
GBC Finland, määrittelytyöryhmä  
Kestävät alueet -toimikunnan näkemys keskeisimmistä kriteereistä ja niiden huomioimisesta. 

Green Building Council Finland haluaa osaltaan edistää Suomen yhdyskuntien kestävää 
kehittämistä. Tätä varten on laajaa asiantuntijajoukkoa hyödyntäen valmisteltu oheinen 
määrittely kestävää alueidenkäytön suunnittelua tukemaan. Määrittelyä on tarkoitus 
täydentää ja tarkistaa sitä mukaa kun siihen tarvetta ilmenee. Se on vapaasti kenen 
tahansa käytettävissä ja kommentoitavissa.

Kestävän alueen määrittely



Määritelmän rajaus
• Alueiden kestävyydellä tarkoitetaan niitä alueen 

ominaisuuksia, jotka liittyvät kestävän 
kehityksen tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen 

• Kestävällä aluesuunnittelulla vaikutetaan 
alueiden kestävyyteen erityisesti maankäytön, 
rakentamisen, liikenteen ja infrastruktuurin 
ratkaisuilla.  

• Tässä keskitytään MRL:n tarkoittamaan 
alueidenkäyttöön, alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmän puitteissa. Eri 
aluetasoilla vaikutetaan eri tavoin yhdyskuntien 
kestävyyteen. 

”Ympäristön suunnittelu, joka tähtää maapallon 
elinkelpoisena säilymistä ja ihmisten välistä 
oikeudenmukaisuutta edistävään toteutukseen”.

MRL 1§ – Lain yleinen tavoite 

Tämän lain tavoitteena on järjestää 
alueiden käyttö ja rakentaminen niin, 
että siinä luodaan edellytykset hyvälle 
elinympäristölle sekä edistetään 
ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti 
ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.



Kriteeristö- 
kokonaisuus

Eri asiat korostuvat erilaisilla alueilla ja eri suunnittelutasoilla

Sosioekonominen 
näkökulma

Ympäristöekonominen 
näkökulma

Sosioekologinen 
näkökulma

Taloudelliset 
“pääkriteerit”

Sosiaaliset/ 
kulttuuriset 

“pääkriteerit”

Ekologiset 
“pääkriteerit”



Alueen ekologinen kestävyys 

Yhdyskuntarakenteen ekologisuus 
• Yhdyskuntarakenteen tiiveys tai tehokkuus – 

rakennetun ympäristön ja infrastruktuurin 
(ml palvelut) hyödyntäminen, luontoalueiden 
tarkoituksenmukainen säästäminen, 
luontoarvojen ja luonnon 
monimuotoisuuden vaaliminen sekä 
lisääminen ja edistäminen 

• ”Infraekosysteemi”, mm. hulevesien 
alueellinen käsittely, harmaat ja mustat 
vedet 

• Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä 
suosiva maankäyttö, hyötyliikunnan 
edistäminen 

• Alueen sijainti suhteessa muuhun alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen / liittyminen 
muuhun kaupunkirakenteeseen, 
liikennejärjestelmään ja palveluverkkoon 

• Pienilmasto-, maaperä-, topografia yms. 
olosuhteet huomioiva maankäyttö 

Energiatehokkuus ja kestävä 
energiantuotanto 
• Olevan infrastruktuurin ja verkostojen 

hyödyntäminen 

• Rakennusten energiatehokkuus 

• Älykäs sähkö-, lämpö- ja tietoliikenneverkko  

• Energiantuotanto perustuen kestävästi uusiutuviin 
energiamuotoihin, erilaisten 
energiantuotantomuotojen hyödyntäminen - 
muuntojousto eli varautuminen tulevaan, 
hajautettujen ja keskitettyjen ratkaisujen 
optimoitu käyttö 

• Liikenteen energiankulutuksen vähentäminen 
liikkumistarvetta vähentämällä sekä kävelyä, 
pyöräilyä ja joukkoliikennettä suosimalla

Resurssitehokkuus  / 
materiaalitehokkuus 
• Materiaalivalinnat, materiaalien kierrätys, 

jätteiden hyödyntäminen, maarakentamisen 
materiaalien hyödyntäminen alueellisesti, 
kuljetusten vähentäminen 

• Rakentamisen tarpeen minimointi, 
tilatehokkuus (esim lämmitettävät kuutiot), 
optimoitu asumisväljyys 

• Aluehankkeen elinkaaren hiilijalanjälki 

• Elinkaariajattelu, tilojen ja alueiden 
muunneltavuus muuttuvien tarpeiden 
mukaisesti 

• Luonnonvarojen kestävä käyttö



Alueen taloudellinen kestävyys 

Olevan yhdyskuntarakenteen 
hyödyntäminen 
• Alueen resurssien ja vetovoimaisuuden 

kestävä parantaminen ja hyödyntäminen 
• Palvelujen säilymisen ja kehittämisen 

tukeminen, alueiden omavaraisuuden 
optimointi 

• Olevan infrastruktuurin hyödyntäminen 
• Yhdyskuntarakenteen taloudellinen 

tiivistäminen 
• Alueen tai lähialueen luonnonvarojen 

hyödyntäminen alueella (maamassat, 
lähiruoka jne) 

Myönteinen aluekehitys 
• Taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen 

(alueella ja alueen kehittämisen avulla koko 
yhdyskunnassa) 

• Investointien houkutteleminen 
• Monimuotoisen yrityskulttuurin tukeminen 
• Terveen kilpailun edistäminen 
• Alueiden kilpailukyvyn vahvistaminen

Investointien ja kustannusten 
optimointi 
• Käyttökustannusten optimointi, 

elinkaarikustannustietoisuus (otetaan 
huomioon käytön ja ylläpidon 
kustannukset) 

• Investointien  kokonaistaloudellinen 
kannattavuus 



Alueen sosiaalinen ja  
kulttuurinen kestävyys 

Ympäristö 

Maiseman ja kulttuuriympäristön vaaliminen 
• Alueen ominaispiirteiden vaaliminen, oman 

identiteetin luominen/vahvistaminen 
• Alueiden uudistaminen erityispiirteet huomioiden, 

elävä ja muuttuva maisema ja kulttuuriympäristö 

Ympäristön laatutekijät 
• Esteettömyys, esteettisyys, ääni- ja valomaisema, 

visuaalinen laatu, orientoitavuus, paikan identiteetti 
• Turvallisuus, terveellisyys ja viihtyisyys, ympäristön 

laatu, ulkoilukulttuuri / kaupunkikulttuuri,  
lähiluontokokemukset / urbaani  elämänmuoto, 
”mahdollisuus metsään” / ”mahdollisuus toriin”

Asuminen ja sosiaaliset suhteet 
• Sosiaalista kanssakäyntiä edistävä, segregaatiota vähentävä 

ympäristö ➔ monipuolinen asunto/asumismuototarjonta, 
sekoittuneisuus ja monimuotoisuus 

• Asukkaiden kestäviä valintoja tuleva rakenne ja maankäyttö 
• Erilaisten ihmisryhmien erilaiset lähtökohdat, tarpeet ja 

tavoitteet huomioon (lapset, nuoret, työssäkäyvät, vanhukset, 
tulevat sukupolvet, erilaiset kulttuuritaustat, 
toimintarajoitteiset jne) 

• Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, arjen sujuvuus 
(palveluverkon suhde maankäyttöön ja liikennejärjestelmään, 
liikkumistarpeen vähentäminen) 

• Osallistumismahdollisuudet suunnitteluun ja päätöksentekoon 
(esim. paikallisdemokratia)



Kestävä alue:  
Tärkeimmät  

osatekijät

Talous

Ihminen

YmpäristöPalvelut 
• Palveluverkko 
• Liikennejärjestelmä 
• Infrastruktuuri

Tasa-arvoisuus 
• Esteettömyys 
• Palvelujen saatavuus  

ja saavutettavuus 
• Eri väestöryhmät

Kustannukset 
• Elinkaarikustannukset 
• Investoinnit

Yhdyskunta-
rakenne 
• Eheys 
• Toimivuus 
• Joustavuus

Maisema ja kulttuuriympäristö 
• Maisemarakenne 
• Rakennettu kulttuuriympäristö 
• Maisema- ja kaupunkikuva

Resurssitehokkuus 
• Energia 
• Materiaalit 
• Luonnonvarat

Elinympäristö 
• Turvallisuus 
• Terveellisyys 
• Viihtyisyys

Ekosysteemit 
• Ekologiset yhteydet 
• Biodiversiteetti

Haitat ja riskit 
• Päästöt 
• Melu 
• Pilaantuneet maat

Hyödyt 
• Elinkaarituotot 
• Kannattavuus



Luodaan maankäytölliset 
edellytykset toimivalle 
seudulliselle joukko-
liikennejärjestelmälle 

Ohjataan alue- ja 
yhdyskuntarakenteen 
toimivuutta ja 
hyödynnetään olemassa 
olevaa rakennettua 
ympäristöä 

Parannetaan alueen talou-
dellisuutta hyödyntämällä 
olemassa olevaa rakennet-
tua ympäristöä ja infraa  

Tuetaan keskusten 
elinvoimaisuutta  

Tuetaan palvelujen 
saatavuutta

Kytketään 
palveluverkko ja 
joukkoliikenne-
järjestelmä toisiinsa  

Luodaan kattava 
jalankulun ja pyöräilyn 
verkosto 

Luodaan eheä 
yhdyskuntarakenne 

Huomioidaan moni-
puolinen viherrakenne 
ja sen yhdyskuntaraken-
teellinen ja ekologinen 
merkitys 

Luodaan edellytykset 
ekosysteemipalveluille 

Huolehditaan 
liittymisestä 
kaupunkirakenteeseen 
ja verkostoihin  

Suositaan kävelyä, 
pyöräilyä ja 
joukkoliikennettä 

Varaudutaan alueellisen 
energiantuotannon 
tarpeisiin  

Huomioidaan 
maankäyttö-
ratkaisuissa alueen 
pienilmasto-olot, 
maaperä ja topografia  

Luodaan edellytyksiä 
yhteisöllisyyteen ja 
omavaraisuuteen  

Huolehditaan ratkaisujen 
esteettömyydestä ja 
kulttuuriperinnön 
säilymisestä. 

Sijoitetaan ja suunnataan 
rakennukset siten, että 
aurinkoenergian 
hyödyntämiselle on 
edellytykset 

Ohjataan rakentamisen 
ja rakennusten 
energiatehokkuutta 
  

Kestävyyteen vaikutetaan eri tavoin eri aluetasoilla

Kaupunginosa- 
ja aluetaso

Kaupunki- tai 
kuntataso

Kaupunkiseutu- 
taso

Kortteli- ja  
tonttitaso


