan noin 
5 000 uutta asukasta. Keskusta-alueille on mahdollista muodostua noin 3500-4500 uutta 
työpaikkaa. 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan kaupunginhallituksen hyväksyminä suoraan 
resurssitehokkuuteen vaikuttavia tavoitteita ovat: 

- ”Kaupunkirakenteen toiminnallista eheyttä vahvistetaan täydennysrakentamisella ja 
palvelut keskitetään sitä tukeviksi. Tuetaan pientalorakentamisen kehittymistä. 

- Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämistä korostetaan alueiden suunnittelussa ja 
täydennysrakentamisessa. Parannetaan keskustojen välisiä joukkoliikenneyhteyksiä ja 
lyhennetään matkaketjuja sekä edistetään kulkutapojen valintamahdollisuuksia. 

- Siniviherrakenne turvataan ekologisena ja toiminnallisena kokonaisuutena… 
- Riittävän laajojen pelto- ja metsäalueiden eheys mahdollistetaan. 
- Riittävän laajat ja yhtenäiset viheralueet sekä niiden väliset yhteydet turvataan. 

Virkistysalueiden saavutettavuutta parannetaan seudullinen merkitys huomioon ottaen. 
- Kävelyn ja pyöräilyn verkostot muodostetaan osaksi viheralueiden verkostoa sekä 

kokonaisliikenneverkkoa. 
- Energiaratkaisuissa luodaan edellytykset laajempaa aluetta palvelevalle, uusiutuviin 

energialähteisiin pohjautuvalle tuotannolle sekä paikallisesti tuotettavalle uusituvalle 
energialle. 

- Luodaan edellytykset järjestää yhdyskuntatekninen huolto kestävällä tavalla ja 
varmistetaan sille riittävät alueet.” (Espoon kaupunki 2017c) 

 
 
Edellisten lisäksi strategisiin alueellisiin tavoitteisiin liittyy resurssitehokkuuden kannalta 
kaupunkiradan kytkeytyminen erityisesti kävelyyn, pyöräilyyn ja muuhun joukkoliikenteeseen. 
Lisäksi mainitaan länsiradan myötä Ämmässuon ekoteollisuusalueen rakentumisen 
mahdollistaminen. 
 
Yleiskaavatasolla päätetään ennen kaikkea suuripiirteisestä maankäytöstä ja 
liikennejärjestelyistä. Tämän takia resurssitehokkuudenkin kannalta joudutaan tekemään aina 
jonkin asteisia kompromisseja. Olennaisinta on muodostaa toimiva kokonaisuus. Yleiskaava-
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alueen resurssitehokkuutta on käsitelty alla liikenteen, infrastruktuurin, palveluiden, teknisen 
huollon, luonnon ja siniviherrakenteen teemojen kautta. No ovat kuitenkin osa suurempaa 
koko yleiskaava-alueen toiminnallista kokonaisuutta ja monelta osin päällekkäisiä ja toisistaan 
riippuvaisia osa-alueita. Niinpä yleiskaava-alueen resurssitehokkuus muodostuu kaikkien 
teemojen yhteisvaikutuksesta. 
 

 Kuva 1: Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luonnos.  
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4.2 Liikenne 

Resurssitehokas liikenne perustuu pääosin tehokkaalle joukkoliikenteelle, pyöräilylle ja 
jalankululle, jossa erilaiset liikkumisen muodot ketjuttuvat siten, että palvelut ovat helposti ja 
nopeasti saavutettavissa. Erityisesti kaupunkikeskuksiin täytyy olla kattavat 
joukkoliikenneyhteydet. Länsiradan toteuduttua Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 
alueelle muodostuu yhteensä viisi keskusta. Espoon keskus suurimpana yhtenä koko Espoon 
kaupunkikeskuksista, Histan ja Mynttilän keskukset länsiradan viereen, Viiskorven keskus 
Kehä III varrelle sekä Kalajärvi Vihdintien varteen. Kaava-alueen liikenteen 
kokonaisresurssitehokkuus on kiinni erityisesti näiden keskuksien välisen liikenteen 
järjestämisestä, sillä suurin osa uudesta väestöstä sijoittuu keskuksien tuntumaan. Lisäksi 
tärkeimmät työpaikka-alueet sijaitsevat Kehä III varrella sekä Histan keskuksen ympäristössä. 

Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tuleva liikennejärjestelmä perustuu tehokkaalle keskuksien 
väliselle joukkoliikenteelle. Resurssitehokas joukkoliikenne edellyttää kuitenkin toimivaa 
liityntäpysäköintiä autoille ja pyörille. Espoon pohjois- ja keskosien yleiskaavan liitekartassa 
(Kuva 2) on esitetty sekä oleellisimmat liikenneyhteydet että tärkeimmät liityntäpysäköinnin 
paikat. Liityntäpysäköintipaikat on osoitettu Espoon keskukseen, Histaan, Kalajärvelle ja 
Viiskorvelle. Käytännössä siis Espoon pohjois- ja luodeosista pääsee liittymään 
joukkoliikennekäytävälle. Tämä on olennaista resurssitehokkaan liikenteen kannalta ottaen 
huomioon Espoon pohjoisosien harvaan asutut alueet ja harvemman tieverkon. 
Joukkoliikennekäytävän liikennemääriä edistää edelleen kaupunkiradan suunnitellut 
lisäraiteet välillä Leppävaara-Kauklahti. Kaava mahdollistaa myös pikaraitiotien rakentamisen 
Espoon keskuksen läpi, josta muodostuisi osa Espoon pikaraitiotieverkkoa, joka on 
yhteydessä Raide-Jokeriin. Kaavaluonnos mahdollista siis monipuolisen ja tehokkaan 
liikenneverkon, jossa tiivistyvät alueet voivat liittyä osaksi koko pääkaupunkiseudun 
raideverkkoa. 

Kaavaluonnoksessa mainitaan jalankulun priorisointi erityisesti keskuksissa. Tämä on myös 
resurssitehokkaan liikennejärjestelmän kannalta järkevä ratkaisu. Kaavaluonnoksen 
liitekartoissa on arvioitu auto- ja pyöräliikenteen tavoiteverkkoa vuodelle 2050. Lisäksi 
liitekarttoihin on merkitty nykyiset (2016) autoliikennemäärät sekä ennusteet vuodelle 2050 
sekä tärkeimmät liikenneyhteydet naapurikuntiin. Tulevaisuuden liikennearviointien avulla 
voidaan rakentaa jatkosuunnittelussa tarkoituksenmukaista ja resurssitehokasta 
liikennejärjestelmää. 

Vuonna 2012 hieman vajaa puolet Espoossa tehdyissä matkoista tehtiin henkilöautoilla (HSL 
2012). Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja keskusta-alueiden jalankulun kulkutapaosuudet ovat 
kuitenkin kasvaneet väestön kasvaessa huomattavasti voimakkaammin kuin 
henkilöautoliikenteen. HSL:n uusi liikkumistutkimus 2018 julkaistaan vuonna 2019.  
Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun kulkutapaosuuksia on resurssitehokkuuden kannalta 
syytä kasvattaa myös tulevaisuudessa kiinnittämällä huomiota jalankulun viihtyisyyteen ja 
pyöräilyverkoston laajuuteen ja laatuun. Väestömäärän nopean kasvun vuoksi pääväylien 
leventämiseen on varauduttu lisääntyvän autoliikenteen vuoksi. Erityisesti Kehä III tarvitsee 
levennyksiä. 

Resurssitehokasta liikennejärjestelmää täytyy tarkastella Espoon pohjois- ja keskiosissa 
toimivana kokonaisuutena siten, että joukkoliikenteellä, pyörällä ja kävellen kulkeminen 
tehdään mahdollisimman helpoksi, jolloin niiden osuus kulkutapana kasvaa. Tällöin säästyy 
kaupunginrakenteen tilallisia resursseja ja alueen päästöt vähenevät. Harvemman palvelu-, 
tie- ja joukkoliikenneverkon alueilla voidaan tarkemmassa jatkosuunnittelussa pohtia  
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Kuva 2: Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksen liikenteen liitekartta. 
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yhteiskäyttöautojen ja muiden alustatalouden tai digitalisaation ratkaisujen mahdollisuutta 
järjestää liikkumista aikaisempaa tehokkaammin ja resursseja säästäen. 

 

4.3 Rakennukset, infrastruktuuri ja palvelut 

Rakentaminen ja rakennusten ja muun infranstruktuurin korjaaminen tuottaa merkittäviä 
materiaalivirtoja. Pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueelle odotetaan noin 60 000 uutta 
asukasta vuoteen 2050 mennessä. Tämä tarkoittaa mittavia uusia rakennuskohteita, mutta 
toisaalta vanhan rakennuskannan korjausrakentamista. Rakennusten lisäksi liikennemäärien 
kasvaessa liikennejärjestelmää täytyy uudistaa, jolloin kaava-alueella parannetaan erityisesti 
olemassa olevaa liikenneverkkoa. Kaavalla mahdollistetaan Kehä III:n, Espoonväylän, 
Vihdintien, Espoontien ja Tuomarilantien leventäminen sekä länsiradan ja kaupunkiradan 
rakentaminen. Espoon kaupunki on laatinut massojen hallinnan esiselvityksen, jonka mukaan 
rakentamisen massoja pyritään kierrättämään tai muuten hyödyntämään (Espoon kaupunki 
2017d). Myös kaavaluonnoksessa on huomioitu massojenhallinta kaavamääräyksellä sekä 
esitetty kehittämissuosituksissa, että merkittävillä uusilla rakentamisen alueilla (esimerkiksi 
länsirata) tulee laatia erillinen massojenhallintasuunnitelma. 
Massojenhallinnansuunnitelmassa on mahdollista arvioida massojen resurssitehokasta 
käyttöä ja kuljetusta. Yleiskaava-alueen tärkein maanotto ja maa-aineksen varastointi- ja 
loppusijoitusalue sijaitsee Kulmakorvessa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen vieressä. 

Kuvissa 3 ja 4 tunnistetaan mahdollisesti peruskorjausiässä oleva rakennuskanta tai 
peruskorjausikään lähivuosina tuleva rakennuskanta. Tällä voidaan arvioida sitä mitkä ovat 
tulevaisuudessa korjausrakentamisen merkittävimmät alueet ja millaisilta alueilta tulevat 
suurimmat korjausrakentamiseen liittyvät materiaalivirrat. Kuva 3 on Viiskorpi-Kalajärvi 
alueelta, jossa peruskorjausiältään merkittävimmät alueet sijaitsevat Kalajärven keskustassa, 
Juvanmalmilla sekä Järvenperän pohjois- ja eteläosissa. Espoon keskuksen ja Lommilan 
alueen tulevaisuuden korjausrakentamisen merkittävimmät alueet ovat asemanseutu ja 
Kirkkojärvi, Suna, Hösmäri sekä Mikkelä. Lähes puolet yleiskaava-alueen rakennuksista on 
rakennettu 1990-2010 (Taulukko 5) Taajama-alueiden rakennusten kerrosalasta yli 85 % on 
rakennettu 1970-2010, joista hieman vajaa neljännes 1980-1990. Kuvasta 5 nähdään, että 
noin kolmannes rakennusten kerrosalasta sijoittuu Espoon keskukseen ja kolmannes 
erityisesti Kehä III ja Vihdintien varrelle. Alueen pohjoisempia osio lukuun ottamatta alueiden 
kerrosalasummat tulevat kasvamaan merkittävästi. Resurssi- ja materiaalitehokkuuden 
kannalta korjaamisesta aiheutuvat materiaalivirrat ja rakennusjäte tulisi pystyä 
uusiokäyttämään, kierrättämään tai muuten hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti ja 
lähellä korjauskohdetta. Sekä kuljetuksen että rakentamisen merkitys resurssitehokkuudelle 
on huomattava, sillä materiaalien kuljetus ja rakentamisen sekä korjaamisen 
ympäristövaikutus on merkittävä osa rakennusten elinkaaren ympäristövaikutuksia. Erityisesti 
uusien alueiden rakentamisesta syntyvään ylijäämämaan määrään vaikuttaa olennaisesti 
myös perustusolosuhteet.  
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 Kuva 3: Kalajärven ja Viiskorven alueiden taajamien nykyisen rakennuskannan käyttöönottovuodet. 
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Kuva 4: Lom
m

illan ja Espoon keskuksen nykyisen taajam
ien rakennuskannan käyttöönottovuodet. 
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Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella tullaan tekemään mittavia 
rakennushankkeita. Kaikkein merkittävimmät alueet materiaalien ja maa-aineksen käytön 
kannalta ovat Mynttilän ja Histan kokonaan uudet keskukset sekä niihin yhdistyvä länsirata. 
Maa-aineksen ja rakennusjätteen kannalta ne sijaitsevat kuitenkin lähellä Kulmakorven maa-
aineksen oton ja sijoittamisen erityisaluetta. Lisäksi Ämmässuon jätteenkäsittely- ja 
ekoteollisuuskeskus sijaitsee Kulmakorven vieressä, joten ne voivat tukea toisiaan 
rakennusmateriaalien ja maa-aineksen vastaanotossa sekä kierrättämisessä tai 
uudelleenkäytössä. Kulmakorven ja Ämmässuon ekoteollisuuskeskittymän kehitys ja 
vastaanottokapasiteetti onkin avainasemassa siinä, miten resurssitehokkaaksi yleiskaava-
alueen massojenhallinta muodostuu. Koska esimerkiksi Viiskorven ja Kalajärven tulevat 
mittavia uudis- ja korjausrakentamista vaativat keskukset ovat kaukana Ämmässuosta ja 
Kulmakorvesta, voidaan elinkeinoelämän- ja teollisuuden aluemerkinnän alueelle sijoittaa 
yhdyskuntateknisen huollon toimintoja, kuten välivarastointia. Tallaisia alueita ovat esimerkiksi 
Hepokorpi Kehä III:n varrella sekä Juvanmalmin pohjois- ja itäosat.  

Kuva 5: Nykyisen rakennuskannan kokonaiskerrosalan sijoittuminen Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaava-alueella. 
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Palveluiden osalta resurssitehokkuuden kannalta keskeisintä on palveluiden saavutettavuus. 
Niinpä yleiskaavatasolla palveluiden saavutettavuus on läheisesti yhteydessä muuhun 
kaupunkirakenteeseen ja erityisesti liikennejärjestelmään. Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaava-alueen luonnoksessa suurin osa lähipalveluista on keskitetty keskusta-alueille. 
Tällöin tärkeimmät palvelut ovat hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä, pyöräillen tai 
kävellen, joka on resurssitehokkaan saavutettavuuden kannalta olennaista. Kaavaluonnoksen 
kaavamääräyksessä huomioidaan julkisten palveluiden jatkokehittäminen. Lisäksi 
kehittämissuosituksissa huomioidaan jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen tärkeys 
keskeisten palveluiden hyvän saavutettavuuden turvaamiseksi. Jatkosuunnittelussa voidaan 
selvittää vielä tarkemmin alueen palveluverkon toimivuutta, jossa voidaan käsitellä myös 
resurssitehokkaan palveluverkon ominaisuuksia ja kehittämissuosituksia.     

4.4 Tekninen huolto 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tekninen huolto koostuu vesihuoltoverkostosta, 
jätteiden käsittelystä sekä energian tuotannosta ja jakelusta. Tekniselle huollolle osoitettuja 
alueita (kaavamerkinnöissä yhdyskuntateknisen huollon alue ja erityisalue) yleiskaava-
alueesta on noin 480 hehtaaria. Tästä alasta yli 90 % muodostaa Ämmässuon 
jätteenkäsittelykeskus ja viereinen Kulmakorven maanotto- ja läjitysalue. Erityisalueiden 
lisäksi myös elinkeinotoimintojen ja teollisuuden alueille voidaan sijoitta yhdyskuntateknisen 
huollon toimintoja. Jätteenkäsittelyn, ekoteollisuuden, resurssitehokkuuden ja kiertotalouden 
näkökulmasta Ämmässuo on tärkeä kehittämisen kohde Pohjois-Espoossa. Ämmässuolla 
sijaitsee ekoteollisuuskeskus Ekomo, jonne on syntymässä kiertotalouteen ja 
resurssitehokkuuteen perustuva yritysten keskittymä. Tällä hetkellä alueella hyödynnetään 
yritystoiminnassa eri tavoin esimerkiksi biojätettä, kaatopaikkakaasua, jätevoimalan tuhkaa ja 
kuonaa, pilaantuneita maita sekä muuta jätettä (HSY 2018a). Ämmässuon ja Kulmakorven 
alueella on potentiaalia edistää resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta alueellisesti, mutta myös 
kansallisesti merkittävällä tasolla. Teknisen huollon alueet ja niille mahdollisesti sopiva 
toiminta tulevaisuudessa on merkitty kaavaluonnoksessa liitekarttaan Yhdyskuntatekninen 
huolto ja ympäristöterveys 2050 (Kuva 6). Liitekartan merkintöjen mukaan Ämmässuota 
kehitetään bio- -ja kiertotalouden alueena. Hepokorpi ja Juvanmalmi on huomioitu alueina 
teollisuuden ja liiketoiminnan alueina joihin voi sijoittaa yhdyskuntateknisen huollon toimintoja. 
Tämä on tarpeellista, sillä Espoon keskuksesta itäiselle joukkoliikennevyöhykkeelle sijoittuu 
noin 20 000 uutta asukasta ja yli 4000 uutta työpaikkaa. Ympäristöterveyden osalta on 
huomioitu erityisalueiden melualueet ja Helsinki-Vantaan lentoaseman lentomelualue. 
Yleiskaava-alueen tuleva kaupunkirakenne on pyritty suunnitelmaan niin että uudet tiiviit 
rakennetut alueet sijaitsevat lähellä olemassa olevaa vesihuolto-, jätehuolto ja  

Käyttöönottovuosi Rakennusten osuus taajamien rakennuskannasta % 
Osuus taajamien 
kerrosalasta % 

-1950 8,48 1,93 
1950-1960 7,21 3,56 
1960-1970 4,95 4,1 
1970-1980 7,04 19,22 
1980-1990 17,7 24,42 
1990-2000 18,48 16,06 
2000-2010 27,10 22,04 
2010- 9,07 8,68 

Taulukko 5: Yleiskaava-alueen rakennuskannan jakautuminen rakennusvuosittain. 
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Kuva 6: Yleiskaava-alueen yhdyskuntateknisen huollon sijoittum
inen ja ym

päristöterveys. 
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energiaverkkoa, jolloin voidaan säästää resursseja sekä uuden verkon rakentamisessa että 
logistiikassa.   

Puhdasta vettä voidaan pitää ekosysteemipalveluna ja näin ollen tärkeänä luonnon resurssina. 
Vesistöjen resurssitehokkuuden ekologista ja virkistyksellistä merkitystä on tarkastelu 
tarkemmin kohdassa 4.5 Luonto ja siniviherrakenne. Yleiskaava-alueen pinta- ja pohjavesien 
kestävästä ja tehokkaasta käytöstä on osoitettu kaavaluonnoksen liitekartassa Kestävä vesien 
hallinta 2050 (Kuva 9). Tulvanhallinnan osalta kriittisimmät alueet sijoittuvat Pitkäjärven, 
Nuuksion Pitkäjärven, Matalajärven ja Bodominjärven ranta-alueille sekä Espoonjoen (entisen 
Kirkkojärven pohja) ja Gumbölenjoen rantavyöhykkeille.  

Espoon juomavesi tulee maailman pisintä yhtenäistä kalliotunnelia (120km) Päijännetunnelia 
pitkin Vantaan Silvolan tekoaltaaseen (HSY 2018b). Espoon talousvesi puhdistetaan HSY:n 
Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksella Helsingissä. HSY:n lisäksi Pohjois-Espoossa toimii 
vesihuollossa Puotisten vesi Oy, Kartanon Vesi, Näsinniementien vesiosuuskunta sekä 
Rinnekoti-säätiö ja Rinnekodin vedenottamo ja käsittelylaitos. Vedenotto Päijänteestä on 
kestävällä pohjalla, joten Espoon juomaveden saanti on turvattu. Espoon vesihuollon 
kehittämistä on käsitelty tarkemmin raportissa ”Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma 
2017-2026” (Espoon kaupunki 2017e). Kaavaluonnoksessa on määrätty hulevesien 
selvityksistä maankäytön jatkosuunnittelua varten. Alueen resurssitehokkaan vesihuollon 
kannalta on jatkosuunnittelussa tärkeä kiinnittää huomioita Histan, Mynttilän, Viiskorven ja 
Kalajärven keskustojen vesihuollon järjestämiseen, jotka vaativat merkittävää uutta 
vesihuollon rakentamista. Haja-asutusalueilla, joihin vesihuoltoverkkoa ei kannata laajentaa, 
on resurssitehokkainta järjestää vesihuolto kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla.  Jätevesien 
puhdistamisen osalta Blominmäkeen rakennetaan uutta jätevedenpuhdistamo, joka valmistuu 
vuonna 2021. Puhdistamoa voidaan laajentaa kasvavan väestömäärän mukaan siten, että 
puhdistamo pystyy käsittelemään alueen jätevedet ainakin seuraavat sata vuotta (HSY 
2018c). 

Yleiskaava-alueen merkittävimmät suunnitellut lämpöhuollon tuotantotavat ovat Fortumin 
tuottama kaukolämpö ja maalämpö. Paikallisina ratkaisuina erityisesti harvemman asutuksen 
alueilla voidaan käyttää myös aurinko- ja bioenergiaa sekä ilmalämpöpumppuja. Fortum pyrkii 
hiilineutraaliin kaukolämmöntuotantoon Espoossa vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä 
Suomenojan sähkön ja lämmön yhteistuotannon voimalaitos käyttää kivihiiltä ja maakaasua. 
Tuulienergian hyödyntämisen mahdollisuudet alueella ovat vähäisiä. Maalämpö soveltuu 
suurelle osalla yleiskaava-aluetta. Kaikkein tiheimmillä alueilla maalämpöä ei voida kuitenkaan 
käyttää sillä maalämpökaivot vaativat riittävän maapinta-alan. Tiheimmillä kerrostaloalueilla 
(kaavamerkinnät C, A1 ja tapauskohtaisesti A2) voidaan käyttää keskitettyä kaukolämpöä. 
Yleiskaava-alueella voidaan hyödyntää myös vesistöenergiaa. Vesistöenergiaa voidaan 
mahdollisesti hyödyntää sekä alueen pintavesistä että pohjavesistä. 

Asuinalueiden lopulliset energiaratkaisut tehdään tarkemmilla suunnittelun tasoilla. Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa on kuitenkin mahdollistettu erilaisten uusiin teknologioihin 
perustuvien uusiutuvien energianlähteiden käyttöönotto tiheimpien asuinalueiden 
kaukolämpöverkon tueksi. Käytännössä yleiskaavalla siis ohjataan kaupunkirakenteen 
muodostumista sellaiseksi, että tiiviillä alueilla rakenne on liitettävissä tehokkaaseen 
kaukolämpöverkkoon ja harvemman rakenteen alueilla voidaan ottaa käyttöön uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvia ratkaisuja. Kaavaluonnoksen määräysten mukaan 
jatkosuunnittelussa tulee edistää uusiutuvien energianlähteiden käyttöä ja uusiutuvan 
energian tuotantomahdollisuuksia. Kaavaluonnoksen suositusten mukaisesti 
jatkosuunnittelussa tulee luoda edellytykset uusien rakennusten liittymiseen joko keskitettyyn 
energiajärjestelmään tai uusiutuviin energialähteisiin perustuviin kiinteistökohtaisiin 
ratkaisuihin. 
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Kaava-alueen lämpöhuollon muodostamista on tutkittu tarkemmin ”Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaavan lämpöenergiahuollon lähtökohtia” -selvityksessä (Espoon kaupunki 
2017f). Erilaisia energiaratkaisuja on tutkittu myös ” Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava 
aluetyyppikohtaiset energiaratkaisut” -selvityksessä (Espoon kaupunki 2017g). Taulukossa 7 
on lueteltu resurssitehokkuutta edistäviä tekniseen huoltoon liittyviä toimia Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaavassa.  

 

4.5 Luonto ja siniviherrakenne 

Espoon pohjoisosissa on Etelä-Espooseen verrattuna paljon laajoja yhtenäisiä metsiä ja muita 
luontoalueita. Noin 60 % koko yleiskaava-alueesta on merkitty luonnoksessa maa- ja 
metsätalousalueeksi, avoimeksi maisematilaksi, virkistysalueeksi, vesialueeksi tai 
luonnonsuojelualueeksi. Vesialueita on 7 %, joista Bodominjärvi, Pitkäjärvi ja Nuuksion 
Pitkäjärvi muodostavat suurimman osan. Resurssitehokas siniviherrakenne perustuu 
yhtenäisiin luontoalueisiin, luontoalueiden välisiin toimiviin ekologisiin käytäviin, arvokkaiden 
ja monimuotoisten luontoalueiden säilyttämiseen, ekosysteemipalveluiden tunnistamiseen ja 
tiiviiseen kaupunkirakenteeseen jolloin uusien alueiden käyttöönottoa voidaan välttää ja siten 
säästä maankäytön luontovaikusta. Lisäksi resurssitehokas siniviherrakenne huomioi 
kaupunkirakenteen sisäisten viheralueiden ja lähiluonnon virkistysalueiden saavutettavuuden.  

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoarvot on esitelty liitekartassa Luontoarvojen 
verkosto 2050 (Kuva 7) ja virkistysverkosto liitekartassa Virkistysverkosto 2050 (Kuva 8). 
Luontoarvojen verkostoon on merkitty suojelualueet ja ekologiset yhteydet ja ekologisten 
yhteyksien kehittämistarpeet. Kaavaluonnoksen kaavamääräyksissä on huomioitu 
virkistyspalveluiden saavutettavuuden turvaaminen sekä yhtenäisten luontoalueiden 
turvaaminen. Lisäksi kaavakartan luonnonsuojelualueet ovat oikeusvaikutteisia. 
Kaavamääräyksissä otetaan huomioon myös ekosysteemipalveluiden tunnistaminen ja 
turvaaminen. Vesistöjen osalta on tunnistettu strategisella tasolla vesistöjen erityispiirteet 
(esim. luontoarvot ja virkistyskäyttö), jotka tulee ottaa huomioon muun muassa hulevesien 
hallinnan suunnittelussa. Alueen vesistöjen luontoarvot on merkattu liitekarttaan Kestävä 
vesienhallinta 2050 (kuva 9). Kartan merkinnät ovat strategiasia yleistyksiä vesistöjen 
ominaispiirteistä, jotka tulee huomioida jatkosuunnittelussa. Kokonaisuudessaan kestävällä 
vesienhallinalla tarkoitetaan kaavassa kokonaisvaltaista vesienkäytönsuunnittelua, jossa 
kiinnitetään huomioita vesistöjen laatuun siten, ettei kunkin alueen vesistöjen strategiset 
käyttötarkoitukset ja luontainen vedenkierto vaarannu. Espoonjoen maisema-aluetta 
kehitetään omalla kaavamerkinnällä ekologisten, virkistyksellisten, maisemallisten ja 
kulttuuristen arvojen pohjalta. 
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Teknisen huollon 
kategoria 

Teknisen huollon resurssitehokkuuden 
edistämisen keinoja yleiskaava-alueella 

Yleiskaavaluonnoksen 
ratkaisut, jotka edistävät 

teknisen huollon 
resurssitehokkuutta 

Energia 

Uusien tiiviiden asuinalueiden läheisyys 
olemassa olevaan kaukolämpöverkkoon 
(keskitetty energiantuotanto), Fortumin 
kaukolämmön tuotannon muuttuminen 
hiilineutraaliksi 2030, maalämmön ja 

vesistöenergian hyödyntäminen kaavan 
harvaan asutuilla alueilla, Ämmässuon 

alueen kehittäminen uusiutuvien 
energianmuotojen tuotannossa (erityisesti 
biokaasu ja muu jätteenkäsittelylaitoksen 
hyödynnettävä materiaali), kaava-alueen 

sekoittunut kaupunkirakenne hukkalämmön 
ja -kylmän hyödyntämiseksi, alueen pinta- ja 

pohjavesienergian hyödyntämisen 
paikallinen suunnittelu, varautuminen 

rakennusten aikaisempaa suurempaan 
jäähdyttämisen  tarpeeseen, suositus 

aurinkoenergian, bioenergian ja 
ilmalämpöpumppujen tukevaan 

energiantuotantoon 

Kaavamerkinnät, 
kaavamääräykset ja 

kehittämissuositukset tukevat 
uusiutuvaan energiaan 

pohjautuvia keskitettyjä ja 
hajautettuja energiaratkaisuja. 

Keskitetylle uusiutuvaan 
energiaan pohjautuvalle 

energiantuotannolle soveltuvia 
potentiaalisia alueita on mm. 

Ämmässuolla, Hepokorvessa ja 
Juvanmalmilla. 

 

Vesi 

Uusien alueiden (erityisesti Viiskorven, 
Kalajärven, Histan ja Mynttilän keskustojen) 

liittäminen vesihuoltoverkostoon, haja-
asutusalueiden vesihuollon turvaaminen 

kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla, tarkemman 
maankäytön suunnittelun resurssitehokkaat 

tekniset ratkaisut, hulevesien alueellinen 
hallinnan suunnittelu  

Pääosa uudesta rakentamisesta 
sijoittuu alueille, jotka on 

teknistaloudellisesti mahdollista 
liittää keskitettyyn 

vesihuoltoverkostoon. 
Hulevesien hallintaa koskevat 

yleismääräykset ja 
kehittämissuositukset 

Jäte 
Ämmässuon ja Kulmakorven alueen 

kehittäminen kiertotalouden, materiaali- ja 
resurssitehokkuuden ja uusiutuvan 
energiantuotannon keskittymänä 

Ämmässuon ja Kulmakorven 
kaavamerkinnät ja määräykset 

mahdollistavat alueen 
kehittymisen monipuoliseksi 

kiertotalouden ja 
materiaalitehokkuuden 

keskittymäksi. 

Muut 

Välivarastointipaikkojen ja muiden 
tarvittavien teknisen huollon toimintojen 
sisältyminen muihin kaavamerkintöihin 

erityisesti Ämmässuolta kaukana oleviin 
alueisiin, kaava-alueen kaupunkirakennetta 

kehitetään ensisijaisesti tiivistämällä ja 
tukeutumalla olemassa olevaan 

rakenteeseen, jolloin huoltoverkoston 
rakentamisessa voidaan säästää resursseja 

Elinkeinotoimintojen ja 
teollisuuden alueet 

Kulmakorvessa, Hepokorvessa ja 
Juvanmalmilla on 

kaavamääräyksen mukaisesti 
tarkoitettu myös teknisen huollon 

toiminnoille. Liitekartassa 
esitetään alueille soveltuvia 
toimintoja informatiivisilla 

merkinnöillä, joihin sisältyy myös 
bio- ja kiertotalouden ja yleisten 

alueiden kunnossapidon 
merkintöjä. Kaavan 
mahdollistama uusi 

rakentaminen Espoon keskuksen 
ja Kalajärven-Viiskorven alueilla 
liittyy tiiviisti olemassa olevaan 

rakenteeseen. 

Taulukko 7: Teknisen huollon kategorioiden edistämisen keinoja Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-
alueella. 
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Yhtenäisiä luontoalueita pyritään säilyttämään tiivistämällä kaupunkirakennetta. Suurimmat 
vaikutukset luontoon yleiskaava-alueella tulee todennäköisesti olemaan täysin uudet Mynttilän 
ja Histan keskukset. Niiden rakentuminen on kuitenkin sidottu osaksi länsiradan rakentumista, 
jolloin ne liittyvät myös laajempaan kansalliseen raideliikenneverkkoon osana Espoo-Salo 
oikorataa. Mynttilän ja Järvikylän alueella on tehty luontoarvojen inventointi (Espoon kaupunki 
2016b). Vaikka Hista rakentuukin suurelle osalle uutta aluetta, sen vaikutus ekologisiin 
yhteyksiin on luultavasti vähäinen (Espoon kaupunki 2017h). Histan ja Mynttilän sekä koko 
kaava-alueen ympäristövaikutuksia on tutkittu tarkemmin erillisenä työnä. Nuuksion alue on 
tunnistettu valtakunnallisesti merkittävänä virkistysalueena. Kaavaluonnoksessa on 
tunnistettu Pohjois-Espoon väestön kasvaessa virkistysalueiden käyttöasteen nousu. Sen 
takia jatkosuunnittelussa on tärkeä tarkastella virkistysalueiden käyttäjämäärän kasvun 
vaikutusta. Asuinalueiden ja muun kaupunkirakenteen sisäisten viheralueiden hyvästä 
saavutettavuudesta ja yhteyksistä laajemmille viheralueille on määrätty kaavamerkintöjen 
yhteydessä. Lisäksi yleiskaavaluonnoksen kaavamääräyksissä on määrätty asemakaavoissa 
rakentamattomat rannat virkistyskäyttöön. 

Uusien alueiden käyttöönotto vähentää väistämättä alueen viherrakenteen kokonaismäärää, 
kun vuoteen 2050 mennessä alueelle odotetaan muuttavan noin 60 000 asukasta ja syntyy 
noin 11 000 työpaikkaa. Selvästi merkittävimmät uudet alueet, jotka otetaan käyttöön ovat 
Histan ja Mynttilän keskukset. Molempien keskuksien syntyminen edellyttää kuitenkin 
länsiradan valmistumisen, jolloin molempien keskuksien saavutettavuus on hyvä ja perustuu 
raideliikenteelle. Espoon keskuksessa sekä luonnonarvoiltaan että kulttuuriympäristöllisesti 
moniarvoinen Espoonjoen ympäristö on huomioitu virkistysalueena ja viheryhteytenä osana 
kasvavaa kaupunkikeskusta. Kaava-alueen koillisosissa Kalajärven keskusta muodostuu jo 
olemassa olevaan rakenteeseen Vihdintien varrelle, jonka kunnostamiseen on varauduttu 
liikennemäärien kasvaessa. Myös Kehä III:a kehitetään niiden, että sen varrella 
kaupunkirakenne tiivistyy. Viiskorven keskus muodostuu Kehä III:n varteen. Tällöin asutusta 
on sijoitettu hyvien liikenneyhteyksien varteen olemassa olevaan rakenteeseen, eikä uusia 
teitä tai suurempia uusia alueita tarvitse avata rakentamisella kaava-alueen pohjoisimmissa 
osissa, jotka voidaan säästää luonnonarvoiltaan monipuolisina virkistysalueina. 
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Kuva 7: Yleiskaava-alueen luonnoksen luontoarvojen verkosto.  
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Kuva 8: Yleiskaava-alueen luonnoksen virkistysverkosto. 
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Kuva 9: Yleiskaava-alueen luonnoksen kestävä vesien hallinta. 
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5. KEKO-ekotehokkuuslaskuri 
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan ekotehokkuutta on arvioitu KEKO-
ekotehokkuuslaskurin avulla. Tähän raporttiin on koottu laskurin keskeisimmät tulokset. 

KEKO-ekotehokkuuslaskuri on Suomen ympäristökeskuksen, Aalto-yliopiston ja VTT:n 
kehittämä laskuri, joka arvioi maankäytön kokonaisekotehokkuutta suhteessa koko maan 
keskiarvoihin. Se ottaa huomioon sekä rakentamisen että suunnitellun alueen käyttövaiheen 
ympäristövaikutukset. KEKOn avulla voidaan arvioida suunnittelualueen kasvihuonepäästöjä, 
luontovaikutuksia ja luonnonvarojen käyttöä. Laskuri arvioi ekotehokkuutta kahdeksan 
kategorian kautta, johon voi syöttää tutkimusalueen tietoja: 

1. Alueen sijainti ja mitoitus 
2. Maankäytön muutos 
3. Arvokkaat luontoalueet ja viherrakenne 
4. Sijainti yhdyskuntarakenteessa 
5. Rakennuskanta 
6. Uudisrakennukset ja energiakorjaukset 
7. Energiantuotanto 
8. Liikenneverkko 

Laskurin päätuloksena on kokonaistehokkuuden indikaattorit luonnonvarojen käytön, 
luontovaikutusten ja kasvihuonekaasupäästöjen osalta. Indikaattorit ovat vertailulukuja, jotka 
on suhteutettu keskimääräisiin Suomen kaupunkiseutujen rakentamiseen ja maankäytön 
muutoksien vaikutuksiin luonnonvarojen käytön, luontovaikutusten ja 
kasvihuonekaasupäästöjen osalta. 
 
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan ekotehokkuutta on arvioitu neljällä eri alueella: 
Koko yleiskaava-alueella, Histan ja Mynttilän keskuksien alueella, Espoon keskuksessa ja 
Kalajärvi-Viiskorven alueella. Tarkastelu päätettiin tehdä alueittain, koska yleiskaava-alueella 
on maankäytöltään hyvin erilaisia alueita, jolloin ekologisen kestävyyden tarkastelu erikseen 
kullekin alueella antaa paremman kuvan siitä millainen merkitys eri alueilla on koko yleiskaava-
alueen ympäristövaikutuksiin. Histan tarkastelualueelle nousee kaksi kokonaan uutta 
keskusta, Espoon keskus tiivistyy ja keskusta-alue laajenee yhteen Lommillan kaupan 
keskuksen kanssa. Kalajärvi-Viiskorven alueella syntyy kaksi uutta keskusta: Viiskorpi Kehä 
III varteen ja Kalajärvi Vihdintien varteen. Histan ja Mynttilän keskuksien rakentuminen on 
sidottu Länsiradan rakentamiseen. Tarkastelemalla kolmea aluetta erikseen, voidaan arvioida 
sitä, täytyykö johonkin alueeseen kiinnittää erityistä huomioita luontovaikutusten, 
kasvihuonekaasupäästöjen tai luonnonvarojen käytön osalta ja miten eri alueet eroavat 
toisistaan esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen osalta. 

KEKO-ekotehokkuuslaskurin tulosten perusteella luonnonvarojen käyttö ja 
kasvihuonekaasupäästöt ovat pienimpiä Espoon keskuksen pääasiassa tiivistyvällä alueella. 
Kasvihuonekaasupäästöt ja luonnonvarojen käyttö ovat maan keskiarvoja pienempiä koko 
alueella. Luontovaikutukset ovat kuitenkin koko maan keskiarvoihin verrattuna korkeampia 
yleiskaava-alueen koillisosissa. Yleiskaava-alueen kokonaisekotehokkuus muodostuu 
laskurin mukaan maan keskiarvoa paremmaksi. 
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6. Yhteenveto 
Yleiskaavan vaikutus resurssitehokkuuteen liittyy ennen kaikkea kaavalla muodostettavaan 
kaupunkirakenteeseen. Yleiskaavassa osoitetaan yleispiirteittäin yhdyskuntarakenteen 
toimintojen sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Tämän lisäksi yleiskaavassa suunnitellaan alueen 
liikennejärjestelmä osana alueen maankäyttöä. Se millaiseksi kaupunkirakenteen 
muotoutuminen yleiskaavassa ohjataan, vaikuttaa merkittävästi siihen miten 
resurssitehokkaaksi kaupunkirakenne voi muodostua ja miten sitä voidaan jatkossa kehittää. 
Yleiskaavalla voidaan ajatella olevan kaksi vaikuttamisen tapaa edistää resurssitehokkuutta: 
Kaavamääräyksillä voidaan määrätä erilaisia resurssitehokkuutta edistäviä toimenpiteitä ja 
toisaalta kaavalla voidaan mahdollistaa erilaisten resurssitehokkuuden toimintojen 
muodostuminen sekä järjestää kaupunkirakenne resurssitehokkaalla tavalla. Lisäksi 
yleiskaavassa voidaan esittää monipuolisesti kehittämissuosituksia ja tarkemman 
maankäytönsuunnittelun jatkoselvitystarpeita, jotka osaltaan edistävät resurssitehokkuuden 
toteutumista. 

Resurssitehokas kaupunkirakenne muodostuu monipuolisesta, monimuotoisesta, 
sekoittuneesta ja tiiviistä kaupunkikudoksesta, joissa liikkuminen perustuu palveluiden hyvään 
saavutettavuuteen, joukkoliikenteeseen ja tehokkaisiin matkaketjuihin. Yleiskaavatasoisessa 
suunnittelussa on olennaista erilaisten maankäytön muotojen sijainti toisiinsa nähden ja 
olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen koskien myös teknisen huollon verkkoja. 
Olemassa olevan kaupunkirakenteen hyödyntäminen säästää myös yhtenäisiä tai arvokkaita 
luontoalueita, jotka ovat tärkeitä kaupunkien monimuotoisuuden ja virkistyksen resursseja. 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa on pyritty edistämään resurssitehokkuutta tiiviillä 
ja monikeskuksisella kaupunkirakenteella, jossa keskuksien palvelut ovat helposti 
saavutettavissa jalan, pyöräillen tai kävellen. Kaava-alueen väkiluku tulee kasvamaan 
voimakkaasti vuoteen 2050 mennessä, joten alueelle syntyy uusia keskuksia, jotka ovat 
liitettävissä koko pääkaupunkiseudun raideverkkoon. Tiivistyvä rakenne mahdollistaa myös 
olemassa olevan teknisen huollon verkon hyödyntämisen. Materiaalisten resurssien osalta 
uusien keskusten rakentaminen vaatii mittavia rakennustöitä. Yleiskaavalla on mahdollistettu 
Ämmässuon ja Kulmakorven alueen kehittyminen merkittävin teknisen huollon alueen lisäksi 
teollisen kiertotalouden alueeksi, johon voi syntyä useita resurssitehokkuuden edistämiseen 
perustuvia yrityksiä. Kaavamääräyksen mukaan jatkosuunnittelussa tulee edistää uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvia energiaratkaisuja. Kaava-alueella on potentiaalia hyödyntää sekä 
maalämpöä että vesistöenergiaa erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Tiiviit alueet voidaan 
liittää tehokkaaseen keskitettyyn energiajärjestelmään. Fortumin suunnitelmien mukaan 
Espoon kaukolämpö on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Kaavamääräyksissä 
huomioidaan ekosysteemipalveluiden tunnistaminen sekä yhtenäisten ja arvokkaiden 
luontoalueiden säilyttäminen. Näitä edistää osaltaan myös tiivistyvä kaupunkirakenne, jossa 
on huomioitu myös kaupunkirakenteen sisäiset ekologiset käytävät. 

KEKO-ekotehokkuuslaskurin tulosten perusteella luonnonvarojen käyttö ja 
kasvihuonekaasupäästöt ovat pienimpiä Espoon keskuksen pääasiassa tiivistyvällä alueella. 
Suurimmat luontovaikutukset ovat kaava-alueen koillisosissa. Yleiskaava-alueen 
kokonaisekotehokkuus muodostuu laskurin mukaan maan keskiarvoa paremmaksi. 

Resurssitehokas kaupunkisuunnittelu vaatii aina kompromissien tekemistä; kaikkein 
resurssitehokkainta olisi olla käyttämättä resursseja ollenkaan. Resurssitehokkuuden täytyy 
kuitenkin johtaa myös kaupunkien ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen, ei pelkästään 
tehokkaampaan resurssien käyttöön. Yleisesti ottaen riittäviin selvityksiin perustuva sekä 
ilmastotavoitteet huomioiva yleiskaavatasoinen maankäytön suunnittelu on myös 
resurssitehokasta. Mikään asia ei ole sellaisenaan resurssitehokas, vaan jotain toista 
ratkaisua tehokkaampi. Resurssitehokkuutta pitäisi luonnollisesti pyrkiä aina parantamaan.  
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