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Kestävän alueen määritelmä

Green Building Council Finland haluaa osaltaan edistää Suomen yhdyskuntien 
kestävää kehittämistä. Tätä varten on valmisteltu oheinen määrittely kestävää 
alueidenkäytön suunnittelua tukemaan. 

Tässä päivityksessä on huomioitu kiertotalouden ja ilmastotavoitteiden tuomat 
vaatimukset aluesuunnittelulle. 

Määritelmä on vapaasti kenen tahansa käytettävissä ja kommentoitavissa.

FIGBC, määrittelytyöryhmä Kestävät alueet -toimikunnan näkemys keskeisimmistä kriteereistä ja niiden 
huomioimisesta.
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• Aluesuunnittelulla on suuri vastuu ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä ja siihen 
sopeutumisessa 

• Ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin vastaukseksi Green Building Council
Finlandin (FIGBC) Kestävät alueet -toimikunta päivitti kestävän alueen määritelmän

• Määritelmä on tarkoitettu avuksi kaikille aluesuunnittelun ammattilaisille ja alan 
asiantuntijoille heidän työssään. 

• Määritelmä koostuu taulukoista, johon kestävän rakentamisen teemat on 
ryhmitelty koottu sekä niiden selityksistä.

23.9.2020

Avuksi aluesuunnittelun ammattilaisille
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• Määritelmässä kuvataan, mitä pitää ottaa huomioon aluesuunnittelun eri 
suunnittelutasoilla, jotta kaavoitus ja aluesuunnittelu ohjaavat rakentamista kohti 
kestävää rakennettua ympäristöä. 

• Määritelmän näkökulmat ovat ympäristö-, sosiaalinen ja taloudellinen näkökulma.

• Määritelmä haastaa aluesuunnittelun huomioimaan muun muassa vähähiilisen 
rakentamisen, uusiutuva energian, kestävän liikkumisen, kierto- ja jakamistalouden, 
ilmastonmuutoksen sopeutumisen ja alueiden resilienssin. 

• Määritelmä huomioi sen, että eri tasoilla vaikutetaan eri tavoin yhdyskuntien 
kestävyyteen

23.9.2020

Mitä määritelmä pitää sisällään
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Kestävän alueen tekijät eri 
suunnittelutasolla ja eri näkökulmista

Kaupunkiseututaso

Kaupunki- tai kuntataso

Kaupunginosa- ja aluetaso

Kortteli- ja tonttitaso

23.9.2020



Kestävä alue ympäristön 
näkökulmasta

Seuraavassa esitetään kestävän alueen osatekijät ympäristön näkökulmasta. 
Nämä osatekijät on jaoteltu uusiutuvan energian, kiertotalouden ja 

hiilineutraaliuden osatekijöihin.

Energiatehokkuuden ajatellaan sisältyvän hiilineutraaliuteen



KIERTOTALOUS

Varataan riittävästi alueita 
uusiutuvan energian tuotantoon 
kuten tuulipuistoille

Huolehditaan alueellisesta 
massatasapainosta 

Varataan alueita 
kierrätysmateriaalien käsittelylle 
ja varastoinnille

Huomioidaan suunnittelussa 
uusiutuvan energian tuotannon 
ja infran tilatarpeet kuten 
alueellisen  geotermisen 
energian hyödyntäminen

Vaalitaan ja kehitetään alueen 
biodiversiteettia

Huolehditaan biologisista 
kierroista ja viherympäristöjen 
rakentamisesta ja 
säilyttämisestä

Arvioidaan suunnitelmien 
hiilijalanjälki

Huolehditaan alueen 
hiilensidontakyvystä ja 
hiilivarastoista

Varaudutaan alueellisen 
uusituvan energiantuotannon 
tarpeisiin ja kaksisuuntaisen 
energiantuotannon 
mahdollistamiseen

Suunnitellaan alueet 
muuntojoustaviksi

Huomioidaan maankäyttö-
ratkaisuissa alueen pienilmasto-
olot, maaperä ja topografia sekä 
pinta- ja pohjavedet ja valuma-
alueet

Suunnitellaan energiavarastoja 
mahdollistamaan paikallisen 
uusiutuvan energian käyttöä ja 
kysyntäjoustoa

Varaudutaan uusiutuvan energian 
tuotantoon (esimerkiksi 
osoittamalla geotermiselle 
lämpökaivoille paikat sekä 
huomioiden aurinkopaneelien 
paikat)

Edellytetään 
kierrätysmateriaalien käyttöä ja 
pyritään säilyttämään vanhoja 
rakennusosia

Edellytetään uusilta 
rakennuksilta hiilineutraaliutta ja 
kysyntäjoustovalmiutta

Kestävyyteen vaikutetaan eri tavoin eri aluetasoilla

Kaupunginosa-
ja aluetaso

Kaupunki- tai 
kuntataso

Kaupunkiseutu-
taso

Kortteli- ja 
tonttitaso

UUSITUVA ENERGIA

HIILINEUTRAALISUUS



Kestävä alue sosiaalisesta 
näkökulmasta

Eri riveillä on esitetty liikenne ja muut teemat



VERKOSTOT JA SOSIAALINEN ULOTTUVUUS

Luodaan maankäytölliset 
edellytykset toimivalle 
seudulliselle joukko-
liikennejärjestelmälle

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

Tuetaan ilmastonmuutokseen 
sopeutumista aluesuunnittelun 
keinoin

Vähennetään suunnittelun 
avulla henkilöautolla 
liikkumisen tarvetta ja 
suositaan päästöttömiä 
autoja kuten sähköautoja

Luodaan kattava jalankulun 
ja pyöräilyn verkosto

Huomioidaan monipuolinen 
viherrakenne ja sen 
yhteiskunnallinen ja 
ekologinen merkitys sekä 
terveysvaikutukset

Huomioidaan olemassa 
olevat ja luodaan 
edellytykset uusille 
ekosysteemipalveluille

Suositaan kestäviä liikkumis-
muotoja kuten kävelyä, 
pyöräilyä ja joukkoliikennettä

Varataan tilat jaetuille 
liikkumisvälineille kuten 
ajoneuvoille, pyörille ja 
potkulaudoille

Huolehditaan liittymisestä 
kaupunkirakenteeseen ja 
verkostoihin, joka mahdol-
listaa mielekkään sosiaalisen 
vuorovaikutuksen

Huolehditaan tiedonjaosta 
kestävyysindikaattoreista ja 
vaikutusmahdollisuuksista 
niihin 

Suunnitellaan käveltävää 
lähiympäristöä ja 
huolehditaan 
pyöräilyinfrasta

Huolehditaan ratkaisujen 
esteettömyydestä ja 
kulttuuriperinnön 
säilymisestä.

Kestävyyteen vaikutetaan eri tavoin eri aluetasoilla

Kaupunginosa-
ja aluetaso

Kaupunki- tai 
kuntataso

Kaupunkiseutu-
taso

Kortteli- ja 
tonttitaso

MAANKÄYTTÖ JA LIIKENNE



Kestävä alue talouden 
näkökulmasta



Luodaan eheä 
yhdyskuntarakenne

Tuetaan kestävyyttä 
toteuttavien palvelujen 
kustannustehokasta 
saatavuutta

Luodaan edellytyksiä 
yhteisöllisyyteen ja 
omavaraisuuteen

Varataan tiloja 
jakamistalouden tarpeisiin 

Tuetaan 
elinkaarikustannusten 
kestävyyttä 
suunnittelu-
vaatimusten avulla

Varataan tilaa 
korttelikohtaiselle 
ruuantuotannolle ja 
biomaterian kierroille

Kestävyyteen vaikutetaan eri tavoin eri aluetasoilla

Kaupunginosa-
ja aluetaso

Kaupunki- tai 
kuntataso

Kaupunkiseutu-
taso

Kortteli- ja 
tonttitaso

KIERTOTALOUS

KESTÄVÄ TALOUDENPITO

Parannetaan alueen 
taloudellisuutta 
hyödyntämällä olemassa 
olevaa rakennettua 
ympäristöä ja infraa 

Tuetaan keskusten 
elinvoimaisuutta 

Ohjataan alueella tuotettu 
jätemateriaali uudeksi 
rakennus-materiaaliksi 
alueelle

Tuetaan kiertotalouden 
yritysalueiden syntyä ja 
mahdollisuuksien mukaan 
sijoitetaan teollisia 
symbiooseja lähekkäin
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Kestävän alueen kuvattuna donitsi-
mallilla

23.9.2020
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• Seuraavassa kuvassa vaalean sinisen ja vihreän renkaan väliin jäävä alue kuvaa 
hyvän ja kestävän elämän aluetta, joka on myös taloudellisesti kestävä
• Sosiaalisesti kestävän alueen raja tulee saavuttaa tarpeiden täyttämisen osalta, muuten 

koetaan puutetta
• Ekologisesti kestävän alueen rajaa ei tule ylittää, koska silloin maapallon kantokyky ylittyy 

ja/tai taloudellinen kantokyky ylittyy

• Kuvassa keskellä olevat sektorit kuvaavat tarpeita, jotka on tyydytettävä

• Seuraavalla dialla kuvaan on lisätty keinoja, joilla kestävässä aluesuunnittelussa 
pidetään huolta, että pysytään kestävällä alueella.

23.9.2020

Kestävän alueen käsittely donitsi-mallilla
lukuohje
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VIHREÄN JA VAALEAN 
SINISEN KEHIEN VÄLIIN 
JÄÄ IHMISELLE JA 
YMPÄRISTÖLLE 
KESTÄVÄ ALUE
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MUSTALLA KEHÄLLÄ 
KUVATAAN KEINOJA, 
JOILLA KESTÄVÄSSÄ 
ALUESUUNNITTELUSSA 
PIDETÄÄN HUOLTA, 
ETTÄ PYSYTÄÄN 
KESTÄVÄLLÄ ALUEELLA.
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Kiitos

23.9.2020


